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ΜΙΧΑΛΗΣ  

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: 
«Με νοιάζει  

η ανταπόκριση  
στις ανάγκες της εποχής,  

των πολιτών  
και της κοινωνίας»!

ΑπΟκΛεΙΣτΙκΗ ΣΥνεντεΥξΗ  
στην ΑξΙωΜΑτΙκΗ ΑΣτΥνΟΜΙΑ

«Η αστυνομία έκανε το καθήκον της και στις δυο περιπτώσεις. 

Ήταν Αστυνομία με Α κεφαλαίο, δημοκρατικό, πατριωτικό Σώμα στον Έβρο, 

ήταν Αστυνομία, προστάτης και σύμμαχος του πολίτη στην πανδημία»
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ή είδηση για τον εφοδιασμό της Ελ-
ληνικής αστυνομίας και ειδικότερα 

των δυνάμεων που επιχειρούν στο καυ-
τό μέτωπο του Έβρου, με ειδικά τεθωρα-
κισμένα οχήματα, χαροποίησε το σύνο-
λο του αστυνομικού προσωπικού, αλλά 
και την κοινή γνώμη, αφού το γεγονός 
αυτό έτυχε ευρείας δημοσιοποίησης και 
άρα ουσιαστικής απήχησης. δηλαδή, το 
αυτονόητο, ο εξοπλισμός του Έλληνα 
αστυνομικού με σύγχρονα μέσα, έγινε 
αντικείμενο δημοσιευμάτων και συζη-
τήσεων, αφού έως τώρα κάτι τέτοιο δεν 
ήταν εφικτό! Άλλωστε, όσοι παρακολου-
θούν τους συνδικαλιστικούς μας αγώ-
νες, γνωρίζουν ότι πολλά από τα αιτήμα-
τά μας, όπως αυτό του εκσυγχρονισμού 
των υποδομών και του εξοπλισμού των 
υπηρεσιών, ανήκουν στη σφαίρα του 
αυτονόητου και του εφικτού βεβαίως.

Τι είναι εκείνο όμως που εμποδίζει τους 
πολιτικά και υπηρεσιακά υπεύθυνους 
για την υλοποίηση των αυτονοήτων στη 
χώρα μας; μήπως η αδυναμία κατανόη-
σης του αναγκαίου και η λάθος εκτίμη-
ση των δεδομένων; μήπως η έλλειψη 
κονδυλίων; Ή μήπως οι ιδεοληψίες του 
παρελθόντος που εμποδίζουν την κατα-
νόηση του προβλήματος και άρα τη λήψη 
των απαραίτητων αποφάσεων;

αν περιορίσουμε τις εύλογες απαντή-
σεις μας στην απόφαση για την απόκτη-
ση των «θηρίων» που προαναφέραμε, 
μάλλον ιδεοληπτικές αναφορές πρέπει 
να κάνουμε διότι τα συγκεκριμένα είχαν 
κατασχεθεί από το λιμενικό Σώμα εδώ 
και χρόνια, αλλά παρέμεναν αναξιοποί-
ητα! Έπρεπε δε να προκύψει το πρόβλη-
μα στον Έβρο με τον υβριδικό πόλεμο 
και τις επαναλαμβανόμενες απόπειρες 
παράνομης εισβολής αλλοδαπών, βάσει 
οργανωμένου προβοκατόρικου σχεδί-
ου της τουρκικής κυβέρνησης, για να 
διατεθούν τα συγκεκριμένα οχήματα σε 
όσους προτάσσουν τα στήθη τους στην 
πρώτη γραμμή του μετώπου, όπως 
έχουμε επισημάνει και τονίσει με ανα-
κοινώσεις μας, όταν ανέκυψε αυτό, αρ-
χές του έτους.

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται, λοι-
πόν, περίτρανα ότι όταν το κράτος λει-

Εκσυγχρονισμός χωρίς ιδεοληψίες
τουργεί συντεταγμένα και χωρίς προκα-
ταλήψεις, μπορεί να επιτύχει τον επιδιω-
κόμενο σκοπό του. Όχι μόνο στα σύνορα 
και στα προκεχωρημένα φυλάκια της 
πατρίδας μας, αλλά και στο εσωτερικό 
της χώρας όπου οι εσωτερικοί κίνδυνοι 
είναι αυθύπαρκτοι και απειλητικοί. ή 
εσωτερική ασφάλεια, όπως και η εξω-
τερική, απαιτούν πλέον ουσιαστικές συ-
νέργειες με άλλες αρχές ασφαλείας και 
ουδείς δικαιούται να παρεμβάλει εμπό-
δια για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

από την πλευρά μας, δεν θα κουραστού-
με να επαναλαμβάνουμε ότι το συνδικα-
λιστικό μας κίνημα δικαιούται να αναδει-
κνύει τα καθημερινά προβλήματα των 
αξιωματικών και της διοίκησης συνολι-
κά της Ελληνικής αστυνομίας, πολλά εκ 
των οποίων ανάγονται και στα προβλή-
ματα της υλικοτεχνικής υποδομής και 
των ατομικών εφοδίων του αστυνομικού 
προσωπικού. ή ασφάλεια του πολίτη, η 
ασφάλεια της χώρας, εδράζεται στην 
ασφάλεια του αστυνομικού, ανεξαρτή-
τως βαθμού και θέσεως. ή κατοχύρωσή 
της πρέπει να είναι επομένως ζήτημα 

πρώτης προτεραιότητας για την ήγεσία 
αλλά και για κάθε αξιωματούχο που 
έχει την ευθύνη της αποτελεσματικής 
λειτουργίας της Ελληνικής αστυνομίας 
και των άλλων θεσμών που καλούνται 
να την συνδράμουν οποτεδήποτε ήθελε 
χρειαστεί.

ας αποτελέσει, λοιπόν, η πρόσφατη ενί-
σχυση του «οπλοστασίου» της Ελληνι-
κής αστυνομίας, την απαρχή μιας περι-
όδου, όπου σύγχρονα μέσα - διαθέσιμα 
στην αγορά, θα βρεθούν στα χέρια των 
Ελλήνων αστυνομικών χωρίς προκατα-
λήψεις και φοβικά σύνδρομα. Υπάρχουν 
τα παραδείγματα και οι εμπειρίες άλλων 
αστυνομιών, που διαθέτουν σύγχρονα 
αστυνομικά μέσα και ατομικά εφόδια, 
ώστε την κρίσιμη στιγμή, την ώρα της 
μάχης, δεν διστάζουν να τα χρησιμοποι-
ούν, όχι, όπως εδώ, να τα αναζητούν και 
να μην γνωρίζουν αν και πού υπάρχουν.

ή πρόληψη είναι το άλφα και το ωμέγα 
και στην αστυνομική δράση, πόσω μάλ-
λον όταν τα γεγονότα μάς ξεπερνούν και 
τρέχουμε πίσω τους καταϊδρωμένοι…
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

μετά από την αναγκαστική προσαρ-
μογή των λειτουργιών της Ομο-

σπονδίας μας στα έκτακτα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του φονι-
κού ιού COVID-19 και την επιστροφή σε 
μια ιδιάζουσα «κανονικότητα», το διοι-
κητικό Συμβούλιο συνεδρίασε, στις 25 
ιουνίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης και 
αφού προέβη σε ανασκόπηση της πο-
ρείας των αιτημάτων μας, εν μέσω της 
υγειονομικής κρίσης, τόνισε την ανάγκη 
επιτάχυνσης των διαδικασιών για την 
επίλυσή τους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο 
το ψήφισμα του 30ου συνεδρίου, όσο και 
το υπόμνημα που έχουμε καταθέσει στην 
πολιτική και φυσική ήγεσία της Ελληνι-
κής αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διά-
στημα υπήρξε θετική έκβαση  πολλών 
εκ των αιτημάτων μας και ειδικότερα 
αυτού της αύξησης του ορίου ηλικίας 
για τους αστυνομικούς διευθυντές που 
παραλείπονται κατά τις ετήσιες κρίσεις, 
από το 30ο στο 33ο έτος, καθώς και της 
κατάργησης των διατάξεων του π.δ. για 
τις έκτακτες κρίσεις και των φωτογρα-
φικών διατάξεων που έδιναν τη δυνατό-
τητα προαγωγής αστυνομικών με πτυχία 
αΕι/ΤΕι, ανεξαρτήτως της σχολής αυτών.

κατά τη συνεδρίαση του δ.Σ., ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας κος ιωάννης κατσιαμά-
κας ενημέρωσε τα μέλη του δ.Σ. ότι:

Έχει δρομολογηθεί και εκκρεμεί η δη-
μοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων 
για την επέκταση των ορίων ηλικίας από 
το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή 
και άνω, καθώς και αυτό της προαγωγής 
των αστυνόμων β’  του ΤΕμα, στο βαθμό 
του αστυνόμου α’ μετά από την προαγω-
γή και του τελευταίου εξερχομένου του 
ιδίου έτους από τη ΣαΕα, ανεξαρτήτως 
της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων.

μετά από σχετική τεκμηριωμένη πρό-
ταση της πΟαξια συγκροτήθηκε ήδη 
στο αρχηγείο Επιτροπή με αποκλειστικό 
αντικείμενο το θέμα της διασφάλισης της 
35ετούς παραμονής στο Σώμα των αξιω-
ματικών της ΣαΕα, με συμπλήρωση των 
προβλεπομένων ετών υπηρεσίας, σε 
συνάρτηση με την ασφαλιστική νομοθε-
σία. ή ανωτέρω Επιτροπή έχει κληθεί να 
περατώσει τις εργασίες της έως την 21η 
αυγούστου 2020 και η Ομοσπονδία μας  
θα παρακολουθήσει στενά τις εργασίες 
της, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγι-
στο ωφέλιμο αποτέλεσμα.

Επίσης, από τον Ειδικό Γραμματέα επί 
Οικονομικών θεμάτων κ. πλαΤια κων-
σταντίνο, έγινε ενημέρωση των μελών 
σχετικά με τις πρόσφατες προτάσεις στη 
βάση του νομοθετικού πλαισίου, όπως 
αυτό διαμορφώθηκε στο ψήφισμα του 
Συνεδρίου μας και αφορούν σε αύξηση 
του επιδόματος αυξημένης επιχειρησι-

Υποβάλλουμε προτάσεις ως βάση  
για τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες

ακής ετοιμότητας (νυχτερινά), αναγνώ-
ριση της στρατιωτικής θητείας με τους 
όρους και προϋποθέσεις  πριν την ψήφι-
ση του ν. 4387/2016, θεμάτων που άπτο-
νται της ασφάλισης των υγειονομικών 
αξιωματικών και μηχανικών, καθώς και 
της ρύθμισης του μερίσματος (αντιστοί-
χιση μεριδίου στη βάση του ν. 4472/2017) 
του μΤΣ, της μάχιμης πενταετίας, όπως 
αυτή έχει προωθηθεί από την Ομοσπον-
δία μας.

Τέλος, το δ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγη-
σης του προέδρου, εξουσιοδότησε το 
προεδρείο όπως προβεί σε έρευνα αγο-
ράς για τη διενέργεια αναλογιστικής με-
λέτης με αντικείμενο την θεσμοθέτηση 
της εργασίας του αστυνομικού ως επι-
κίνδυνης και ανθυγιεινής, προκειμένου 
να διαμορφωθεί μια ρεαλιστική πρόταση 
για το θέμα αυτό, στηριγμένη σε σύγ-
χρονα οικονομικά εργαλεία, τα οποία θα 
απεικονίζουν την κατεύθυνση προς την 
οποία θα πρέπει να κινηθούμε ως προς 
αυτήν τη διεκδίκησή μας.

ή Ομοσπονδία μας συνεχίζει την προ-
σπάθεια για τη διατύπωση προτάσεων 
και θέσεων για τα θέματα που απασχο-
λούν το Σώμα των αξιωματικών της Ελ-
ληνικής αστυνομίας έτσι ώστε αυτές να 
αποτελούν τη βάση για τις αναγκαίες νο-
μοθετικές πρωτοβουλίες εκ μέρους της 
ήγεσίας, όπως καταδείχθηκε καταφανώς 
και με την πρόταση για τη διασφάλιση της 
35ετούς παραμονής στην ενεργό υπηρε-
σία. ή θεσμική μας λειτουργία αποσκο-
πούσε και αποσκοπεί στην επίλυση των 
προβλημάτων με τον πλέον ορθολογικό 
τρόπο τόσο για τους συναδέλφους όσο 
και για το Σώμα, σε μια περίοδο κατά την 
οποία οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και η 
ευθύνη της Ομοσπονδίας αλλά και της 
διοίκησης, μας καλεί να αρθούμε στο 
ύψος των περιστάσεων.

Συνεδρίασε το ΔΣ της Ομοσπονδίας και τόνισε την ανάγκη 
επιτάχυνσης των διαδικασιών για την επίλυση των αιτη-
μάτων μας
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

Τρισάγιο στη μνήμη του Ταξίαρχου 
Γεωργίου Βασιλάκη τελέστηκε 

στις 24 Ιουνίου 2020, στον 7ο όροφο 
του Υπουργείου προστασίας του πολί-
τη, που φέρει και το όνομά του (όροφος 
Γεωργίου βασιλάκη).

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Υπουρ-
γός προστασίας του πολίτη μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης, ο Γενικός Γραμματέας 
δημόσιας Τάξης κωνσταντίνος Τσου-
βάλας και ο αρχηγός της Ελληνικής 
αστυνομίας, αντιστράτηγος μιχαήλ 

Τρισάγιο στη μνήμη του Ταξίαρχου Γεωργίου Βασιλάκη 

ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα με στόχο 
την ανωτατοποίηση των αστυνομικών 
μας Σχολών, πληροφορηθήκαμε ότι από 
την αστυνομική ακαδημία προτείνεται 
η επαναφορά του υποχρεωτικού στρα-
τωνισμού των δοκίμων Υπαστυνόμων, 
πλην των τεταρτοετών, και τούτο στο 
όνομα της δήθεν καλύτερης προετοιμα-
σίας τους!

Ειλικρινά αδυνατούμε να αντιληφθούμε 
τα κριτήρια με τα οποία οι προτείνοντες 
την επαναφορά αυτού του αναχρονιστι-
κού μέσου εκπαίδευσης, θα εξασφαλί-
σουν την αναβάθμιση της εκπαίδευσης 
και την ποιότητα των μελλοντικών αξι-
ωματικών της Ελληνικής αστυνομίας.

Το συνδικαλιστικό μας 
κίνημα, όπως γνωρίζε-
τε, αγωνίζεται για ένα 
σύγχρονο εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα που θα 
καλύπτει τις σύγχρονες 
ανάγκες αστυνόμευ-
σης  με γνώμονα ότι ο 
αστυνομικός υπηρετεί τον 
πολίτη και την κοινωνία, μα-
κριά από στρατιωτικά  συστήματα 
εκπαίδευσης  είτε πρότυπα τυφλής ορ-
γάνωσης και πειθαρχίας, που δεν έχουν 
άλλωστε καμία απολύτως σχέση με 
την πρόοδο των αστυνομικών επιστη-
μών παγκοσμίως. διεκδικεί, επίσης, το 
άνοιγμα της αστυνομίας στην κοινωνία 

Αναχρονιστική η επαναφορά του υποχρεωτικού 
στρατωνισμού των Δοκίμων Υπαστυνόμων

μέσω της διεύρυνσης των αστυνομι-
κών σπουδών και βεβαίως, μέσω της 
διαρκούς καλλιέργειας καλών σχέσε-
ων εμπιστοσύνης μεταξύ αστυνομίας 
και κοινωνίας.

Άλλωστε, είναι γνωστό, ότι με τιμω-
ρητικές λογικές και πειθαναγκασμούς 
εντός των εκπαιδευτηρίων, κανένα 
εκπαιδευτικό σύστημα δεν συνέβαλε 
στην προαγωγή των αρετών του αν-
θρωπισμού και του αξιακού μας πο-
λιτισμού - ιδιαίτερα προτερήματα που 
πρέπει να συνοδεύουν κάθε λειτουρ-
γία και κάθε απόφαση των στελεχών 
της Ελληνικής αστυνομίας.

Σας καλούμε, επομένως, να ενστερ-
νιστείτε το αίτημά μας  και 
να μην επιτρέψετε την 
οπισθοδρόμηση του Σώ-
ματος. Οι βασικές αρχές, 
που σας προαναφέραμε, 
φρονούμε ακράδαντα ότι 
πρέπει να αποτυπώνονται 

σε κάθε σας απόφαση για 
την ενδυνάμωση του αστυ-

νομικού μας λειτουργήματος 
και όχι η ανάσυρση από τη «ναφθα-

λίνη» κάποιων παλαιών ιδεοληπτικών 
μέτρων που γνωρίζετε ότι δοκιμάστη-
καν επί σειρά ετών στην πράξη και 
απορρίφθηκαν, ως αναχρονιστικές και 
αναποτελεσματικές διαδικασίες εκ-
παίδευσης.

καραμαλάκης.παρέστησαν, επίσης, ο 
Υπαρχηγός του Σώματος, αντιστράτηγος 
ανδρέας δασκαλάκης, ο προϊστάμενος 
Επιτελείου του αρχηγείου της Ελληνικής 
αστυνομίας, αντιστράτηγος παναγιώτης 
ντζιοβάρας, προϊστάμενοι των κλάδων 
και διευθυντές των διευθύνσεων του 
αρχηγείου, εκπρόσωποι Συνδικαλιστι-
κών Ενώσεων του Σώματος, καθώς και 
αστυνομικό προσωπικό.

Ο αείμνηστος Γεώργιος βασιλάκης έχα-
σε τη ζωή του στις 24 ιουνίου 2010 από 

αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που 
είχε τοποθετηθεί σε φάκελο αλληλο-
γραφίας και εξερράγη στο γραφείο του.

με κοινή ανακοίνωσή τους οι Ομο-
σπονδίες πΟαξια και πΟαΣΥ 

απευθύνθηκαν στον Υπουργό προστα-
σίας του πολίτη κ. μιχαήλ ΧρΥΣΟΧΟ-
ϊδή και στον αρχηγό της Ελληνικής 
αστυνομίας αντιστράτηγο κ. μιχαήλ 
καραμαλακή και ζήτησαν να μην 
συμφωνήσουν με την πρόταση υπη-
ρεσιακών παραγόντων για επαναφο-
ρά του στρατωνισμού των δοκίμων 
Υπαστυνόμων. Ειδικότερα τονίζουν τα 
εξής:

Σε μια εποχή κατά την οποία έχουν 
ωριμάσει προ πολλού οι συνθήκες 
για μεγάλες τομές στην αστυνομική 
εκπαίδευση, ώστε η Ελληνική αστυ-
νομία να αντιμετωπίζει τις προκλή-
σεις του μέλλοντος με επαγγελματική 
επάρκεια και αδιαμφισβήτητη αποτε-
λεσματικότητα όλων των στελεχών 
της,  και μάλιστα, όταν επί των ημερών 
σας, έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις ότι 
επίκεινται ουσιαστικές αλλαγές στο 
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παρουσία σύσσωμης της πολιτικής 
και φυσικής ήγεσίας της Ελληνι-
κής αστυνομίας, του δημάρχου 

αθηναίων και εκπροσώπων του πολι-
τικού κόσμου τελέστηκε φέτος το κα-
θιερωμένο από τις Ομοσπονδίες μας, 
τρισάγιο, στη μνήμη των αδικοχαμένων 
συναδέλφων μας νεκτάριου Σαββα και 
Γεωργίου ανδριΤΣΟπΟΥλΟΥ, οι οποίοι 
δολοφονήθηκαν άνανδρα, ο πρώτος στις 
17 ιουνίου 2009, από αδίστακτους τρομο-
κράτες, στην οδό λάμπρου πορφύρα στα 
πατήσια και ο δεύτερος, στις 17 ιουνίου 
2013, στο δίστομο βοιωτίας, σε επιχεί-
ρηση σύλληψης αδίστακτων δραπετών.

ή δέηση υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
των πεσόντων αστυνομικών τελέστηκε 
από τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη 
νεκτάριο κιΟΥλΟ και τον ιερέα Χρήστο 
λΟΓαρα, στην οδό λάμπρου πορφύρα 
και δροσοπούλου στα πατήσια, όπου 
τη στυγερή δολοφονία του νεκτάριου 
Σάββα, θυμίζει σε όλους η αναθηματική 
στήλη που έχει τοποθετηθεί για το σκοπό 

αυτό, στο συγκεκριμένο σημείο, από τις 
Ομοσπονδίες μας.

Στην τελετή παρέστησαν μέλη της οικο-
γένειας του αδικοχαμένου συναδέλφου 
μας, ο Υπουργός προστασίας του πολί-
τη κ. μιχάλης ΧρΥΣΟΧΟϊδήΣ, ο οποίος 
εκπροσώπησε και την Ελληνική κυβέρ-
νηση, ο δήμαρχος αθηναίων κ. κώστας 
μπακΟΓιαννήΣ, ο Επίτιμος αρχηγός 
της Ελληνικής αστυνομίας και Γενικός 
Γραμματέας δημόσιας Τάξης, αντιστρά-
τηγος ε.α. κ. κωνσταντίνος ΤΣΟΥβαλαΣ, 
ο εκπρόσωπος της νέας δημοκρατίας 
και Γενικός Γραμματέας της κοινοβου-
λευτικής Ομάδας κ. Σταύρος καλαφα-
ΤήΣ, ο βουλευτής της νέας δημοκρατίας 
κ. αθανάσιος πλΕΥρήΣ, οι εκπρόσωποι 
του Τμήματος Σωμάτων ασφαλείας του 
ΣΥ.ριΖ.α. κα πόπη ρανΤΖΟΥ και κ. Γε-
ώργιος βΟΥλΤΣιΟΥδήΣ, ο εκπρόσωπος 
του κιν.αλ. γραμματέας του κόμματος 
κ. μανώλης ΧριΣΤΟδΟΥλακήΣ, ο εκ-
πρόσωπος του κ.κ.Ε. κ. κωνσταντίνος 
ρήΓαΣ, ο αρχηγός της Ελληνικής αστυ-

νομίας, αντιστράτηγος κ. μιχαήλ κα-
ραμαλακήΣ, ο Γενικός Επιθεωρητής 
αστυνομίας νοτίου Ελλάδας, αντιστρά-
τηγος κ. κωνσταντίνος λαΓΟΥδακήΣ, ο 
Γενικός αστυνομικός διευθυντής αττι-
κής, Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Γιαννι-
ναΣ, ο διευθυντής ασφαλείας αττικής, 
Υποστράτηγος κ. πέτρος ΤΖΕφΕρήΣ, ο 
βοηθός του Γενικού αστυνομικού δι-
ευθυντή αττικής, Υποστράτηγος κ. πα-
ναγιώτης ΣανιδαΣ, ο διευθυντής της 
διεύθυνσης Άμεσης δράσης αττικής, 
Ταξίαρχος κ. κωνσταντίνος κΟΥΤΣι-
βιΤήΣ, ο διευθυντής της διεύθυνσης 
αστυνομικών Επιχειρήσεων αττικής, 
Ταξίαρχος κ. δημήτριος παπαδήμΟΣ, ο 
διευθυντής της διεύθυνσης αστυνομίας 
αθηνών, Ταξίαρχος κ. ιωάννης ΣκΟΥ-
ραΣ, ο διευθυντής της διεύθυνσης Τρο-
χαίας αττικής, κ. Σπυρίδων λαΣκΟΣ, ο 
διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Τροχαί-
ας αθηνών κ. Χρήστος παπαφιλιππΟΥ, 
ανώτεροι αξιωματικοί διευθύνσεων της 
Ελληνικής αστυνομίας, τα διοικητικά 
Συμβούλια των Ομοσπονδιών μας, προ-

Τιμούμε τη μνήμη των 
αδικοχαμένων συναδέλφων μας

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
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εδρεία πρωτοβαθμίων Ενώσεων και 
πολλοί συνάδελφοι.

αποτίοντας φόρο τιμής στους πεσόντες 
στις επάλξεις του καθήκοντος συναδέλ-
φους μας, ο πρόεδρος της π.Ο.αΣ.Υ. κ. 
Γρηγόριος ΓΕρακαρακΟΣ, τόνισε ότι 
το συνδικαλιστικό μας κίνημα οφείλει 
να υπενθυμίζει το διαρκές χρέος της 
πολιτείας απέναντι στους 131, συνολι-
κά, αδικοχαμένους συναδέλφους μας 
τα τελευταία χρόνια, ένα χρέος που ση-
μαίνει διαρκή μέριμνα για τη θωράκιση 
του αστυνομικού προσωπικού με την 
κατάλληλη εκπαίδευση και τον επαρκή 
εξοπλισμό, ώστε κάθε αστυνομικός να 
είναι διασφαλισμένος όπου και όποτε 
τον καλεί το καθήκον. 

απευθυνόμενος στον παριστάμενο 
Υπουργό, τόνισε ότι η πολιτεία δεν έχει 
ακόμα νομοθετήσει την επικινδυνότητα 
της εργασίας μας, ενώ απευθυνόμενος 
και στον δήμαρχο αθηναίων, του υπεν-
θύμισε τη δέσμευση που είχε δώσει κατά 
την τελευταία συνάντησή μας σχετικά με 

τη μετονομασία της οδού λάμπρου πορ-
φύρα σε οδό νεκτάριου Σάββα, ως ελά-
χιστη πράξη τιμής και αναγνώρισης της 
προσφοράς της αστυνομίας, αλλά και 
καταδίκης της τρομοκρατίας.

Ο κ. μπακΟΓιαννήΣ, στη συνέχεια, 
ανταποκρινόμενος στο αίτημά μας, έλα-
βε το λόγο τονίζοντας ότι «η μάχη ενάντια 
στην τρομοκρατία και τη βία, μας αφορά 
όλους. Τη μάχη αυτή δεν την δίνει μόνη 
της η αστυνομία, τη δίνει όλη η πόλη. Το 
ελάχιστο που μπορεί να πράξει ο δήμος 
αθηναίων, όχι μόνο για να τιμήσουμε και 
να διατηρήσουμε άσβεστη τη μνήμη των 
θυμάτων, αλλά και για να στείλουμε ένα 
πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα, είναι η μετο-
νομασία της οδού. Γι’ αυτό είναι δικιά μας 
δέσμευση να φέρουμε την πρόταση στο 
δημοτικό Συμβούλιο τις επόμενες εβδο-
μάδες. Είναι ίσως περισσότερο σημαντι-
κό όσο ποτέ, να γίνει αυτό αυτή τη στιγ-
μή, διότι αισθάνομαι την ανάγκη να το 
πω δημόσια, πιστεύοντας ότι ερμηνεύω 
και όλους τους αθηναίους. Έχουμε μια 

εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο 
προστασίας του πολίτη, με την Ελληνική 
αστυνομία -κύριε αρχηγέ σας ευχαρι-
στούμε για όσα κάνετε για την πόλη μας- 
κι έχουμε βεβαίως την τύχη να έχουμε 
και μια πολιτική ήγεσία, η οποία δείχνει 
αποφασιστικότητα, τόλμη και αποτελε-
σματικότητα. Έχετε την ευγνωμοσύνη 
μας κύριε Υπουργέ».

Για το συνδικαλιστικό μας κίνημα, οι 
σημερινές δεσμεύσεις του δημάρχου 
αθηναίων, αποτελούν ένα ενθαρρυντικό 
μήνυμα, ωστόσο η πολιτεία δεν πρέπει 
να περιοριστεί στον ισχυρό συμβολισμό 
της αναμενόμενης από χρόνια, απόφα-
σης του δημοτικού Συμβουλίου, αλλά 
να προβεί σε σειρά και άλλων αυτονό-
ητων αποφάσεων για τη θωράκιση του 
λειτουργήματός μας. Εμείς ως συνδικα-
λιστές, θα σταθούμε αρωγός στην υλο-
ποίηση των δεσμεύσεων του κ. μπακΟ-
Γιαννή, ώστε το διαχρονικό αίτημά μας 
να ικανοποιηθεί επιτέλους, ως αυτονό-
ητο αίτημα και της ίδιας της κοινωνίας, 
χωρίς φοβίες και ιδεοληψίες του παρελ-
θόντος.

ανάλογη εκδήλωση, με επιμνημόσυνη 
δέηση και τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του αρχιφύλακα Γεωργίου 
ανδριΤΣΟπΟΥλΟΥ, τελέστηκε στην εκ-
κλησία του αγίου Χαραλάμπους και στο 
σημείο της δολοφονίας του, στο δίστομο 
βοιωτίας.

Την π.Ο.αΣ.Υ. εκπροσώπησε ο πρόεδρος 
της Ένωσης αστυνομικών Υπαλλήλων 
Εύβοιας και Ταμίας της Ομοσπονδίας 
κ. Γιώργος κΟΥλιακήΣ, ενώ στην εκ-
δήλωση παρέστησαν η οικογένεια του 
αδικοχαμένου συναδέλφου μας, το προ-
εδρείο της Ένωσης αστυνομικών Υπαλ-
λήλων βοιωτίας, ο εκπρόσωπος του 
Γενικού περιφερειακού αστυνομικού 
διευθυντή Στερεάς Ελλάδας, Ταξίαρχος 
κ. μιχαήλ ΤΣαΤΣήΣ, αξιωματικοί της 
διεύθυνσης αστυνομίας βοιωτίας και 
πολλοί συνάδελφοι.

Οι Ομοσπονδίες μας διαχρονικά δεν ξε-
χνούν τους συναδέλφους μας, οι οποίοι 
έχασαν τη ζωή τους στο βωμό του καθή-
κοντος και στην προσπάθεια της Ελλη-
νικής αστυνομίας να κατοχυρώνει στα-
θερά ένα περιβάλλον ασφαλείας προς 
όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
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μετά τα γεγονότα του 2011 στην 
κερατέα και τα επεισόδια του 
2018-2019 στη λευκίμμη, σειρά 

είχε το ακριτικό νησί της Χίου να λάβει 
τη σκυτάλη των ακραίων αντιδράσεων, 
βάζοντας στο στόχαστρο εργαζομένους 
της Ελληνικής αστυνομίας.
Για μια ακόμα φορά η Ελληνική αστυ-
νομία και το προσωπικό της έγιναν ο 
σάκος του μποξ ανάμεσα στις κυβερνη-
τικές πολιτικές και τους ‘’εξεγερμένους 
– αγανακτισμένους’’ πολίτες της ελληνι-
κής κοινωνίας. Σκηνές που μόνο θλίψη 
μπορούν να γεννήσουν στον κάθε λογι-
κά σκεπτόμενο πολίτη αυτής της Χώρας, 
ο οποίος βλέπει τον κρατικό μηχανισμό 
να εξευτελίζεται εξαιτίας λανθασμέ-
νων σχεδιασμών από την μια πλευρά 
και αντιδράσεων πέραν πάσης λογικής 
ακραίων στοιχείων. Τα γεγονότα των 
τελευταίων ημερών, με αποκορύφωμα 
τον παραλογισμό της χθεσινής (σσ26-2-
20) ημέρας στη Χίο, αποτελούν όνειδος 
για μια κοινωνία, η οποία θέλει να λέγε-
ται ευρωπαϊκή, την ώρα που εμφανίζει 
χαρακτηριστικά, τα οποία παραπέμπουν 
σε πρωτόγονες κοινωνίες και αρχέτυπες 
συμπεριφορές.
Τα όσα θλιβερά διαδραματίστηκαν στη 
Χίο αναδεικνύουν καταφανέστατα τρία 
πράγματα:

1. Την λανθασμένη λογική της άμεσης 
επιβολής κυβερνητικών αποφάσε-
ων εν είδειblitzkrieg (κεραυνοβόλου 
πολέμου), η οποία σε συνδυασμό με 
την έλλειψη σωστού επιχειρησιακού 
σχεδιασμού οδήγησε στην άτακτη 
υποχώρηση της κρατικής εξουσίας 
και στον πλήρη εξευτελισμό του μο-
ναδικού εκ του Συντάγματος νομιμο-
ποιημένου βραχίονα της εκτελεστι-
κής εξουσίας δηλαδή της Ελληνικής 
αστυνομίας. δεν θα μπορούσε να 
υπάρξει πρώτα η σωστή οργάνωση 
και ο κατάλληλος σχεδιασμός για την 
υλοποίηση μιας τέτοιας επιχείρησής, 
ούτως ώστε να αποφευχθεί όλη αυτή 
η δυσάρεστη έως και τραγελαφική 

κατάσταση;

2. Την αλλοτρίωση, την έκπτωση των 
ηθικών αξιών καθώς και την αλλοί-
ωση των χαρακτηριστικών της ελλη-
νικής κοινωνίας όπου εν ονόματι της 
ετερόκλητα στοιχεία ενώθηκαν και 
κινήθηκαν με σκοπό την διάπραξη 
εγκληματικών πράξεων φτάνοντας 
στο σημείο να ξυλοκοπήσουν εργα-
ζομένους οι οποίοι αναπαυόντουσαν 
μετά τη λήξη της υπηρεσίας τους. μή-
πως δεν ήταν οι ίδιοι που πριν 10 μέ-
ρες όταν εξεγέρθηκαν οι αλλοδαποί 
πρόσφυγες και μετανάστες έσπευσαν 
να προφυλάξουν τη δημόσια τάξη 
και ασφάλεια και αυτούς τους ίδιους 
τους πολίτες των νησιών του βορείου 
αιγαίου. θα μπορούσε άραγε να μας 
απαντήσουν οι κάτοικοι της λέσβου 
και της Χίου, εάν τότε οι διμοιρίες των 
μαΤ δεν ήταν στρατεύματα κατοχής 
όπως τους αποκάλεσαν στα χθεσι-
νά γεγονότα; προκαλεί θλίψη ότι το 
σύνθημα που φώναζαν πριν μερικές 
εβδομάδες εξεγερμένοι μετανάστες 
«killthePolice» να σπεύσουν να το 
υλοποιήσουν Έλληνες.

3. Την δύναμη της προπαγάνδας την 
οποία συστηματικά χρησιμοποίησαν 
τις δυο προηγούμενες ημέρες δήθεν 
‘’εξεγερμένοι και αγανακτισμένοι’’ 
διακινώντας στο διαδίκτυο ψεύτικές 
ειδήσεις για ύπαρξη νεκρού πολίτη 
λόγω της επέμβασης των αστυνο-
μικών δυνάμεων, τα καλέσματα για 
αντίσταση στα στρατεύματα κατοχής, 
τα προσκλητήρια για μεταφορά από 
την ηπειρωτική χώρα με ναυλωμένα 
λεωφορεία και άλλων ‘’ αγανακτι-
σμένων ‘’ προς ενίσχυση των ‘’εξε-
γερμένων ‘’ κατοίκων της Χίου και 
λοιπές φαιδρές δήθεν ειδήσεις από το 
‘’πολεμικό’’ μέτωπο της λέσβου και 
της Χίου.

Καλούμε:

• Την πολιτική και φυσική ήγεσία του 
Σώματος να επιδείξει την αρμόζου-

σα και επιβαλλομένη προσοχή προς 
αποφυγή παρόμοιων περιστατικών 
στο εγγύς μέλλον καθώς προφανώς 
ο σχετικός κυβερνητικός σχεδιασμός 
για την αντιμετώπιση του όλου προ-
βλήματος στηρίζεται στην παρουσία 
των αστυνομικών δυνάμεων.

• Τους κατοίκους των νησιών του βο-
ρείου αιγαίου να απομονώσουν 
ακραία στοιχεία τα οποία προσπα-
θούν να σπείρουν την διχόνοια και 
να δημιουργήσουν ανεξέλεγκτες 
καταστάσεις προς ίδιον όφελος και 
να αναλογιστούν πως η μόνη ασπίδα 
την οποία έχουν έναντι οποιουδήπο-
τε είναι η Ελληνική αστυνομία και οι 
λειτουργοί της.

• Την Ελληνική δικαιοσύνη να προβεί 
τάχιστα στις απαραίτητες ενέργειες 
για την απόδοση των ποινικών ευθυ-
νών σε όσους συμμετείχαν στα αίσχη 
των δυο τελευταίων ημερών.

• Τους συναδέλφους των τοπικών δι-
ευθύνσεων αστυνομίας οι οποίοι 
γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις 
να αρθούν στο ύψος των περιστάσε-
ων και να οδηγήσουν άμεσα ενώπιον 
της δικαιοσύνης τους φυσικούς αλλά 
και τους ηθικούς αυτουργούς των 
εγκληματικών πράξεων των οποίων 
όλοι γίναμε κοινωνοί.

• Τους συναδέλφους των διμοιριών 
της ΥαΤ και ΥμΕΤ καθώς και των δι-
μοιριών υποστήριξης οι οποίοι ενερ-
γούν στα νησιά αυτά να επιδείξουν 
τη δέουσα αυτοσυγκράτηση έναντι 
αυτών οι οποίοι προσπαθούν να δυ-
ναμιτίσουν το κλίμα προβαίνοντας σε 
ακρότητες επιδιώκοντας προσωπικά 
οφέλη. δηλώνουμε δε την αμέριστη 
συμπαράσταση και τη στήριξή μας σε 
όλο το προσωπικό των Ειδικών δυ-
νάμεων που πάντα σε δύσκολες στιγ-
μές καλούνται να βγάλουν τα κάστανα 
από τη φωτιά. Είμαστε περήφανοι για 
σας!

ή Ομοσπονδία μας καταδικάζει απερί-
φραστα κάθε εγκληματική ενέργεια εις 
βάρος των εργαζομένων της Ελληνικής 
αστυνομίας και επιφυλάσσεται για την 
άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της, 
προκειμένου να διαφυλάξει τόσο το κύ-
ρος του Σώματος όσο και τη σωματική 
ακεραιότητα του προσωπικού του. Οι 
ζωές των συναδέλφων μας είναι πολύ-
τιμες και δεν μπορούν να γίνονται βορ-
ρά για την ικανοποίηση συμφερόντων ή 
ζωωδών ενστίκτων οποιουδήποτε ‘’εξε-
γερμένου ή αγανακτισμένου’’.

ΚΕΡΑΤΕΑ - ΛΕΥΚΙΜΜΗ 
ΧΙΟΣ - ΛΕΣΒΟΣ

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ

ΑΣφΑΛεΙΑ ΣΥΝορωΝ
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ή Ομοσπονδία μας, ανέδειξε τη 
συμβολή της Ελληνικής αστυ-
νομίας στην αντιμετώπιση των 

τουρκικών προκλήσεων στον Έβρο και 
ζήτησε με επιστολή της από τον αρχηγό 
της Ελληνικής αστυνομίας αντιστράτη-
γο κ. μιχαήλ καραμαλάκη την απόδοση 
τιμητικών τίτλων (ηθική αμοιβή της ΕΥ-
φήμήΣ μνΕιαΣ) στους συμμετέχοντας 
στα έκτακτα μέτρα προστασίας των συ-
νόρων. Ειδικότερα, στην επιστολή τονί-
ζονται τα κάτωθι:

Στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της 
Ελληνικής αστυνομίας προβλέπονται οι 
περιπτώσεις των εξαίρετων δραστηριο-
τήτων ή προσπαθειών που υπερβαίνουν 
σημαντικά το καλώς εννοούμενο υπη-
ρεσιακό καθήκον και αναδεικνύουν την 
ηθική υποχρέωση της διοίκησης να επι-
βραβεύσει τα πραγματικά άξια, για την 
απονομή των προβλεπομένων τιμητι-
κών διακρίσεων, στελέχη του Σώματος.

Είναι σαφές, λοιπόν, πως η διοίκηση 
οφείλει να επιδαψιλεύει στο προσωπι-
κό της εκείνες τις τιμές που πρέπει, υπό 
τη μορφή της ηθικής αμοιβής, στις πε-
ριπτώσεις όπου προδήλως και αντικει-
μενικώς το προσωπικό έχει υπερβεί το 

υπηρεσιακό του καθήκον.

Στα πρόσφατα γεγονότα στη μεθοριακή 
γραμμή του Έβρου ανεδείχθησαν τρία 
τινά:

α η υπεράσπιση και φρούρηση των 
εξωτερικών συνόρων της χώρας από 
την Ελληνική αστυνομία για πρώτη 
φορά από το 1949, όπου ανάλογο ρόλο 
είχε η τότε Ε.β.Χωροφυλακή.

β η υπέρβαση, κατά τρόπο πρόδηλο 

ΤΕΥΧΟΣ 60
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Εύφημος μνεία στους 
υπερασπιστές των συνόρων μας

και ευρέως αντιληπτό, του καλώς 
εννοουμένου υπηρεσιακού καθήκο-
ντος από πλευράς του αστυνομικού 
προσωπικού, το οποίο διατέθηκε στις 
ανωτέρω αναφερόμενες επιχειρή-
σεις.

γ το υψηλό ηθικό και το φρόνημα του 
προσωπικού της Ελληνικής αστυνο-
μίας, το οποίο ξέρει να διαφυλάττει 
θερμοπύλες, έναντι οιουδήποτε εξω-
τερικού εχθρού ή άλλου.

προς τούτο, προτείνουμε όπως στο 
προσωπικό, το οποίο συμμετείχε στις 
επιχειρήσεις υπεράσπισης των εξωτε-
ρικών συνόρων της πατρίδος και κατά 
συνέπεια των εξωτερικών συνόρων της 
Ε.Ε. να απονεμηθεί η ηθική αμοιβή της 
"ΕΥφήμήΣ μνΕιαΣ". ή ηθική διάσταση 
της επιβράβευσης σε εξαιρετικές περι-
στάσεις, όπως αυτές του Έβρου, όπου 
το αστυνομικό προσωπικό επέδειξε 
υποδειγματική συμπεριφορά και ψυ-
χραιμία θα επιδράσει καταλυτικά στην 
προστασία της έννομης τάξης, στην ανύ-
ψωση του ηθικού και στην περαιτέρω 
σφυρηλάτηση των αξιών, οι οποίες δια-
κατέχουν τον Έλληνα και την Ελληνίδα 
αστυνομικό.

ΑΣφΑΛεΙΑ ΣΥΝορωΝ

Άλλο ένα αίτημα ικανοποιείται από 
το Υπουργείο προστασίας του πο-

λίτη, αυτό για τη δυνατότητα συνυπη-
ρέτησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Ομοσπονδίας μας, στο άρθρο 21α 
του ν. 2946/2001 (ά 224) προστίθεται 
παρ.3 ως εξής:

«3. Το δικαίωμα της παρ.1 παρέχε-
ται και στους εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι του 
ένστολου προσωπικού της Ελληνικής 
αστυνομίας και του πυροσβεστικού 

Σώματος. Στην περίπτωση αυτή, ως 
στρατιωτική μονάδα νοείται η αστυ-
νομική και πυροσβεστική Υπηρεσία, 
όπου παρέχει πραγματική υπηρεσία 
το εν λόγω προσωπικό.».

ή διάταξη αυτή έρχεται να επιλύσει 
ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο αντι-
μετωπίζει το αστυνομικό προσωπικό 
και δημιουργεί πληθώρα προβλημά-
των στον οικογενειακό προγραμμα-
τισμό του. ή πρόνοια της ανωτέρω 
διάταξης αποτελούσε πάγιο αίτημα 
της Ομοσπονδίας μας, το οποίο ετίθε-
το και σε κάθε συνάντηση μας με την 
πολιτική και φυσική ήγεσία.

Σημαντικό θα ήταν στην παραπάνω 
διάταξη να υπήρχε σχετική πρόβλε-
ψη και για τους αναπληρωτές εκπαι-
δευτικούς, καθ’ όσον αποτελούν ένα 
μεγάλο πλήθος περιπτώσεων, και ευ-
ελπιστούμε ότι θα υπάρξει  σύντομα 
ανάλογη πρωτοβουλία για τη διευθέ-
τηση και αυτής της εκκρεμότητας.

παραμένουμε στην πρώτη γραμμή 
των διεκδικήσεων τόσο σε θεσμι-
κό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, 
προκειμένου να καλυτερεύσουμε τις 
συνθήκες εργασίας και διαβίωσης 
του συνόλου του αστυνομικού προ-
σωπικού».

Ικανοποιείται το αίτημα για τη συνυπηρέτηση
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ή Ομοσπονδία απέστειλε επιστολή 
στον Υπουργό Εργασίας και κοινω-

νικών Υποθέσεων κ. ιωάννη βρΟΥΤΣή, 
την οποία κοινοποίησε στην πολιτική και 
φυσική ηγεσία της Ελληνικής αστυνο-
μίας, για να ζητήσει την ασφάλιση του 
Ένστολου προσωπικού Ειδικών καθη-
κόντων (ιατροί -μηχανικοί).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 39 του ν. 2084/1992(α-
165), επιβλήθηκε υποχρεωτική ασφάλι-
ση στον Τομέα Σύνταξης και ασφάλισης 
Υγειονομικών (Τ.Σ.α.Υ.) και στον Τομέα 
Σύνταξης μηχανικών και Εργοληπτών 
δημοσίων Έργων (Τ.Σ.μ.Ε.δ.Ε.), όσων 
προσλαμβάνονται-κατατάσσονται στην 
Ελληνική αστυνομία [ήτοι ‘’στρατιω-
τικοί’’ κατά το άρθρο 7 ν. 2084/1992 
(α-165)] από 1-1-1993 και εντεύθεν και 
προαιρετικά στο δημόσιο, με την υπο-
χρέωση καταβολής από μέρος τους των 
ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου, 
εργοδότη και του κράτους, όπου αυτές 
προβλέπονται.

Επίσης, από τις διατάξεις της παρ. 3α 
του άρθρου 21 του ν. 3865/2010 (α-
120), ως τροποποιήθηκε με την παρ. 2β 
του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (α-180), 
ορίστηκε ότι «Ειδικά τα πρόσωπα του 
άρθρου 7 του ν. 2084/ 1992(α-165), για 
τα οποία προκύπτει βάσει γενικών ή 
καταστατικών διατάξεων υποχρεωτική 
ασφάλιση στον Τομέα Σύνταξης μηχανι-
κών και Εργοληπτών δημοσίων Έργων 
(Τ.Σ.μ.Ε.δ.Ε.) και στον Τομέα Σύνταξης 
και ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.α.Υ.), 
του Ε.Τ.α.α., ασφαλίζονται υποχρεωτικά 
στους ανωτέρω Τομείς, κατά περίπτω-
ση». διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την 
έκδοση του ν. 4387/2016.

Επισημαίνεται ότι, η Ελληνική αστυ-
νομία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα 
ασφάλειας και διέπεται από ειδικούς ορ-
γανικούς νόμους. Το ένστολο προσωπι-
κό έχει ιδιαίτερη ιεραρχία αντίστοιχη της 
στρατιωτικής και ειδικούς κανόνες πει-
θαρχίας και δεν εφαρμόζονται στο προ-

σωπικό αυτό οι διατάξεις που αφορούν 
τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους. 
θεωρείται δε ότι βρίσκεται σε διατεταγ-
μένη υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση που 
καθίσταται αναγκαία η παρέμβαση του.

ή εν λόγω ασφαλιστική αντιμετώπιση, 
έχει ως αποτέλεσμα ότι οι εξ ιδιωτών 
προσλαμβανόμενοι και κατατασσόμε-
νοι ιατροί (πλην Σ.Σ.α.Σ.) αλλά και μη-
χανικοί στην Ελληνική αστυνομία, που 
εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και το 
βαθμό του Υποστρατήγου, ως ένστολο 
προσωπικό ειδικών καθηκόντων, να 
αντιμετωπίζουν διαφορετική αντιμε-
τώπιση ως προς τη θεμελίωση δικαι-
ώματος σύνταξης (π.χ. δεν λαμβάνεται 
υπόψη η αυτεπάγγελτη αποστρατεία από 
το ανώτατο Συμβούλιο κρίσεων), τα ευ-
εργετήματα ως προς το πάθημα εξαιτίας 
της Υπηρεσίας κ.α. από τις υπόλοιπες κα-
τηγορίες αξιωματικών ειδικών καθηκό-
ντων (διοικητικοί, Οικονομικοί, νομικοί, 
πληροφορικής και Εγκληματολογικών 
Εργαστηρίων).

Άποψη μας είναι ότι το εν λόγω προσω-
πικό πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία 
και να εφαρμόζονται οι συνταξιοδοτικές- 
ασφαλιστικές διατάξεις του δημοσίου, 
κατά περίπτωση, όπως ισχύουν αυτές 
κάθε φορά. ως εκ τούτου, παρακαλούμε 
για την παρέμβασή σας και να τύχει σχε-
τικής νομοθετικής ρύθμισης η εν λόγω 
διάταξη. 

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή 
σας, ώστε να δοθεί λύση σε ένα χρόνιο 
και ζέον πρόβλημα που απασχολεί αυτή 
την κατηγορία των συναδέλφων μας».

 ή Ομοσπονδία διευκρινίζει επίσης στο 
Υπόμνημα που συνοδεύει την επιστο-
λή ότι «από 01-01-2017 (ν. 4387/2016), η 
αναγνώριση του χρόνου της στρατιω-
τικής θητείας, αν και δεν έχει διευκρι-
νιστεί επακριβώς, θα γίνεται μόνο με 
τη συμμετοχή του ασφαλισμένου στο 
20,00% επί των συντάξιμων αποδοχών, 
αντί του 6,67%, που ίσχυε μέχρι τώρα. 
δηλαδή επέρχεται τριπλασιασμός του 

ποσού αναγνώρισης. Επιπλέον δεν έχει 
διευκρινιστεί εάν η αναγνώριση πλέον 
θα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική, 
λόγω της αύξησης του ποσού για ανα-
γνώριση, καθώς και τι παρενέργειες θα 
έχει αυτό κατά τη συνταξιοδότηση του 
ενδιαφερομένου, εφόσον αποστρατευτεί 
με λιγότερα έτη, από αυτά που απαιτού-
νται για τη λήψη του επομένου κλιμακί-
ου (ν. 4472/2017).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
13 του ν.4249/2014(α-73), «ή Ελληνική 
αστυνομία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο 
Σώμα ασφάλειας και διέπεται από ει-
δικούς οργανικούς νόμους. Το ένστολο 
προσωπικό έχει ιδιαίτερη ιεραρχία αντί-
στοιχη της στρατιωτικής και ειδικούς κα-
νόνες πειθαρχίας και δεν εφαρμόζονται 
στο προσωπικό αυτό οι διατάξεις που 
αφορούν τους δημόσιους πολιτικούς 
υπαλλήλους. Επιπλέον, οι Υπηρεσίες της 
Ελληνικής αστυνομίας και το προσωπι-
κό της τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για 
την πρόληψη και καταστολή του εγκλή-
ματος, την προστασία του δημοκρατικού 
πολιτεύματος και της έννομης τάξης και 
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. 
θεωρείται δε ότι βρίσκεται σε διατεταγ-
μένη υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση που 
καθίσταται αναγκαία η παρέμβαση του».

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα παρα-
πάνω, αλλά και ότι ο χρόνος της στρα-
τιωτικής υπηρεσίας, θεωρείται πραγ-
ματική υπηρεσία, παρακαλούμε για την 
άμεση εκδήλωση ενεργειών από μέρου 
σας, με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου, 
για τη ρύθμιση του όλου θέματος, έτσι 
ώστε ο χρόνος αυτός να τυγχάνει ανα-
γνώρισης με την καταβολή των ασφαλι-
στικών εισφορών από τον ασφαλισμένο, 
μόνο, σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξι-
μων αποδοχών του, όπως αυτές διαμορ-
φώνονται κατά το χρόνο της αναγνώρι-
σης. Επιπλέον, η προσμέτρηση των ετών 
αυτών, να ληφθεί υπόψη μόνο ως προς 
το ποσοστό αναπλήρωσης και όχι στον 
προσδιορισμό του μέσου όρου των συ-
ντάξιμων αποδοχών».

Ασφάλιση του Ένστολου Προσωπικού 
Ειδικών Καθηκόντων 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝεΑ
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Στον πρόεδρο μ.Τ.Σ. αντ/γο ε.α. 
αντώνιο μΥΤιλήνακή απευ-
θύνθηκε η Ομοσπονδία μας και 

ζήτησε να ληφθεί μέριμνα για την πλή-
ρη χορήγηση του βΟΕα.

Ειδικότερα, τονίζεται ότι «με αφορμή 
την εφαρμογή των διατάξεων του ενι-
αίου μισθολογίου (ν. 4472/2017), από 
το 2017, το μετοχικό Ταμείο Στρατού, 
χορηγεί προκαταβολή του β.Ο.Ε.α. και 
όχι το σύνολο του δικαιούμενου βοη-
θήματος, στα δικαιούμενα τέκνα των 
Στελεχών των Ενόπλων δυνάμεων 
και Σωμάτων ασφαλείας.

Επιπλέον και στο πλαίσιο της γενικό-

τερης προσπάθειας εξορθολογισμού 
των παροχών και εξυγίανσης της οι-
κονομικής κατάστασης του Ταμείου, 
πρώτιστο μέλημα, είναι η εξασφάλιση 
της βιωσιμότητας του μ.Τ.Σ. Σε κάθε 
περίπτωση όμως, λαμβάνοντας υπό-
ψη τις πραγματοποιηθείσες περικοπές 
σε μισθούς και συντάξεις, η περαιτέ-
ρω μείωση των αποδοχών, με μείωση 
του μερίσματος και κατ’ επέκταση του 
β.Ο.Ε.α., θα προκαλέσει ανατροπή του 
επιπέδου των αποδοχών και επιπλέον 
ανατροπή στον οικογενειακό προϋπο-
λογισμό.
Συνεπώς, στο αμέσως προσεχώς χρο-
νικό διάστημα θα πρέπει να θεσμο-

θετηθεί ο νέος τρόπος υπολογισμού 
των μεριδίων, ώστε να σταματήσει η 
προκαταβολή του β.Ο.Ε.α. και να γίνει 
τάχιστα η εκκαθάριση όλων των ετών. 
προς τούτο ζητάμε συνάντηση μαζί 
σας ώστε να συζητήσουμε πέραν των 
ανωτέρω και άλλα δέοντα ζητήματα 
των ασφαλισμένων μελών μας του 
μ.Τ.Σ.

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπό-
κρισή σας, ώστε να δοθεί λύση σε ένα 
χρόνιο και ζέον πρόβλημα που απα-
σχολεί το μεγαλύτερο μέρος των συ-
ναδέλφων μας αστυνομικών & Στρα-
τιωτικών».

πραγματοποιήθηκε, η 1η για το 
νέο έτος, σύσκεψη μεταξύ των 
Ομοσπονδιών Σωμάτων ασφα-

λείας και Ενόπλων δυνάμεων, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητι-
κού Συμβουλίου του δήμου αθηναίων, 
μετά από το πρόσφατο κάλεσμα της 
π.Ο.αΣ.Υ., με στόχο τη θετική έκβαση 
ενός πολύχρονου αγώνα για το μισθο-
λόγιο και τα συσχετιζόμενα με αυτό 
ανακύπτοντα θέματα.
πριν την έναρξη της σύσκεψης, οι Ομο-
σπονδίες ευχαρίστησαν τον δήμαρχο 
αθηναίων, κ. κώστα μπακΟΓιαννή 
για την ευγενική παραχώρηση της 
αίθουσας και τη στήριξή του στα γνω-
στά σε αυτόν, αιτήματά μας. διαρκού-
σης της σύσκεψης, κατατέθηκαν από 
όλους απόψεις και προβληματισμοί 

γύρω από το αντικείμενο του καλέσμα-
τος, αλλά και για το προωθούμενο, νέο 
ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατέθη-
κε χθες από την κυβέρνηση στη βουλή 
των Ελλήνων.
Ειδικότερα, οι Ομοσπονδίες αναφέρθη-
καν στις αποτυχημένες κατά τη διάρκεια 
της 10ετούς οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης, επαναλαμβανόμενες προσπά-
θειες των κυβερνήσεων, να διαμορφώ-
σουν ένα μισθολόγιο αντάξιο της ιδιαιτε-
ρότητας – επικινδυνότητας του λειτουρ-
γήματος των Σωμάτων ασφαλείας και 
των Ενόπλων δυνάμεων και της προ-
σφοράς τους προς το κοινωνικό σύνολο 
και το οργανωμένο κράτος. αποτέλεσμα 
των άστοχων και άδικων νομοθετικών 
ρυθμίσεων, όπως τόνισαν οι συμμετέ-
χοντες στη σύσκεψη αυτή, είναι τόσο οι 

Κοινή σύσκεψη των Ομοσπονδιών  
για το συντονισμό του αγώνα

γνωστές σε όλους πλέον, δικαστικές 
αποφάσεις του ΣτΕ, που δικαιώνουν 
με πανηγυρικό τρόπο των αγώνα μας, 
όσο και η διαιώνιση έντονων ανισοτή-
τωνκαι αδικιών μεταξύ των συναδέλ-
φων μας.
Οι Ομοσπονδίες, εξετάζοντας την πρό-
ταση της π.Ο.αΣ.Υ. για την επίλυση των 
μισθολογικών, αλλά και βαθμολογι-
κών – συνταξιοδοτικών προβλημάτων 
που γεννήθηκαν στα χρόνια τις προ-
αναφερόμενης κρίσης και ακόμα μας 
επιβαρύνουν, με γνώμονα τη μη ύπαρ-
ξη λιγότερων αποδοχών από αυτές 
του 7/2012 και την προσαρμογή αυτών, 
στον πραγματικό ασφαλιστικό βίο των 
υπηρετούντων σήμερα, συντάχθηκαν 
μαζί της, στη βάση της πρότασης για 
συνεχή μισθολογική εξέλιξη όλων 
των στελεχών μέχρι την αποστρατεία 
τους, ανεξάρτητα από το βαθμό που θα 
φέρουν κάθε φορά στην ενέργεια.
Τέλος, οι Ομοσπονδίες, λόγω της επι-
κείμενης συζήτησης του ασφαλιστικού 
νομοσχεδίου στις αρμόδιες επιτροπές 
της βουλής, και εν συνεχεία στην 
Ολομέλεια αυτής, δήλωσαν παρού-
σες στον αγώνα των εν αποστρατεία 
συναδέλφων, αλλά και ολόκληρης της 
κοινωνίας για την αποκατάσταση των 
συντάξεών τους σε αξιοπρεπή και προ 
μνημονίων, επίπεδα.

Ολόκληρο και όχι τμηματικά να χορηγείται το ΒΟΕΑ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝεΑ
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Χαιρετισμό απηύθυνε στις εργασίες 
του ετήσιου 30ουτακτικού συνε-
δρίου της πΟαΣΥ ο πρόεδρός μας 

κ. ιωάννης κατσιαμάκας.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε αρχές 
μαρτίου, λίγο πριν την υγειονομική κρί-
ση κι ενώ ήταν ανοικτό το μέτωπο στον 
Έβρο.

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της πΟ-
αξια, το συνέδριο πραγματοποιείται σε 
μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας. 
ή Ελληνική αστυνομία κλήθηκε να 
προσφέρει και προσφέρει όλες της τις 
δυνάμεις για την αποτελεσματική αντι-
μετώπιση μιας πρόκλησης άνευ προη-
γουμένου με πρωταγωνιστή τη γείτονα 
Τουρκία, η οποία ξεπέρασε κάθε όριο 
προκλητικότητας, οργανώνοντας αυτή 
τη μαζική απόπειρα παράνομης εισόδου 
χιλιάδων αλλοδαπών στη χώρα μας, με 
απώτερο στόχο να προκαλέσει εσωτερι-
κά προβλήματα σε μας αλλά και να εκβι-
άσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι ξέρα-
με ότι μέχρι τώρα το επιχειρούσε στα νη-

σιά μας του βορείου αιγαίου, τώρα όμως 
δοκίμασε να το πράξει και στα χερσαία 
σύνορα, επειδή προφανώς τα θεωρούσε 
πιο πρόσφορα για να παίξει το παιγνίδι 
του. προφανώς όμως δεν υπολόγισε 
σωστά, ούτε την αποφασιστικότητα της 
κυβέρνησης, ούτε και την ετοιμότητα 
των Ενόπλων δυνάμεων και της Ελλη-
νικής αστυνομίας που κινητοποιήθηκαν 
άμεσα και απάντησαν σε αυτήν την πρω-
τοφανή πρόκληση.

Είμαστε υπερήφανοι ως Έλληνες αστυ-
νομικοί που πράττουμε το χρέος μας 
απέναντι στην πατρίδα και θέλω να ευ-
χαριστήσω προσωπικά και από αυτό 
το βήμα, όλους όσοι βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή του αγώνα πιστοί στο 
καθήκον. παρά τις δυσκολίες, είτε στα 
χερσαία είτε στα θαλάσσια σύνορα και 
στη νησιωτική χώρα, η Ελληνική αστυ-
νομία είναι αυτή που προστατεύει τα σύ-
νορα και τις τοπικές κοινωνίες από κάθε 
απειλή. αυτός είναι ο στόχος μας πάντα 
και κανείς δεν μπορεί να μας απαξιώνει 

Είμαστε υπερήφανοι ως Έλληνες 
Αστυνομικοί που πράττουμε το χρέος 

μας απέναντι στην πατρίδα
ούτε να μας αποπροσανατολίζει από την 
κύρια αποστολή μας. μια αποστολή που 
εμείς την τιμούμε καθημερινά, έχοντας 
ορκιστεί να φυλάττουμε θερμοπύλες. 
Όχι ευκαιριακά, αλλά με γνώμονα τις 
αρχές και τις αξίες μας που είναι διαχρο-
νικά συνυφασμένες με το πατριωτισμό, 
τη φιλοπατρία και την εθνική ομοψυχία, 
αξίες οι οποίες δυστυχώς άλλοτε συ-
κοφαντούνται και άλλοτε υποτιμούνται 
χάριν σκοπιμοτήτων και ιδεοληψιών. 
και που αναδείχθηκαν και πάλι μπροστά 
σε έναν υπαρκτό κίνδυνο και την αταλά-
ντευτη στάση της κυβέρνησης και του 
πρωθυπουργού μας.

θεωρώ εκ των ων ουκ άνευ αυτήν την 
αναφορά και δεδομένη και τη δική σας 
κατανόηση όσον αφορά τις κοινές μας 
αγωνίες. αγωνίες τις οποίες βεβαίως 
μοιραζόμαστε και στα συνδικαλιστικά 
μας μέτωπα, γνωστά σε όλους και κυρί-
ως στους κυβερνώντες, που θέλω να πι-
στεύω ότι έχουν πάρει τα μηνύματα που 
τους στέλνουμε καθημερινά και δεν θα 
στείλουν στις καλένδες θέματα που ζέ-
ουν, όπως το μισθολόγιο, το βαθμολόγιο, 
η αναγνώριση της επικινδυνότητας και η 
ενίσχυση των υπηρεσιών με ανθρώπινο 
δυναμικό και μέσα.

κλείνοντας θα σταθώ στο θέμα της 
ίδρυσης συνομοσπονδίας για να σας 
πω ότι στην τελευταία συνεδρίαση του 
δΣ καταλήξαμε ότι δεν είμαστε αντίθε-
τοι, αλλά να προχωρήσουμε με όρους 
και προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν 
την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση 
των φορέων που θα την συγκροτούν με 
τρόπο ώστε να είναι λειτουργική και να 
εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των αξι-
ωματικών που εκπροσωπούμε.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και 
εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριό 
σας.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝεΑ
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Με Προεδρικό Διάταγμα υλοποιήθηκαν  
δεσμεύσεις της ηγεσίας

δημοσιεύθηκε την 15/1/2020 το 
π.δ. 7/2020 «ρύθμιση θεμάτων 

αστυνομικού προσωπικού» (ά  6) με 
το οποίο:

-Τροποποιούνται οι διατάξεις που αφο-
ρούν την παραμονή στο Σώμα πέραν 
των οριζομένων σε κάθε βαθμό ορίων 
ηλικίας είτε έχουν απουσιάσει από τα 
καθήκοντά τους πλέον του εξαμήνου 
την τελευταία διετία είτε έχουν τιμω-
ρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή 
(π.δ. 24/1997 & π.δ. 128/2010).

• καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 
98/2018 «Έκτακτες κρίσεις αξιωμα-
τικών Ελληνικής αστυνομίας».

• αναμορφώνονται και προσαρμό-
ζονται διατάξεις που αφορούν τις 
τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις του 
αστυνομικού προσωπικού.

Το ανωτέρω π.δ. αποτελεί την υλοποί-
ηση των δεσμεύσεων που είχε δώσει 

η πολιτική και η φυσική ήγεσία του 
Σώματος προς την Ομοσπονδία μας και 
το προϊόν της υιοθέτησης προτάσεών 
μας. Είναι το αποτέλεσμα των επι-
σημάνσεων και της καταγγελίας των 
στρεβλώσεων που είχαν δημιουργή-
σει οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της 
προηγούμενης κυβέρνησης οι οποίες 
επιβάρυναν τον Οργανισμό του Σώμα-
τος και οδήγησαν άξιους και ικανούς 
συναδέλφους σε πρόωρη και άδικη 
αποστρατεία.

ωστόσο, όπως ανακοίνωσε η Ομο-
σπονδία, εκκρεμεί η υλοποίηση των 
δεσμεύσεων της ήγεσίας σε σχέση με 
τα θέματα:

• της διασφάλισης 35ετούς παραμο-
νής των αξιωματικών στο Σώμα,

• την αύξηση των ορίων ηλικίας πα-
ραμονής στο Σώμα των αστυνο-
μικών διευθυντών και ανώτατων 
αξιωματικών.

• της τροποποίησης του νομοθετικού 
πλαισίου της προαγωγής των αν-
θυπαστυνόμων και των Υπαστυνό-
μων του ν.3686/2008

• καθώς και άλλα ζητήματα τα οποία 
τέθηκαν από την Ομοσπονδία μας 
στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις μας.

Ευελπιστούμε ότι μετά την διενέργεια 
των ετήσιων τακτικών κρίσεων θα 
δρομολογηθούν άμεσα οι αντίστοιχες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες τις οποίες 
πρέπει να αναλάβει η πολιτική και η 
φυσική ήγεσία του Σώματος προκει-
μένου να επιλύσει κατά τρόπο επωφε-
λή για όλους τα ανωτέρω ζητήματα.

Σε κάθε περίπτωση η Ομοσπονδία 
μας συνεχίζει διαχρονικά να εργάζε-
ται στην κατεύθυνση της προώθησης 
ουσιαστικών προτάσεων προς όφελος 
τόσο των συναδέλφων μας όσο και του 
Σώματος και εν γένει της ελληνικής 
κοινωνίας».

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝεΑ

με έκπληξη και απογοήτευση δια-
βάσαμε την ανακοίνωση του Σω-

ματείου Ειδικών φρουρών Ελληνικής 
αστυνομίας αττικής (ΣΕφΕαα), με την 
οποία δεν αρκείται στη δημοσιοποίηση 
των θέσεών του όσον αφορά τα όποια 
αιτήματά του, αλλά επιδίδεται σε πρω-
τοφανείς χαρακτηρισμούς για άλλους 
συνδικαλιστικούς φορείς και πρόσω-
πα, μεταξύ αυτών και του προέδρου 
της Ένωσης αξιωματικών αστυνομίας 
αττικής κ. κανέλλου νικΟλαΟΥ, πα-
ραβαίνοντας κάθε όριο συνδικαλιστι-
κής και υπηρεσιακής δεοντολογίας.

Είναι ανεπίτρεπτο, για εν ενεργεία 
«συνδικαλιστή» να χρησιμοποιεί εκ-
φράσεις που δε συνάδουν με την ιδι-
ότητά του και μάλιστα επιτιθέμενος σε 

προσωπικό επίπεδο, με ανοίκειους 
χαρακτηρισμούς, σε έναν μάχιμο αξι-
ωματικό και δραστήριο συνδικαλιστή 
που μάχεται επί 20 έτη στην πρώτη 
γραμμή για την ενδυνάμωση της Ελ-
ληνικής αστυνομίας και του ανθρώπι-
νου δυναμικού της.

Το ερώτημα βεβαίως είναι, από πού 
αντλούν και πώς καλύπτουν την προ-
κλητική αυτή συμπεριφορά τους, 
αμαυρώνοντας το ρόλο του συνδικαλι-
στή και την ιδιότητα του αστυνομικού, 
αφού μόνο αρνητικά σχόλια αφήνουν 
πίσω τους, ζημιώνοντας συνολικά το 
συνδικαλιστικό μας κίνημα.

Επειδή, ουδέποτε αντιδικήσαμε με 
άλλο συνδικαλιστικό σωματείο, στη 
παρούσα φάση όμως οφείλουμε πρώ-

τα ως αξιωματικοί και μετά ως συν-
δικαλιστές να σταθούμε δίπλα στον 
πρόεδρο της Ένωσης αξιωματικών, 
στην αήθη επίθεση που δέχτηκε, γι’ 
αυτό και απαιτούμε να ανακαλέσουν 
τους συκοφαντικούς τους ισχυρι-
σμούς, αναγνωρίζοντας το λάθος τους 
και βάζοντας τέρμα σε μια τακτική που 
δεν συνάδει με το συνδικαλιστικό μας 
ρόλο, πόσο μάλλον με την ιδιότητα του 
ένστολου λειτουργού της πολιτείας 
σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για 
ολόκληρη τη χώρα μας και που ως 
αστυνομικοί καλούμαστε να σηκώ-
σουμε ένα βάρος με πίστη και αφο-
σίωση στο καθήκον, γνωρίζοντας ότι 
τελικά όλοι θα κριθούμε από τη στάση 
και τη συμπεριφορά μας.

Κατακριτέες τακτικές που δεν συνάδουν  
με το συνδικαλιστικό μας ρόλο
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διαδοχικές παρεμβάσεις είχε η 
Ομοσπονδία μας από τις αρχές του 
μαρτίου 2020, όταν ενέσκυψε και 

στη χώρα μας η υγειονομική κρίση. 

με το πρώτο έγγραφό μας προς τον κ. 
αρχηγό του Σώματος αντιστράτηγο μι-
χαήλ καραμαλάκη, επικαλεστήκαμε τις 
γενικές διαταγές και την πρώτη πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου για να τονί-
σουμε ότι με τις σχετικές διατάξεις εξει-
δικεύονται τα μέτρα ασφαλείας για την 
αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊ-
ού κατ’ εφαρμογήν της π.ν.π, αλλά και 
καθορίζονται οι δέουσες υπηρεσιακές 
ενέργειες ως προς τη διαχείριση υπό-
πτων περιστατικών καθώς και ο τρόπος 
καταχώρησης της υπηρεσιακής κατά-
στασης του προσωπικού σε περίπτωση 
λήψης προληπτικών μέτρων.

δυστυχώς,όμως, η πραγματικότητα κι-
νείται ταχύτερα των σχετικών διαταγών 
και ανακύπτουν νέα δεδομένα τα οποία 
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και μέ-
ριμνας εκ μέρους σας.

α)  Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την 
παύση λειτουργίας των σχολικών μο-
νάδων κάθε βαθμίδας του δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα της εκπαίδευσης 
ενώ το ίδιο έπραξε και το Υπουργείο 
παιδείας για τα φροντιστήρια ξένων 
γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης. 
Επίσης, πολλά Υπουργεία έσπευσαν 
να ανακοινώσουν διευκολύνσεις για 
το προσωπικό των οποίων τα τέκνα 
επηρεάζονται από την ανωτέρω παύ-
ση λειτουργίας καθώς και προς απο-
φυγή συγχρωτισμού πολλών ατόμων 
στις υπηρεσίες τους όπου απαιτείται 
αυτοπρόσωπη παρουσία για διευθέ-
τηση γραφειοκρατικών διαδικασιών.

β) Ο αριθμός των νοσούντων καθημερι-
νά αυξάνεται ενώ τα περιστατικά στις 
περιοχές της πελοποννήσου,εξ αιτίας 
των γνωστών λόγων, κλιμακώνονται 
αλλά και ήδη έχουν εμφανισθεί ‘’τυ-
φλά’’ κρούσματα σε όλη την επικρά-
τεια.

Γ) Οι δημόσιες εκδηλώσεις είτε ματαιώ-
νονται είτε αναστέλλονται και προο-
δευτικά οδεύουμε προς απαγόρευση 
δημοσίων συναθροίσεων και λοιπών 
εκδηλώσεων.

παρά τα ανωτέρω, όμως, στις αστυνο-
μικές υπηρεσίες συνεχίζουν να προ-
σέρχονται απρόσκοπτα οι πολίτες προς 
διευθέτηση διαδικασιών οι οποίες θα 
δύνατο είτε να τακτοποιηθούν σε μετα-
γενέστερο χρόνο είτε θα μπορούσαν να 
αποφευχθούν για το αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα. ή προσέλευση όμως 
των πολιτών αυτών εγκυμονεί κινδύ-
νους εξάπλωσης του ιού σε ολοένα κ 
μεγαλύτερο αριθμό αστυνομικού προ-
σωπικού το οποίο αναπόφευκτα θα επι-
βαρυνθεί από την μετατόπιση του έργου 
άλλων υπηρεσιών του δημοσίου τομέα 
όπως πχ κΕπ. πόσω μάλλον όταν στις 
αστυνομικές υπηρεσίες σε όλη την επι-
κράτεια δεν υπάρχουν ή έστω σε ικανό 
αριθμό τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης 
ήτοι μάσκες και αντισηπτικά διαλύματα 
σε συνδυασμό και με την έλλειψη καθα-
ριότητας και τα εμφανιζόμενα κατά κό-
ρον μολυσματικών-μεταδοτικών ασθε-
νειών,καθιστώντας αυτές εν δυνάμει 
΄΄υγειονομικές βόμβες’’!!
προς τούτο και προς διασφάλιση της 
υγείας του αστυνομικού προσωπικού 
για το οποίο γνωρίζουμε την προσωπι-
κή σας ευαισθησία,παρακαλούμε όπως 
προβείτε άμεσα:
Στην παροχή σχετικής άδειας απουσίας 
ή διευκολύνσεων στον ένα εκ των δυο 
γονέων που έχουν τέκνα τα οποία επη-
ρεάζονται από την παύση λειτουργίας 
των σχολείων έως και της πρώτης βαθ-
μίδας εκπαίδευσης.
Στην αναστολή λειτουργίας των γραφεί-
ων έκδοσης ταυτοτήτων και διαβατηρί-
ων για διάστημα αρχικά ενός (1) μηνός 
(και όσο περαιτέρω αυτό κριθεί ανα-
γκαίο) και στην έκδοση σχετικών εγγρά-
φων μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις 
και μόνο κατόπιν τηλεφωνικής προσυ-
νεννόησης.
Στη χορήγηση παράτασης ισχύος για έξι 
(6) μήνες σε διάφορα έγγραφα των οποί-
ων η ανανέωση πραγματοποιείται από 
τις αστυνομικές υπηρεσίες.
Στη χορήγηση παράτασης δυο (2) μη-
νών για την υποβολή ενστάσεων κατά 
αποφάσεων των αστυνομικών αρχών 
π.χ.τροχονομικών παραβάσεων.
Στην, κατά το δυνατόν, μείωση των με-

τακινούμενων αστυνομικών δυνάμεων 
για λήψη μέτρων (εξαιρουμένων των 
αναγκών του Έβρου και των νησιών) κα-
θώς και στη μείωση των διατασσομένων 
μέτρων στον απολύτως αναγκαίο βαθμό.

Στην επιτάχυνση των διαδικασιών για 
την προμήθεια υλικών για την αντιμε-
τώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊου 
(με άμεση προτεραιότητα στις υπηρεσίες 
των πληττομένων νομών της πελοπον-
νήσου και τη Ζάκυνθο) αλλά και λοιπών 
μολυσματικών ασθενειών κυρίως στα 
κρατητήρια των υπηρεσιών.

Στην επιτάχυνση των διαδικασιών για 
την καθαριότητα των υπηρεσιών και την 
άμεση απολύμανσή τους με απόλυτη 
προτεραιότητα αυτών στις οποίες δια-
γνώστηκαν περιστατικά.

κύριε αρχηγέ, είμαστε απόλυτα πεπει-
σμένοι πως αποτελεί ύψιστη προτε-
ραιότητα υμών και ημών η διασφάλιση 
των συνθηκών εκείνων οι οποίες θα 
διαφυλάξουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό 
το αστυνομικό προσωπικό τις συνθήκες 
υγιεινής και εργασίας όπως αποτελεί 
υποχρέωση της συντεταγμένης πολιτεί-
ας έναντι των λειτουργών της».

ΆΔεΙεΣ εΙΔΙΚΟύ ΣΚΟπΟύ

ακολούθησε νέα παρέμβαση στις 12 
μαρτίου 2020 με αντικείμενο την παρο-
χή διευκρινίσεων με αφορμή την παρο-
χή διευκολύνσεων με ευέλικτο ωράριο 
εργασίας στους γονείς τέκνων που είναι 
εγγεγραμμένα σε βρεφονηπιακούς και 
παιδικούς σταθμούς, σχολικές μονάδες 
και νηπιαγωγεία. Όπως τονίσαμε, «η δι-
αταγή αυτή ορθώς εκδόθηκε καθόσον 
δεν υπήρχε ακόμα πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου, η οποία να προβλέπει 
περαιτέρω εξειδικευμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου που δη-
μιουργήθηκε με την παύση λειτουργίας 
των σχολικών μονάδων. Επειδή όμως η 
ανωτέρω διαταγή ακολούθησε χρονικά 
τις κυβερνητικές εξαγγελίες, οι οποίες 
όμως δεν είχαν μετουσιωθεί σε τυπική 
νομική μορφή, δημιουργήθηκε η εσφαλ-
μένη εντύπωση πως η ήγεσία υστερεί 
σε ενδιαφέρον για το προσωπικό της σε 
σχέση με άλλους φορείς, κάτι το οποίο 
είναι προφανώς αναληθές.

Παρεμβάσεις της ΠΟΑΞΙΑ για τα μέτρα 
μη εξάπλωσης του κορωνοϊού

ΥγεΙοΝομΙΚη ΚρΙΣη
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Σήμερα, λοιπόν, εκδόθηκε η ανωτέρω 
(α) σχετική πράξη νομοθετικού περι-
εχομένου με την οποία εξειδικεύονται 
τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνο-
ϊού και η πρόνοια της πολιτείας για την 
χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού και 
διευκολύνσεων στους δημοσίους υπαλ-
λήλους. Ειδικότερα:
στην παρ. 1 του άρθρου 5 της π.ν.π. 
αναφέρονται οι προβλεπόμενες ημέρες 
αδείας στους γονείς και ο τρόπος χορή-
γησής της,
στην παρ. 4 του άρθρου 5 της π.ν.π ανα-
φέρεται η πρόβλεψη για χορήγηση της 
ανωτέρω αδείας στο ένστολο προσω-
πικό,
στην παρ. 7 του άρθρου 5 της π.ν.π 
αναφέρεται η δυνατότητα του αρμοδίου 
οργάνου της διοίκησης να περιορίσει τις 
ώρες εισόδου του κοινού στις δημόσιες 
υπηρεσίες έως και κατά 50 % για συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα.
κατόπιν της ανωτέρω πράξεως νο-
μοθετικού περιεχομένου παρακαλού-
με όπως προβείτε άμεσα στις δέουσες 
ενέργειες για την εναρμόνιση των δια-
ταγών σας, σχετικά με την χορήγηση της 
προβλεπόμενης άδειας ειδικού σκοπού 
στο προσωπικό της Ελληνικής αστυνο-
μίας, όπως αυτή προβλέπεται και για το 
λοιπό δημόσιο τομέα.
Επίσης παρακαλούμε όπως προβείτε 
στην άσκηση του δικαιώματος το οποίο 
παρέχεται στην παρ.7 του αρθ.5 της 
π.ν.π. και περιορίσετε με απόφασή σας 
τις ώρες εισόδου του κοινού στις δημό-
σιες υπηρεσίες έως και κατά 50 % για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προ-
κειμένου να αποφευχθεί κατά το δυνα-
τόν η προσέλευση πολιτών σε αστυνο-
μικές υπηρεσίας. Το ανωτέρω σας είχε 
επισημανθεί στην από 10/03/2020 υπ’ 
αριθ.15-2020 επιστολή μας.
Είμαστε βέβαιοι πως θα προχωρήσετε 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και 
για την υλοποίηση των όσων περιελάμ-
βανε η από 10/3/2020 επιστολή μας και 
θα επιβεβαιώσετε για μία εισέτι φορά το 
αμέριστο ενδιαφέρον, το οποίο επιδει-
κνύετε για το προσωπικό της Ελληνικής 
αστυνομίας».

ΓρΆφεΙΟΚρΆΤΙΚεΣ ερΓΆΣΙεΣ

ακολούθησε νέα παρέμβαση μετά την 
ανακοίνωση της νέας δέσμης απαγο-
ρεύσεων, οι οποίες σχετίζονται εξ’ ολο-
κλήρου με την κυκλοφορία των πολι-

τών, το κλείσιμο καταστημάτων κλπ. «ως 
αποτέλεσμα αυτών των απαγορεύσεων, 
πολλοί συμπολίτες μας θεωρούν ως ευ-
καιρία να διεκπεραιώσουν γραφειοκρα-
τικές εκκρεμότητές τους - οι οποίες κάθε 
άλλο παρά επείγουσες είναι - στις μόνες 
υπηρεσίες όπου δεν έχει περιοριστεί η 
πρόσβαση τους, δηλαδή στις υπηρεσίες 
της Ελληνικής αστυνομίας. 

Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινο-
μένου κάποιες υπηρεσίες με ευθύνη 
των διοικητών ή των διευθυντών τους 
παίρνουν πρωτοβουλίες, με τις οποίες 
προσπαθούν να μειώσουν κατά το δυ-
νατόν την προσέλευση των πολιτών στις 
υπηρεσίες τους και πράττουν άριστα 
κατά την άποψή μας. 

Επειδή κ. αρχηγέ θεωρούμε ότι πρέπει 
να υπάρχει μια κεντρική κατεύθυνση 
από τη μεριά του αρχηγείου με συγκε-
κριμένες οδηγίες στο σύνολο των υπη-
ρεσιών της Ελληνικής αστυνομίας, προ-
κειμένου να μην ενεργεί ο καθένας κατά 
το δοκούν, ώστε και το προσωπικό της 
Ελληνικής αστυνομίας να προστατευθεί, 
αλλά και οι πολίτες να κατανοήσουν ότι 
θα πρέπει να επισκέπτονται τις αστυ-
νομικές Υπηρεσίες για άκρως απαραί-
τητούς λόγους, προτείνουμε μία σειρά 
ενεργειών, ήτοι:

να δοθούν σχετικές παρατάσεις για την 
διεκπεραίωση διοικητικής φύσης υπο-
θέσεων π.χ. άδειες οπλοφορίας, άδειες 
εργασίας, ενστάσεις επί τροχονομικών 
παραβάσεων κ.τλ.

να περιοριστεί η έκδοση ταυτοτήτων και 
διαβατηρίων μόνο για εξαιρετικές περι-
πτώσεις, και με την παρουσίαση σχετι-
κών δικαιολογητικών που να πιστοποι-
ούν το εξαιρετικό της περίστασης.

να προβείτε στην άσκηση του δικαιώμα-
τος, το οποίο παρέχεται στην παρ.7 του 
αρθ.5 της π.ν.π. και περιορίσετε με από-
φασή σας τις ώρες εισόδου του κοινού 
στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 
50 % για συγκεκριμένο χρονικό διάστη-
μα, προκειμένου να αποφευχθεί κατά 
το δυνατόν η προσέλευση πολιτών σε 
αστυνομικές υπηρεσίες.

να προωθηθούν στα μμΕ και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης όλες οι ενέρ-
γειες που αφορούν τους πολίτες για την 
άμεση ενημέρωσή τους.

να υπάρξει παρέμβαση στην εισαγγελία 
του αρείου πάγου και στις κατά τόπους 
εισαγγελικές αρχές, ώστε να παραπέ-
μπονται ενώπιον του εισαγγελέα ποι-
νικής δίωξης μόνο κακουργηματικού 

χαρακτήρα ή σοβαρών πλημμελημά-
των περιπτώσεις, καθώς και η υποβολή 
εγκλήσεων να παραπέμπεται σε ευθε-
τότερο χρόνο και ει δυνατόν μόνο για τα 
αυτόφωρα αδικήματα.

να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν και 
κατά προτεραιότητα προμήθεια των 
αστυνομικών υπηρεσιών με μάσκες, 
αντισηπτικά και απολυμαντικό υλικό. 
Εάν καταρρεύσουν οι αστυνομικές υπη-
ρεσίες δε μπορεί κανείς άλλος να τις 
αντικαταστήσει, όπως θα μπορούσε να 
γίνει με άλλες υπηρεσίες του δημοσίου 
τομέα. Επίσης να μεριμνήσετε για την 
απολύμανση των αστυνομικών υπηρε-
σιών με βάση όλες τις προβλεπόμενες 
προς τούτο ενέργειες.

να υπάρξει συνεννόηση με τις κατά τό-
που υγειονομικές αρχές, προκειμένου 
να δημιουργηθούν ειδικοί χώροι κράτη-
σης υπόπτων ή ασθενών κρατουμένων 
στα νοσοκομεία και να αρθεί η σχετική 
διαταγή για τα “κρατητήρια-σανατόρια-
χώρους καραντίνας”. διότι με έκπληξη 
είδαμε την έκδοση διαταγής από περι-
φερειακή υπηρεσία, με την οποία δια-
τάσσεται όλες οι υπηρεσίες του νομού να 
μεταφέρουν τυχόν ασθενείς τους από τον 
κορωνοϊό COVID-19 σε ένα συγκεκριμέ-
νο κρατητήριο αστυνομικού Τμήματος. 
Είναι δυνατόν οι αστυνομικές υπηρεσίες 
να υποκαθιστούν τις υγειονομικές; κά-
που θα πρέπει να τεθεί ένα όριο στις επι-
χειρησιακές δυνατότητες της Ελληνικής 
αστυνομίας και του προσωπικού της. Ο 
αστυνομικός είναι αστυνομικός και το 
υγειονομικό προσωπικό υγειονομικό.

να περιοριστεί στον απολύτως αναγκαίο 
αριθμό η λειτουργία των γραφείων των 
αστυνομικών υπηρεσιών ή το προσω-
πικό να εργάζεται εκ περιτροπής σε 
πρωινή και απογευματινή βάρδια, προ-
κειμένου να αποφεύγεται η συνύπαρξη 
πολλών συναδέλφων ταυτόχρονα στον 
ίδιο χώρο κατ’ εφαρμογή της παρ.6 του 
αρθ.5 της π.ν.π.

Οι εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση 
της πανδημίας του κορωνοϊού τρέχουν 
με ασύλληπτη ταχύτητα και οφείλουμε 
να προσαρμοστούμε στα καθημερινώς 
διαμορφούμενα νέα δεδομένα, προκει-
μένου να διαφυλάξουμε τόσο της υγεία 
του αστυνομικού προσωπικού αλλά και 
να διατηρήσουμε τις εφεδρείες εκείνες 
σε ικανό αστυνομικό προσωπικό, που 
ενδέχεται να χρειαστούν άμεσα.

ΥγεΙοΝομΙΚη ΚρΙΣη
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Ο Ειδικός Γραμματέας επί Οικονομικών 
- ασφαλιστικών- θεσμικών θεμάτων 

και θεμάτων προσωπικού,α/δ κ. κων-
σταντίνος πλατιάς κατά την ομιλία του 
στο 30ο συνέδρειο, εστίασε την τοποθέ-
τησή του στο έλλειμμα υλοποίησης των 
όσων θετικών ακούγονται στα συνέδρια 
από τους συνέδρους και κυρίως από 
τους επισήμους προσκεκλημένους:
«Ένα ακόμη συνέδριο με πλήθος τοπο-
θετήσεων, προτάσεων. Σοβαρών προ-
τάσεων. Το πρόβλημα είναι στην υλο-
ποίησή τους από τους αρμοδίους, είτε 
την φυσική, είτε την πολιτική ηγεσία. Σε 
γενικές γραμμές πάντως πετυχαίνουμε 
πράγματα. Όμως με στεναχωρεί το γεγο-
νός, ίσως επειδή γνωρίζω καλά τη δομή 
του αρχηγείου μας, γιατί δεν προχωρούν 
τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε,καίτοι η 
πλειοψηφία αυτών, δεν δημιουργεί δη-
μοσιονομική εκτροπή. π.χ.,δεν μπορεί 
μια ρύθμιση, για την αύξηση του χρόνου 
ηλικιακής παραμονής του αστυνομικού 
διευθυντού στα 61 ή 62 έτη, αν και απο-
τελεί τα τελευταία 2 με 3 χρόνια πάγιο 
αίτημα της Ομοσπονδίας μας και αφορά 
περίπου 5 με 10 άτομα,να μην προχω-
ρεί. Επίσης,  άλλες προτάσεις που είναι 
ευνοϊκές για όλους  τους αστυνομικούς 
από τον αρχηγό μέχρι και τον αστυφύ-
λακα -Ειδικό φρουρό-Συνοριοφύλακα. 
Εμείς πάντως προσηλωμένοι στις αξίες 
και στα ιδανικά του συνδικαλιστικού κι-
νήματος και συνεπείς στο διεκδικητικό 
μας πλαίσιο δεν θα κουραστούμε, θα συ-
νεχίσουμε, μέχρι να ικανοποιηθούν, όσο 
το δυνατόν πιο πολλές από τις προτάσεις 
μας. αυτό τον καιρό πάντως, με δεδομέ-
νο ότι έχουμε μια νέα κυβέρνηση, αλλά 
και νέα φυσική ηγεσία γίνεται προσπά-
θεια για προώθηση των θέσεών μας που 

Προσπαθούμε να επιλύσουμε προβλήματα 
με παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα 

βέβαια θα εμπλουτισθούν και από τα συ-
μπεράσματα του συνεδρίου μας.
Το επόμενο χρονικό διάστημα φαίνεται  
ότι δεν θα πλήξουμε, γιατί πολύ γρήγο-
ρα ίσως να έχουμε την απόφαση του ΣτΕ 
για το μισθολόγιο, οπότε και θα πρέπει 
να είμαστε έτοιμοι ώστε με τη συμβολή 
μας να τύχει εφαρμογής ένα μισθολό-
γιο ανάλογο της προσφοράς του Έλληνα 
αστυνομικού. Επίσης έρχεται ρύθμιση 
για το ασφαλιστικό που και εκεί πρέπει 
να έχουμε πρόταση και σας διαβεβαιώ-
νω ότι έχουμε, την οποία όλοι θα σταθ-
μίσουμε ανάλογα και με την πρόταση της 
κυβέρνησης.
πολλά είναι και άλλα θέματα που αφο-
ρούν την εσωτερική διάρθρωση του 
Σώματος, όπως μια νέα αναδιάταξη 
των Υπηρεσιών, αφού η προηγούμενη 
σε μεγάλο ποσοστό κατέληξε σε λάθος 
κατεύθυνση μετά από παρεμβάσεις το-
πικών φορέων πολιτικών και σε άλλες 
περιπτώσεις ιδίων συμφερόντων. 
Στις καλένδες κατέληξε και η περιβόητη 
ανωτατοποίησητων σχολών, που ήρθε 
μια ημέρα πριν το κλείσιμο της βουλής 
από την προηγούμενη κυβέρνηση, πολύ 
πρόχειρα και χωρίς καμία συνεννόη-
ση με τις καθ΄ύλην αρμόδιες  αρχές και 
συνδικαλιστικούς φορείς και φυσικά 
δεν προχώρησε, γιατί όπως λέει και ο 
φιλόσοφος λαός μας «της νύχτας τα κα-
μώματα τα βλέπει η μέρα και  γελάει». 
ας ελπίσουμε ότι τώρα θα το δούμε με 
τη δέουσα σοβαρότητα, αν θέλουμε να 
έχουμε ένα καλό μέλλον ως αστυνομία.
Σε αυτή τη χώρα πάντως, έχουμε βρει 
το φάρμακο για πάσα νόσο και δεν είναι 
άλλο από την αστυνομία. Τί να πρωτο-
αναφέρουμε (δικαστικές αποφάσεις 
- αντικαπνιστικό νόμο - ελέγχους υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος κτλ.)…Χωρίς 
κανένα προγραμματισμό δημιουργούμε 
δομές και μετά ψάχνουμε να βρούμε 
προσωπικό για να τις στελεχώσουμε. 
Στο τέλος πάλι ήμαστε μόνοι μας. δεν 
είναι  λοιπόν υπερβολή να πούμε ότι η 
αστυνομία στις ημέρες της κρίσης , αλλά 
και διαχρονικά κράτησε την Ελλάδα όρ-
θια και για αυτό απαιτεί το σεβασμό που 
της αρμόζει.
Τεράστιο και το μεταναστευτικό που οι 
συνάδελφοι είναι επιφορτισμένοι, αλλά 
και οι άθλιες συνθήκες εργασίας. παρά 

ταύτα δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους 
για την καλύτερη διαχείριση του προ-
βλήματος.
και εδώ προσπαθούμε να επιλύσου-
με προβλήματα με παρεμβάσεις σε όλα 
τα επίπεδα και στεκόμαστε δίπλα τους, 
αφού εμείς που είμαστε μακριά από το 
θέατρο των επιχειρήσεων, δεν μπορού-
με να τα κατανοήσουμε πλήρως. αυτό 
που μπορώ μόνο να διαβεβαιώσω είναι 
πως το δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας στέκε-
ται στο πλευρό σας συνάδελφοι και όλοι 
μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε προς το 
καλύτερο». 
κλείνοντας την ομιλία του, προέβη σε 
ορισμένες επισημάνσεις για θεματικές 
ενότητες που απασχόλησαν ή θα απα-
σχολήσουν τις εργασίες του συνεδρίου 
όπως: 

α) ανενεργές νομοθετικές ρυθμίσεις για 
την ενίσχυση των ασφαλιστικών τα-
μείων-προϋπολογισμού ΕλαΣ, 

β) μΤΣ βΟΕα, 

γ) μάχιμη πενταετία, δ) Οδοιπορικά νέο 
π.δ., ε) Συνταξιοδοτικό- παλαιοί νέοι 
ασφαλισμένοι, κατάταξη από 2011 και 
έπειτα, στ) προαιρετική προαγωγή 
στο βαθμό του α/δ των α/Υ εάν δεν 
έχει συμπλήρωση  32 έτη συνολικής 
υπηρεσίας στο σώμα, ζ) ΤΕμα και η) 
περαιτέρω ενίσχυση με προσλήψεις 
του προσωπικού.

Τέλος, τόνισε: «θα ήταν  παράλειψη από 
μέρους μου να μην εξάρω τη σοβαρότη-
τα με την οποία προσεγγίζουν οι Ενώ-
σεις μας, κάθε πρόβλημα στην τοπική 
τους αρμοδιότητα, αλλά και γενικότερα 
με σκοπό την επίλυση χρόνιων κατα-
στάσεων, προς όφελος των μελών μας, 
αλλά και του συνόλου των Ελλήνων 
αστυνομικών.
Επίσης, το πλήθος των φιλανθρωπικών 
εκδηλώσεων και δράσεων πολιτιστικού 
και κοινωνικού χαρακτήρα, οι οποίες 
εκτός του μηνύματος αλληλεγγύης που 
προσδίδουν, δεν μπορούμε να παραβλέ-
ψουμε και το γεγονός ότι βήμα–βήμα 
φέρνουν την αστυνομία κοντά στον 
πολίτη. μη βλέπετε και μην ακούτε τις 
σειρήνες, οι τοπικές  κοινωνίες ξέρουν-
αντιλαμβάνονται και επιβραβεύουν. 
αυτοί λοιπόν είμαστε εμείς, και έτσι θα 
συνεχίσουμε».

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝεΑ
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ή Ομοσπονδία μας κατόπιν 
συμφωνίας με την ελληνι-
κή εταιρεία τρίτης γενιάς 

στο χώρο των υποδημάτων «ZITA 
GROUP», εξασφάλισε για τα μέλη 
της εΚπΤωΣη 18% στις τρέχουσες 
αναγραφόμενες τιμές του eshop 
της εταιρίας, πέραν των αναγρα-
φόμενων ήδη εκπτώσεων, παρέ-
χοντας τη δυνατότητα συνδυασμού 
ταυτόχρονων προσφορών.
ή έκπτωση αφορά αποκλειστικά τα 
μέλη της πΟαξια και τα μέλη των 
οικογενειών τους.

ΟΙ πΆρΆΓΓελΙεΣ  
πρΆΓμΆΤΟπΟΙΟύνΤΆΙ:
• Είτε μέσω eshop  

www.zitagroup.gr  
όπου, πριν την ολοκλήρωση  
της παραγγελίας σας, 
τοποθετείται τον κωδικό 
έκπτωσης και στα σχόλια 
βάζετε τον αΓμΣ σας, για 
να γίνει διασταύρωση αν 
είστε μέλος μας, εν συνεχεία 
ολοκληρώνεται την αγορά σας.

• Είτε μέσω τηλεφώνου όπου 
δηλώνετε απευθείας τον κωδικό 
έκπτωσης και το αΓμΣ σας.

ΣημεΙωΣη: Τον κωδικό έκπτωσης 
θα τον παραλάβετε από την τοπική 
Ένωση αξιωματικών Ελληνικής 
αστυνομίας, στην οποία ανήκετε.

ή Ομοσπονδία μας έχει γίνει απο-
δέκτης πολλών παραπόνων από 
μέλη μας, ανθυπαστυνόμους 

αναφορικά με το θέμα της μη προαγω-
γής τους στο βαθμό του Υπαστυνόμου 
β’, καίτοι έχουν συμπληρώσει τα τυπικά 
προς προαγωγή προσόντα.
Toπρόβλημα αυτό τέθηκε υπόψη στον 
αρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο κ. 
μιχαήλ καραμαλάκη με την ακόλουθη 
επιστολή της Ομοσπονδίας, τονίζοντας 
ότι: ή παρ. 7 του αρ. 7 ν.3686/2008 
(όπως τροποποιήθηκε με το αρ.1. του 
π.δ. 69/2019) προβλέπει πως «Στο βαθ-
μό του Υπαστυνόμου β΄ προάγονται 
επίσης με την ίδια ως άνω διαδικασία 
και οι προαναφερόμενοι ανθυπαστυ-
νόμοι οι οποίοι συμπληρώνουν είκοσι 
δύο (22) έτη πραγματικής υπηρεσίας 
από την κατάταξη τους, εκ των οποίων 
έντεκα (11) στο βαθμό του ανθυπαστυ-
νόμου, εφόσον είναι αρχαιότεροι των 
ομοιοβάθμων τους, που προάγονται 
λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) 
ετών πραγματικής υπηρεσίας». 
δυστυχώς όμως, παρά το γεγονός ότι 
οι εν λόγω ανθυπαστυνόμοι έχουν 
συμπληρώσει τα προβλεπόμενα τυπι-
κά προσόντα των είκοσι δύο (22) ετών 
πραγματικής υπηρεσίας από την κα-
τάταξη τους, εκ των οποίων έντεκα 
(11) στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου, 
το αρχηγείο της Ελληνικής αστυνο-
μίας δεν προβαίνει στις οφειλόμενες 
ενέργειες για την προαγωγή των δι-
καιουμένων αυτή, επικαλούμενο το 
γεγονός πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρ-
χει ανθυπαστυνόμος, ο οποίος να έχει 
προαχθεί έχοντας είκοσι έξι (26) ετών 
πραγματικής υπηρεσίας (έτος κατάτα-
ξης 1994). ή ερμηνεία αυτή όμως των 
υπηρεσιακών παραγόντων καθίστα-
ται εκ φύσεως της προβληματική καθ’ 
όσον συναρτά τη βαθμολογική εξέλιξη 
των πληρούντων τα αντικειμενικά κρι-
τήρια δηλαδή, ένα πραγματικό γεγονός 
με ένα τυχαίο γεγονός όπως αυτό της 
υπάρξεως νεοτέρου, ο οποίος προήχθη 
ή προάγεται με τη συμπλήρωση είκοσι 
έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας. 
με τη λογική αυτή έστω και αν υπήρχε 
κάποιος, ο οποίος είχε συμπληρώσει 
τα είκοσι έξι (26) έτη πραγματικής υπη-
ρεσίας αλλά είχε ταυτόχρονα κώλυμα 
προαγωγής και δεν προήγετο, εξαιτίας 

αυτού δεν θα προήγοντο και όσοι κατά 
το έτος αυτό είχαν συμπληρώσει είκο-
σι δύο (22) έτη πραγματικής υπηρεσίας 
από την κατάταξη τους, εκ των οποίων 
έντεκα (11) στο βαθμό του ανθυπαστυ-
νόμου. Σε κάθε περίπτωση η σχετική 
ρύθμιση δεν δύναται μην εφαρμοστεί 
από ένα τυχαίο γεγονός όπως της μη 
ύπαρξης ανθυπαστυνόμων με 26 έτη 
συνολικής υπηρεσίας για προαγωγή, 
καθώς σε κάθε περίπτωση πληρούνται 
τα δικά τους κριτήρια, ελλείψει σύγκρι-
σης με νεότερο. κριτήριο στην εφαρμο-
γή της διάταξης δεν είναι η προαγωγή 
των ομοιόβαθμων αλλά η αρχαιότητα η 
οποία και συνάγεται αυτόματα. 

Είναι βέβαιο ότι η μη προαγωγή εφέτος 
των ανθυπαστυνόμων που πληρούν 
τα τυπικά προσόντα θα οδηγήσει σε 
μία νέα «βιομηχανία» προσφυγών, τις 
οποίες έχουν ήδη αναλάβει γνωστοί 
δικηγόροι εκμεταλλευόμενοι λάθη της 
διοίκησης που θα μπορούσαν να έχουν 
αποφευχθεί, επιβαρύνοντας κατά αυτό 
τον τρόπο τους συναδέλφους μας, οι 
οποίοι αναγκαστικά θα καταφύγουν στη 
δικαιοσύνη για το αυτονόητο.

κύριε αρχηγέ

κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπό-
ψη την ευρύτητα του πνεύματος και την 
έλλειψη γραφειοκρατικών αγκυλώσε-
ων, η οποία σας διακρίνει, παρακαλού-
με όπως το ταχύτερο δυνατό προβείτε 
στις δέουσες ενέργειες για την άρση της 
αδικίας, η οποία συντελείται μέχρι αυτή 
τη στιγμή εις βάρος των συναδέλφων 
ανθυπαστυνόμων μας, προάγοντάς 
τους στο βαθμό του Υπαστυνόμου β’ 
καθόσον έχουν συμπληρώσει τα εκ του 
νόμου τυπικά κριτήρια.

παράλληλα σας καλούμε για μία ακόμη 
φορά όπως προβείτε στην υιοθέτηση 
της πρότασης, την οποία έχει υποβάλει 
η Ομοσπονδία ως μόνο κριτήριο προα-
γωγής στον βαθμό του Υπαστυνόμου β’, 
αυτό της συμπλήρωσης των έντεκα (11) 
ετών στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου, 
πρόταση η οποία είναι αυτοτελής και 
δεν συνδέεται με άλλα περαιτέρω τυ-
πικά προσόντα και η οποία συνδυάζεται 
και με την εξέλιξη του συνόλου των αξι-
ωματικών του ν.3686/2008».

Παρέμβαση της Ομοσπονδίας για  
τις προαγωγές των Ανθυπαστυνόμων

Προσφορά της εταιρίας  
"ZITA GROUP"  
για τα μέλη  
της Ομοσπονδίας μας

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝεΑ
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ΣΥΝεΝΤεΥΞη

Κύριε ύπουργέ, συμπληρώνεται ένας 
χρόνος διακυβέρνησης του τόπου από 
την αυτοδύναμη κυβέρνηση του Κυριά-
κου μητσοτάκη και θα θέλαμε να μας 
πείτε πόσο ικανοποιημένος είστε από 
την ανταπόκριση της ελληνικής Άστυ-
νομίας στην πολιτική που αναλάβατε να 
εφαρμόσετε, δεδομένου ότι έχετε θη-

τεύσει, ως αρμόδιος υπουργός, για τα 
θέματα της δημόσιας τάξης και άλλες 
φορές;

δεδομένων των συνθηκών, η αστυνομία 
ανταποκρίθηκε. να πω τι εννοώ. Στον 
ένα χρόνο διακυβέρνησης, η αστυνομία 
δεν πρόφτασε να ανασάνει γιατί υπήρ-
χαν κρίσεις και γεγονότα σοβαρά, το ένα 

μετά το άλλο. Τα τελευταία, ο Έβρος και η 
πανδημία. προηγήθηκαν οι εκκενώσεις 
καταλήψεων, η ομαλοποίηση στα Εξάρ-
χεια και την αθήνα, όλες οι μικρές και 
μεγάλες διευθετήσεις του μεταναστευ-
τικού, τα άβατα της παραβατικότητας στη 
δ. αττική, τα άβατα στις συνοικίες της 
πόλης. από την πρώτη μέρα ζήτησα από 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: 
«Με νοιάζει η ανταπόκριση στις ανάγκες 

της εποχής, των πολιτών και της κοινωνίας»!
«Η ΕΛ.ΑΣ. υπάρχει για την Ελλάδα κι αν δεν αλλάζει, αν δεν ανησυχεί, αν δεν ψάχνεται 
θα λιμνάσει σε σκοπιμότητες, θα τελματωθεί σε χαρτοϋπηρεσίες» τονίζει στην Αξιωματική 

Αστυνομία ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
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ΣΥΝεΝΤεΥΞη

την αστυνομία, να μπει στα βαθιά, να βγει 
στους δρόμους, να ξαναγίνει αστυνομία. 
δηλαδή να αποκαταστήσει τη νομιμότη-
τα, να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας 
των πολιτών. Το ζήτησα από ένα Σώμα, 
πληγωμένο, με ελλείψεις σε ηθικό, με 
πενία μέσων, ούτε καν μέσα ατομικής 
προστασίας και δίκυκλα δεν υπήρχαν. 
Ένα χρόνο μετά, παρόλο που προσλή-
φθηκαν 1.500 ειδικοί φρουροί, που σήμε-
ρα επιχειρούν, παρόλο που καλύφθηκαν 
βασικές ανάγκες εξοπλισμού, παρόλο 
που άλλαξε το δόγμα αστυνόμευσης, πα-
ρόλο που υπήρξαν θεαματικές επιτυχίες, 
παρόλα λοιπόν αυτά, τα όσα μένουν να 
γίνουν είναι περισσότερα. ακριβώς επει-
δή κι άλλες φορές ήμουν στο υπουργείο, 
ξέρω τι αστυνομία 
μπορούμε να έχου-
με, ξέρω τι αστυνο-
μία αξίζουμε. 

πώς αποτιμάτε ει-
δικότερα τη συμβο-
λή της ελληνικής 
Άστυνομίας στην 
αντιμετώπιση της 
πανδημίας και την 
αποτροπή της ορ-
γανωμένης εισβο-
λής αλλοδαπών 
στον Έβρο το μάρ-
τιο; 

ή αστυνομία έκανε το καθήκον της και 
στις δυο περιπτώσεις. Ήταν αστυνομία 
με α κεφαλαίο, δημοκρατικό , πατριω-
τικό Σώμα στον Έβρο, ήταν αστυνομία, 
προστάτης και σύμμαχος του πολίτη στην 
πανδημία.

μήπως θα έπρεπε να συνοδεύεται αυτή 
η καθολική αναγνώριση και με κάποια 
επιπλέον οικονομική επιβράβευση;

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναγνώρισε 
δημόσια και ξεκάθαρα τη συμβολή του 
Σώματος στη διαχείριση αυτών των κρί-
σεων. από εκεί και πέρα είναι θέμα δυ-
νατοτήτων, μιας οικονομίας που δοκιμά-
ζεται πάλι και μάλιστα πολύ σοβαρά.

η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και 
άλλα κόμματα, σας ασκούν κριτική ότι 
εφαρμόζετε μια πολιτική με στραμμένο 
το βλέμμα στην επικοινωνιακή διαχεί-
ριση της κατάστασης. Τι απαντάτε;

Ο Έβρος είναι επικοινωνιακή διαχείριση; 
από τον νοέμβρη ετοιμαζόμασταν. Οι πε-
ζές περιπολίες, η αστυνομική παρουσία, 
οι νέοι 1500 στη διαΣ, οι πάνθηρες, η 
δράση, ο πολλαπλασιασμός των ΟπκΕ, 
ο εξοπλισμός, τα Εξάρχεια όπου πια η 

αστυνομία περιπολεί ακόμη και πεζή, ο 
Άγιος παντελεήμονας η αγία βαρβάρα, 
και αναφέρω μόνο όσα μου έρχονται 
πρώτα στο νου αυτή την ώρα, όλα αυτά 
τι είναι; Στην προηγούμενη διακυβέρ-
νηση  υπήρξαν αγκυλώσεις, ιδεολογικά 
προσκόμματα και άδικη στάση απέναντι 
στην αστυνομία. Έγινε σώμα του γραφεί-
ου, αλλοιώθηκε η ουσία της αποστολής 
της. Όλα αυτά άλλαξαν και αλλάζουν. 
αλλά δεν κάνω τέτοιες συγκρίσεις με 
το  παρελθόν. Εμένα με νοιάζει η αντα-
πόκριση στις ανάγκες της εποχής, των 
πολιτών και της κοινωνίας. αυτό είναι το 
μέτρο, όχι οι ολιγωρίες και ελλείψεις του 
παρελθόντος.
με βάση τις προγραμματικές δηλώσεις 

και σε σύγκριση με 
τα δεδομένα που 
βρήκατε όταν ανα-
λάβατε τα καθήκο-
ντά σας, πώς εξε-
λίσσεται η αντιμε-
τώπιση της εγκλη-
ματικότητας και της 
τρομοκρατίας;

Έχουμε καλύψει πε-
ρισσότερα από όσα 
είχαμε σχεδιάσει 
για τον πρώτο χρό-
νο, αντιμετωπίζο-
ντας παράλληλα τις 

μεγάλες κρίσεις Έβρου και πανδημίας. 
Έχουμε πολλά περισσότερα να κάνουμε, 
δεν είναι σχήμα λόγου, η αστυνομία θα 
γίνει σύγχρονη, με συνεχή επιμόρφωση, 
με σαφή επίγνωση της αποστολής της, με 
καθαρά επιχειρησιακά σχέδια, με δομές 
και λειτουργίες που θα την οδηγήσουν να 
είναι και πάλι αξιοζήλευτο σώμα.
Ένα μεγάλο μέρος της προσοχής σας 
είναι στραμμένο στο μεταναστευτικό – 
προσφυγικό, αν και το χειρίζεται άλλος 
υπουργός. φοβάστε ότι θα έχουμε νέα 
έξαρση των πιέσεων τους θερινούς μή-
νες και αν μπορεί να υπάρξει συνεργα-
σία με την τουρκική πλευρά;

Το μεταναστευτικό,όπως το ξέραμε, με 
τις «αδέσποτες» βάρκες να κάνουν από-
βαση στα νησιά μας, δεν θα επαναλη-
φθεί. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμά-
ζει νέο κοινό πλαίσιο για το άσυλο. κι η 
χώρα μας, μετά την εμπειρία του Έβρου, 
αλλά και με την εφαρμογή του νέου νό-
μου που ψηφίσαμε τον νοέμβρη του 
2019, έχει πολύ περισσότερα εφόδια για 
να αντιμετωπίσει μια νέα αύξηση ροών.
-Σας ανησυχεί η παραβατική συμπε-
ριφορά ορισμένων αστυνομικών;πώς 

ιεραρχείτε τα προβλήματα του αστυνο-
μικού σώματος και σε ποια δίνετε προ-
τεραιότητα;Έχετε ήδη ανακοινώσει ότι 
η Ελ.αΣ. χρειάζεται πλήρη ανασύνταξη 
για να γίνει περαιτέρω αποτελεσματική 
και χρήσιμη. Τι εννοείτε;
Όχι δεν με ανησυχεί η παραβατική συ-
μπεριφορά ορισμένων αξιωματικών, 
γιατί είναι περιορισμένη. με προβλημα-
τίζουν οι διαδικασίες και η εφαρμογή του 
πειθαρχικού δικαίου, εδώ θέλει τομές, 
αλλαγές και παρεμβάσεις. Για την ανα-
διοργάνωση, σας το απάντησα και παρα-
πάνω. ή Ελ.αΣ. υπάρχει για την Ελλάδα 
κι αν δεν αλλάζει, αν δεν ανησυχεί, αν 
δεν ψάχνεται θα λιμνάσει σε σκοπιμό-
τητες, θα τελματωθεί σε χαρτοϋπηρεσί-
ες, θα διώξει τους ικανούς και τους άξι-
ους. δεν θα μπορεί δηλαδή να υπηρετεί 
επαρκώς τον σκοπό της. προσπαθούμε 
όλοι,  πολιτική και φυσική ηγεσία μαζί, 
να δημιουργήσουμε δομές μόνιμου εκ-
συγχρονισμού, επιτελικής επάρκειας και 
επιχειρησιακής ικανότητας.

«Ο πρωθυπουργός 
αναγνώρισε δημόσια  

και ξεκάθαρα τη συμβολή 
του Σώματος στη διαχείριση 

αυτών των κρίσεων.  
Από εκεί και πέρα είναι θέμα 
δυνατοτήτων, μιας οικονομίας 

που δοκιμάζεται πάλι  
και μάλιστα πολύ σοβαρά».

ή πΟαξια αγωνίζεται χρόνια τώρα 
για μεγάλες θεσμικές αλλαγές που 
αποτυπώνονται και στο τελευταίο 
ψήφισμα του τακτικού της συνε-
δρίου. αιτήματα όπως το σύγχρονο 
μισθολόγιο, η διόρθωση των στρε-
βλώσεων του βαθμολογίου με τη 
διασφάλιση των ανθυπαστυνόμων, 
των Υπαστυνόμων, την παραμονή 
και πέραν της 35ετίας, την αύξη-
ση του αριθμού των εισακτέων στη 
Σχολή αξιωματικών και αστυφυλά-
κων, τη διεύρυνση της συμμετοχής 
των συνδικαλιστών στα υπηρεσιακά 
συμβούλια και πολλά άλλα παραμέ-
νουν στο τραπέζι του διαλόγου. 
-Είναι γνωστό -και σας το αναγνωρί-
ζει το σώμα- ότι επί των ημερών σας 
συντελέστηκαν πολλές και μεγά-
λες αλλαγές στο παρελθόν. αυτή τη 
φορά, με τι θα συνδέσετε τη θητεία 
σας;
Είμαστε στο 2020. Σε αυτή τη θη-
τεία η αστυνομία, θα γίνει από τις 
πιο σύγχρονες στην Ευρώπη. και η 
συμβολή του αστυνομικού στο έργο 
της προστασίας του πολίτη θα ανα-
γνωρισθεί.

Η απάντηση του  
Μ. Χρυσοχοΐδη στις αγωνίες 

των Αξιωματικών
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Το νέο δ.Σ. της Ένωσης Άξιωμα-
τικών ελληνικής Άστυνομίας 
Άττικής ανακοίνωσε ότι προτε-

ραιότητά του είναι «η επίλυση προ-
βλημάτων, που βιώνουμεκαθημερινά 
λόγω πολλαπλών ελλείψεων, αλλά 
και η αλλαγή της παρωχημένης καθε-
στωτικής νοοτροπίας.

Για αυτόν το λόγο άμεσα ξεκινούμε 
σειρά επισκέψεων στις αστυνομικές 
Υπηρεσίες για να βρεθούμε κοντά 
στους συναδέλφους μας, να μάθουμε 
από πρώτο χέρι τι τους απασχολεί και 
μαζί να προσπαθήσουμε να βρούμε 
τις λύσεις.

Στο πλαίσιο των συναντήσεών μας με 
τους προϊσταμένους των υπηρεσιών 
η αρχή έγινε από τη Γ.α.δ.α.

Την Τρίτη 25 φεβρουαρίου συναντη-

θήκαμε με τον Γενικό αστυνομικό 
διευθυντή αττικής, Υποστράτηγο κ. 
Γιαννινα Γεώργιο, που ανέλαβε τα 
νέα καθήκοντα του με τις τελευταίες 
τακτικές κρίσεις αξιωματικών.

Συναντήσεις έγιναν τόσο με τον διευ-
θυντή ασφαλείας αττικής, Υποστρά-
τηγο κ. ΤΖΕφΕρή πέτρο όσο και με 
τον διευθυντή αστυνομίας αθηνών, 
Ταξίαρχο κ. ΣκΟΥρα ιωάννη.

Οι συναντήσεις έγιναν σε ένθερμο 
κλίμα με πνεύμα συνεργασίας, αμ-
φότερης κατανόησης και ειλικρίνειας. 
και οι τρεις δήλωσαν ότι θα προσπα-
θήσουν με όσες δυνατότητες τους πα-
ρέχονται να βοηθήσουν στην επίλυση 
των ζητημάτων, που απασχολούν 
τους συναδέλφους μας».

Ξεκινάμε σειρά επισκέψεων 
στις Αστυνομικές Υπηρεσίες

ή 8η μαρτίου σε όλο τον κόσμο 
είναι αφιερωμένη στη γυναί-
κα. καθιερώθηκε ως ήμέρα 

της γυναίκας σε ανάμνηση της με-
γάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που 
έγινε την 8 μαρτίου του 1857 από τις 
εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη 
νέα Υόρκη.

διαδήλωναν ζητώντας καλύτερες 
συνθήκες εργασίας. Ήταν μία από τις 
πρώτες κινήσεις διεκδίκησης δικαι-
ωμάτων από τις γυναίκες.από τότε ο 
αγώνας τους είναι συνεχής, δύσκο-
λος και μαζικός για τα αυτονόητα της 
ισότητας, της ισονομίας και της κατα-
ξίωσης σε όλους τους χώρους. 

ως Ένωση Άξιωματικών ελληνικής 
Άστυνομίας Άττικής τιμούμε και σε-
βόμαστε τους διαχρονικούς αγώνες 
της. Άλλωστε τα πολλαπλά καθημε-
ρινά καθήκοντα και οι υποχρεώσεις 
της αποδεικνύουν ότι επάξια είναι 
ένα ισότιμο μέλος της κοινωνίας. Οι 
αγκυλώσεις, οι προκαταλήψεις και τα 
κόμπλεξ του παρελθόντος ευτυχώς 
έχουν εκλείψει. Όπου και αν εμφανί-
ζονται ο Έλληνας αστυνομικός είναι 
συμπαραστάτης και αρωγός δίπλα 
στην γυναίκα που θα βιώσει τις εις 
βάρος της δύσκολες, απαράδεκτες 
αλλά και ποινικά κολάσιμες πράξεις.

Σήμερα η Ελληνίδα αστυνομικός 
θεωρείται και είναι ισάξια με τους 
άντρες αστυνομικούς. Εργάζεται, 
αμείβεται και εξελίσσεται με τα ίδια 
κριτήρια.

Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. 
Χρόνια πολλά στην Ελληνίδα αστυ-
νομικό.

Χρόνια 
πολλά στην 
Ελληνίδα 
Αστυνομικό

ΠερΙφερεΙΑΚεΣ εΝωΣεΙΣ
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Στη δημιουργία τράπεζας αίματος 
προχωρά η Εν.αξι.α. ή Εθελοντι-
κή αιμοδοσία είναι μία πηγαία πρά-

ξη προσφοράς και ευθύνης. Ουσιαστικά 
βοηθά στην αντιμετώπιση ενός τεράστι-
ου κοινωνικού προβλήματος που είναι η 
ανεπάρκεια αίματος για να καλύψουμε 
τους ασθενούντες συνανθρώπους μας.
Σε κάθε προσκλητήριο με σύνθημα 
«δίνω ζωή» πρωταγωνιστές είναι οι δό-
τες, οι οποίοι με την ευγενική προσφορά 
τους αποδεικνύουν έμπρακτα τα αισθή-
ματα αλληλεγγύης προς τον συνάνθρω-
πο, που χρειάζεται αίμα.
ως Ένωση Άξιωματικών ελληνικής 
Άστυνομίας Άττικής θέλοντας να συμ-
μετέχουμε στην ενεργοποίηση της κοι-
νής προσπάθειας για την προσφορά 
ζωής αλλά και την κάλυψη των αναγκών 
σε αίμα, για τους δότες, για τα μέλη μας 
και τους οικείους τους, δημιουργήσαμε 
τράπεζα αίματος.
Όπως, ανακοίνωσε, ύστερα από τη ση-
μαντική πρωτοβουλία του διευθυντή 
και του Υποδιευθυντή της Υπηρεσίας 
ασφαλείας της βουλής των Ελλήνων, 
αστυνομικό διευθυντή νΤΟΥιΤΣή φώ-
τιο και αστυνομικό διευθυντή καμπρα 
αθανάσιο αντίστοιχα, σε συνεργασία με 
την Ένωση μας έχουμε τη χαρά και την 

τιμή να διοργανώνουμε την πρώτη μας 
αιμοδοσία.ή αιμοληψία έγινε από το 
Εθνικό κέντρο αιμοδοσίας, λαμβάνο-
ντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 
και υγιεινής, στις 30 μαΐου 2020, στο 
εντευκτήριο του μεγάρου της βουλής.
Το αποτέλεσμα της 1ης Εθελοντικής 
αιμοδοσίας της Ένωσης αξιωματικών 
Ελ.αΣ. αττικής ήταν 132 φιάλες αίματος! 
«Εκφράζουμε ειλικρινά τις ευχαριστίες 
μας σε όλους τους συναδέλφους μας και 
τους φίλους της αστυνομίας που προσέ-
φεραν το πολύτιμο αγαθό της ζωής που 
είναι το αίμα. ή αιμοληψία έγινε από το 
Εθνικό κέντρο αιμοδοσίας από εμπει-
ρότατους νοσηλευτές και ιατρούς και 
υπό την παρουσία του προέδρου του 
Ε.κΕ.α. κ. καΤΣιβΕλα παναγιώτη.
Ο διευθυντής της Υπηρεσίας ασφαλείας 
της βουλής α/δ νΤΟΥιΤΣήΣ φώτιος, κα-
θώς οι Υ/α ΤΖιβΕλΕκαΣ Γρηγόριος και 
Υ/α ΣήφακήΣ αντώνιος είχαν φροντίσει 
και την παραμικρή λεπτομέρεια για να 
πραγματοποιηθεί με επιτυχία η αιμοδο-
σία μας στο φιλόξενο περιβάλλον του 
εντευκτηρίου του μεγάρου της βουλής.
Τίμησαν την προσπάθειά μας με την πα-
ρουσία τους, η βουλευτής α' πειραιώς 
δΟΥνια νόνη, ο Ταξίαρχος μανΟΥραΣ 
Χρήστος ως εκπρόσωπος του αρχηγού 

Στη δημιουργία τράπεζας αίματος 
προχώρησε η ΕΝ.ΑΞΙ.Α. συμβάλλοντας 
στην εθνική προσπάθεια για την επάρκεια 
της χώρας μας σε αίμα

Ελ.αΣ αντιστράτηγου κ. καραμαλα-
κή μιχαήλ, ο πρόεδρος του ΤΕαπαΣα 
Ταξίαρχος βρανΤΖαΣ βασίλειος, από το 
προεδρείο της π.Ο.αξι.α ο Γ.Γραμματέας 
α/α βΕλλιΟΣ ανδρέας, ο α' αντιπρόε-
δρος α/δ πΕΤρΟΥ νικόλαος, ο Οργανω-
τικός Γραμματέας α/Υ μπακαλωνήΣ 
ανάργυρος, ο Υπεύθυνος δημοσίων Σχέ-
σεων α/α αθαναΣαΤΟΣ πέτρος και ο 
Ταμίας α/β ΖαρμακΟΥπήΣ αθανάσιος.

Εκφράζουμε ειλικρινά τις ευχαριστίες 
μας σε όλους τους συναδέλφους μας και 
τους φίλους της αστυνομίας που προσέ-
φεραν το πολύτιμο αγαθό της ζωής που 
είναι το αίμα. Ζητάμε συγνώμη από τους 
δεκάδες συναδέλφους μας που δεν μπό-
ρεσαν να αιμοδοτήσουν λόγω παρέλευ-
σης της καθορισμένης ώρας λήξης της 
αιμοδοσίας μας. Εκφράζουμε επίσης τις 
ευχαριστίες μας στην Υπηρεσία ασφα-
λείας της βουλής για τη συνδιοργάνωση 
της αιμοδοσίας και για τη φιλοξενία που 
μας παρείχαν.

Τέλος νιώθουμε την υποχρέωση να ευ-
χαριστήσουμε τον πρόεδρο της βουλής 
των Ελλήνων κ. ΤαΣΟΥλα κωνσταντίνο 
για την έγκριση να πραγματοποιηθεί η 
αιμοδοσία στο μέγαρο της βουλής και 
για την ευγενική προσφορά του στην πα-
ροχή νοστιμότατων σνακ και χυμών σε 
όλους τους συμμετέχοντες και διοργα-
νωτές της αιμοδοσίας.

ή Ένωση μάς θα συνεχίσει τις προσπά-
θειές της προκειμένου να συμβάλει στην 
εθνική προσπάθεια για την επάρκεια της 
χώρας μας σε αίμα και για την κάλυψη 
των αναγκών των δοτών μας, των με-
λών μας και των οικείων τους».

ΠερΙφερεΙΑΚεΣ εΝωΣεΙΣ
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ή Ένωση Άξιωματικών Άττικής, με 
ανακοίνωσή της επισημαίνει μετα-

ξύ άλλων: 
καθημερινά κάποιοι συνδικαλιστές 
αστυνομικοί παρουσιάζονται σε εκπο-
μπές μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών 
καιομιλούν για την τρέχουσα αστυνο-
μική επικαιρότητα. ποιος όμως τους 
δίνει το δικαίωμα να δρουν και να 
συμπεριφέρονται ως εκπρόσωποι της 
Ελληνικής αστυνομίας; Ένας συνδικα-
λιστής έχει δικαίωμα να ομιλεί, να σχο-
λιάζει και να κρίνει τις επιχειρισιακές 
δράσεις της αστυνομίας; πώς γίνεται 
συνδικαλιστές πουδεν είναι ανακριτι-
κοί υπάλληλοι να εκφέρουν δημόσια 
τη γνώμη τους για σοβαρές υποθέσεις 

που απασχολούν την κοινή γνώμη και 
για την πορεία της αστυνομικής προα-
νάκρισης;
Έχουν διανοηθεί τι μεγάλο πρόβλημα 
δημιουργούν στους συναδέλφους μας 
και στις Υπηρεσίες τους που νυχθημε-
ρόν προσπαθούν για την ανακάλυψη 
των δραστών αυτών των σοβαρών 
υποθέσεων; Γιατί έχουν μπερδέψει τη 
συνδικαλιστική ελευθερία για εργα-
σιακά θέματα με την ασυδοσία και την 
εκφορά άποψης επί παντός επιστητού; 
Γιατί οι κουβέντες που γίνονται ελαφρά 
την καρδία στα καφενεία να δημιουρ-
γούν τη λαθεμένη άποψη ότι είναι η 
επίσημη άποψη της αστυνομίας; αυτή 
η κατάσταση θυμίζει τους προπονητές 

της κερκίδας που έχουν άποψη για όλα 
και το μόνο που γνωρίζουν είναι το 
χρώμα της μπάλας. ή Ελληνική αστυ-
νομία έχει άξιους εκπροσώπους τύπου 
και μπορούν επάξια να ενημερώσουν 
τους δημοσιογράφους που ασχολού-
νται με το αστυνομικό ρεπορτάζ, όταν 
τους ζητηθεί.
ή Γενική αστυνομική διεύθυνση αττι-
κής ας ενεργοποιήσει, όπως της αρμό-
ζει, το θεσμό του εκπροσώπου τύπου 
με ανώτερο αξιωματικό που πληροί τα 
απαραίτητα προσόντα.
αυτή η κατάσταση θα πρέπει να τε-
λειώσει άμεσα. θα αναμένουμε το αυ-
τονόητο.

Έχουν μπερδέψει τη συνδικαλιστική ελευθερία για εργασιακά θέματα  
με την ασυδοσία και την εκφορά άποψης επί παντός επιστητού

H Ένωση Άξιωματικών Άττικής, με 
την επάνοδο στην κανονικότητα, 
σημειώνει σε ανακοίνωσή της 

μεταξύ άλλων ότι με την σταδιακή άρση 
των μέτρων που είχαν ληφθεί για την 
πρόληψη και τον περιορισμό της εξά-
πλωσης του Covid -19, έχουμε όμως και 
την απότομη επανεμφάνιση των προ-
βλημάτων της Ελληνικής αστυνομίας, 
που δεν είχαν εκλείψει, αλλά τώρα έγι-
ναν πιο έντονα και χρειάζονται πιο επι-
τακτικά την επίλυση τους.
Τα προβλήματα είχαν αναφερθεί αρμο-
δίως αλλά λόγω της πανδημίας παραμε-
ρίστηκαν προσωρινά.
• πολλάκις έχουμε αναφέρει για την 

έλλειψη δύναμης σε πολλές Υπηρεσί-
ες ιδίως των αστυνομικών Τμημάτων 
και των Τμημάτων ασφαλείας. 

• Χωρίς ενίσχυση σε ανθρώπινο δυνα-
μικό παραμένουν τα Τμήματα ασφα-
λείας τα οποία έχουν να διεκπεραιώ-
σουν την πλειοψηφία των αδικημά-
των, λόγω αρμοδιότητας που κακώς 
μεταβιβάστηκαν σε αυτά.

• Τα περισσότερα Τμήματα ασφαλεί-
ας παραμένουν κλειστά τη νύχτα εις 
βάρος της αστυνόμευσης μεγάλων 
περιοχών. 

• αρκετοί διοικητές των α.Τ και των 
Τ.α. δεν φέρουν το βαθμό που δικαι-
ολογείται σύμφωνα με την προβλε-
πόμενη οργανική δύναμη της Υπηρε-
σίας των. δυστυχώς αναλαμβάνουν 
τη διοίκηση, ιδιαίτερα σε αστυνομικά 

Τμήματα, νεοεξερχόμενοι Υ/β ή στην 
καλύτερη των περιπτώσεων Υ/α.

• πολλά κρατητήρια παραμένουν κλει-
στά γιατί περιμένουν τις αρμόδιες τε-
χνικές υπηρεσίες να αποφανθούν για 
το κόστος της επισκευής τους ή για να 
αποφανθούν αν είναι κατάλληλα να 
επαναλειτουργήσουν. ως συνέπεια 
είναι, να μην υπάρχουν χώροι φύλα-
ξης για τους κρατούμενους και να ξε-
κινάει έτσι ο μαραθώνιος δρόμος για 
το που θα κρατηθούν, ποιοι θα τους 
μεταγάγουν και πότε.

• Ένας άλλος μεγάλος βραχνάς είναι οι 
διοικητικές απελάσεις καθώς οι προ-
στατευτικές φυλάξεις των ασυνόδευ-
των ανηλίκων αλλοδαπών που έχου-
με αναλάβει χωρίς να διαθέτουμε τις 
απαραίτητες υποδομές.

• βαθμολόγιο!!!!
 Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που συ-

νεχώς δέχεται τροποποιήσεις κατά το 
δοκούν και τις περιστάσεις. Έτσι δη-
μιουργούνται συνεχώς αδικίες, ανα-
κατατάξεις στην επετηρίδα και κατα-
τίθενται χιλιάδες αγωγές στα διοικη-
τικά δικαστήρια για να δικαιωθούν οι 
θιγμένοι και αδικημένοι αστυνομικοί.
αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή 
στην αστυνομία θα υπάρχουν μόνο 
βαθμοφόροι και πολλοί αξιωματικοί 
πολλών «ταχυτήτων» με ελάχιστους 
αστυφύλακες. ιδιαίτερα αν δεν αυ-
ξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ει-
σακτέων για τη Σχολή αστυφυλάκων 

μέσω πανελληνίων εξετάσεων ο 
βαθμός του αστυφύλακα θα είναι «εί-
δος» προς εξαφάνιση.

• μισθολόγιο!!!
 Έχουμε ένα άδικο μισθολόγιο που 

πρέπει να επανεξεταστεί άμεσα. δεν 
έχουν προβλεφθεί μισθολογικά κλι-
μάκια για όλα τα χρόνια που υπηρε-
τεί ο αστυνομικός. ιδιαίτερα μετά το 
30ο έτος της πραγματικής υπηρεσίας, 
έχουμε το πάγωμα του βασικού μι-
σθού. Έτσι ο αστυνομικός διεκδικεί 
τη βαθμολογική του προαγωγή για 
να έχει αύξηση στις αποδοχές του.
δυστυχώς έτσι ευτελίζονται οι βαθ-
μοί και αν συνεχιστεί η κατάσταση 
αυτή θα έχουμε και Υπαστυνόμους 
με οργανική θέση αστυφύλακα. Ήδη 
το 2021 θα έχουμε την προαγωγή 
στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου των 
αστυφυλάκων της πρώτης σειράς με 
τις πανελλήνιες εξετάσεις. Σε τι εξυ-
πηρετεί η κατάσταση αυτή;

Γιατί έχουμε συνδυάσει το βαθμολόγιο 
με το μισθολόγιο και έχουμε τον ευτελι-
σμό των βαθμών; ας δοθεί μία αξιοπρε-
πής λύση στο μισθολόγιο, χωρίς αδικίες 
και περιχαρακώσεις σε κλιμάκια και κα-
τηγορίες.
Οι λύσεις των προβλημάτων θεωρού-
νται αυτονόητες αλλά κανείς δεν ασχο-
λείται για να επιλυθούν, περιμένοντας 
κάποιον άλλον να αναλάβει την ευθύνη 
και το πιθανό «κόστος» που θα επιφέ-
ρουν.

Επιτακτική η επίλυση των προβλημάτων
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Ο Έλληνας αστυνομικός είναι παρών 
και συνεχίζει να μάχεται καθημερινά 

για την ασφάλεια της χώρας και των πο-
λιτών, ενώ διαρκεί ο πόλεμος με τον αό-
ρατο εχθρό που ονομάζεται κορονοϊός.
Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις στην 
πατρίδα μας, όπου η κυβέρνηση απο-
φασίζει και λαμβάνει μέτρα πρόληψης, 
για να μπορέσει να ελέγξει τη διασπορά 
του κορονοϊού, με τις διάφορες απαγο-
ρεύσεις, με την αναστολή λειτουργίας 
όλων των εκπαιδευτικών μονάδων, των 
περισσότερων καταστημάτων και των 
ξενοδοχειακών μονάδων.
αυτές τις δύσκολες στιγμές η Ελληνική 
αστυνομία συνεχίζει με το σύνολο της 
δύναμής της κυριολεκτικά να μάχεται.
Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με πολλές 
ελλείψεις, ενώ οι απαιτήσεις που έχουν 
από εμάς συνεχώς αυξάνονται. Συνεχί-
ζουμε να εργαζόμαστε, όπως πριν τον 
πόλεμο, λες και είμαστε οι αλώβητοι πο-
λεμιστές.
ως Ένωση Άξιωματικών ελληνικής 
Άστυνομίας Άττικής, με τα μέλη μας να 
μάχονται στον Έβρο, στα νησιά μας και 
στο λεκανοπέδιο αττικής, αυτή τη στιγ-
μή δεν μεμψιμοιρούμε. διαισθανόμαστε 
τις ώρες ευθύνης και αθόρυβα επιση-
μαίνουμε εκεί που πρέπει τα λάθη, τις 
παραλείψεις και με τις παρεμβάσεις μας 
προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό.
αθόρυβα θα συνεχίσουμε, χωρίς επι-
κοινωνιακές παρεμβάσεις αλλά επί της 
ουσίας θα ζητήσουμε να γίνει η αναγκαία 
αποτίμηση όταν τελειώσει ο πόλεμος. 
Τότε αναγκαστικά θα πέσουν οι μάσκες 
και θα φανεί η πραγματική αγάπη και η 
εκτίμηση του καθενός για τους αστυνο-
μικούς. Τότε δε θα σιωπήσουμε…
μέχρι τότε φοράμε την ιατρική μάσκα 
και συνεχίζουμε στο δρόμο της υποχρέ-

Στην πρώτη γραμμή για να ελέγξουμε  
τη διασπορά του κορωνοϊού

ωσης, του καθήκοντος, στα ιδεώδη και 
τις αξίες που πιστεύουμε και έχουμε ορ-
κιστεί.
ή χώρα, όπως ολόκληρος ο πλανήτης ζει 
πρωτόγνωρες καταστάσεις. ή υποχρε-
ωτική παραμονή στο σπίτι, το προσω-
ρινό κλείσιμο επιχειρήσεων, η αισθητή 
μείωση του εισοδήματος και οιπροσω-
ρινές απολύσεις έχουν δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για την αύξηση των κρου-
σμάτων της ενδοοικογενειακής βίας.
ως Ένωση Άξιωματικών ελληνικής 
Άστυνομίας Άττικής αντιλαμβανόμαστε 
τις δύσκολες και πρωτόγνωρες κατα-
στάσεις που βιώνουν οι πολίτες με την 
εφαρμογή του υποχρεωτικού - αυστη-
ρού αλλά οπωσδήποτε αναγκαίου - μέ-
τρου που αφορά στην απαγόρευση της 
άσκοπης κυκλοφορίας, για τον περιορι-
σμό της διάδοσης του νέου κορωνοϊού.
αυτές τις στιγμές είναι σημαντική η πα-
ρέμβαση των ειδικών που ασχολούνται 
με τη ψυχική υγεία. πρέπει επίσης να 
ενεργοποιηθούν περισσότερο όλοι οι 
αρμόδιοι που έχουν επιφορτιστεί με τη 
φροντίδα της κακοποιημένης γυναίκας 
και των παιδιών της.
θυμίζουμε σε όλους τους αστυνομικούς 
και ιδίως στους αξιωματικούς διοικητές 
των Υπηρεσιών την 24ωρη Τηλεφωνική 
Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης με 
αριθμό κλήσης 210 3410900
Είναι μια δομή παροχής φροντίδας στον 
τομέα της ψυχικής υγείας που απευθύ-
νεται στο ένστολο και το πολιτικό προ-
σωπικό της Ελληνικής αστυνομίας, εν 
ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και 
στα μέλη των οικογενειών τους. Υπάγε-
ται στο Ψυχιατρικό Τμήμα του κεντρικού 
ιατρείου αθηνών και στεγάζεται στις 
εγκαταστάσεις του ιατρείου στην οδό 
πειραιώς 153 στην αθήνα.

αντικείμενο της Γραμμής είναι η παροχή 
ψυχολογικής φροντίδας στους δικαιού-
χους, με χαρακτήρα συμβουλευτικό και 
υποστηρικτικό, με δικαίωμα ανώνυμης 
επικοινωνίας, καθώς και τήρηση του 
απορρήτου και της εμπιστευτικότητας 
των συνομιλιών, δρώντας συμπληρω-
ματικά προς το κλινικό έργο που παρέ-
χουν οι Ειδικοί Ψυχικής Υγείας της Ελ-
ληνικής αστυνομίας.

ή παρέμβαση των αξιωματικών αυτές 
τις δύσκολες στιγμές είναι επιβεβλημέ-
νη. Έχουμε ένα σημαντικό όπλο στη φα-
ρέτρα μας ας το αξιοποιήσουμε.

ΨηφΙΆΚΆ θερμΟμεΤρΆ ύπερύθρων

H Ένωση Άξιωματικών ελληνικής 
Άστυνομίας Άττικής επανήλθε στη 
συνέχεια με άλλη ανακοίνωσή της εκ-
φράζοντας τα συγχαρητήριά της «στους 
συναδέλφους που όλοι μαζί καθημερι-
νά συνεχίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια 
προκειμένου να εφαρμοστούν τα υπο-
χρεωτικά και αναγκαία κυβερνητικά 
μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του 
νέου κορονοϊού, Covid-19. Συνεχίζουμε 
παράλληλα να δίνουμε τον αγώνα μας 
για τη μείωση της εγκληματικότητας.

Οι βασικοί δείκτες εγκληματικότητας για 
το πρώτο δίμηνο του έτους μειώθηκαν 
και μας δικαιώνουν. Σε αυτόν το διαρκή, 
δύσκολο και επικίνδυνο αγώνα μας είναι 
απαραίτητη η κατάλληλη υλικοτεχνική 
υποδομή και ιδίως αυτή που θα μας βο-
ηθήσει να είμαστε υγιείς. Οι ελλείψεις 
πολλές αλλά γίνονται προσπάθειες για 
την εύρεση και τη χορήγηση κυρίως του 
υγειονομικού υλικού.

αντιλαμβανόμενοι τη δίκαιη αγωνία που 
επικρατεί στους συναδέλφους για την 
προστασία τους από τον νέο κορονοϊό, 
αλλά και για την υγεία του μεγάλου αριθ-
μού κρατουμένων που διαχειρίζονται 
στις Υπηρεσίες τους, ως ελάχιστη βοή-
θεια προσφέραμε ψηφιακά θερμόμετρα 
υπερύθρων, αρχικώς, σε αστυνομικά 
Τμήματα της διεύθυνσης αστυνομίας 
αθηνών και της διεύθυνσης αστυνομίας 
δυτικής αττικής, στη διεύθυνση αλλο-
δαπών αττικής και στη διεύθυνση με-
ταγωγών και δικαστηρίων αττικής. 

Ο συλλογικός μας αγώνας συνεχίζεται».
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μέσω της Ομοσπονδίας μας αιτη-
θήκαμε ως Ένωση Άξιωματικών 

ελληνικής Άστυνομίας Άττικής την 
παράταση χορήγησης του υπολοίπου 
της κανονικής άδειας του 2019, κατα-
θέτοντας μάλιστα και την πρόταση να 
προστεθεί στις άδειες του τρέχοντος 
έτος για να υπάρχει το δικαίωμα χορή-
γησης έως και την 31/3/2021.

Ίσως δεν αξιολογήθηκε ορθώς, από 
το αρχηγείο μας, ούτε η πρότασή μας 
ούτε και το υπόλοιπο των ημερών 
άδειας που έχει να λαμβάνει μεγάλος 
αριθμός αστυνομικού προσωπικού. 
Για το λόγο αυτό εκδόθηκε η διαταγή 
ότι από την 4η μαΐου, σύμφωνα με την 
άρση της αναστολής των αδειών, δύ-
ναται να χορηγούνται άδειες και με τη 
διευκρίνιση μάλιστα ότι το υπόλοιπο 
της άδειας του έτους 2019 να έχει δια-
νυθεί έως και την 31η μαΐου.

ή πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει 
μεγάλο πρόβλημα με τη χορήγηση 
αδειών ιδιαιτέρως στην αττική. από 
σήμερα ξεκίνησε η σταδιακή άρση των 
περιοριστικών μέτρων για τον κορω-
νοϊόCovid-19, όμως για τις Υπηρεσίες 
μας αυξήθηκε η πίεση ως προς τις 
υποχρεώσεις μας.

Διερωτήθήκε κΑνειΣ;

πώς ένας διοικητής θα χορηγήσει τις 
άδειες ειδικού σκοπού και τα υπόλοιπα 
αδειών;

πώς θα διαθέσει περισσότερους αστυ-
νομικούς για τις φυλάξεις που πριν 
επιτηρούνταν μόνο με τις περιπολίες;

πώς θα έχει περισσότερη δύναμη στη 
γραμματεία, γιατί πλέον προσέρχεται 
ο κόσμος για να διευθετήσει τις υπο-
θέσεις του και θέλει να εξυπηρετηθεί 
στον προβλεπόμενο χρόνο;

πώς θα διαθέσει αστυνομικούς για να 
αστυνομεύσει την περιοχή της αρμοδι-
ότητας του;

πώς θα χορηγηθούν οι ημερήσιες 
αναπαύσεις;

Επειδή:

Ο διοικητής δεν μπορεί να κλωνοποι-
ήσει τους αστυνομικούς για να μπορέ-
σει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις 
της Υπηρεσίας του.

μέχρι την 31η μαΐου απαγορεύονται 
οι μετακινήσεις εκτός νομού σε όλους 
τους πολίτες, συνεπώς δεν μπορεί ο 
αστυνομικός να μεταβεί στην πατρική 
του οικογένεια.

πρέπει ως Σώμα να εναρμονιστούμε 
με τον τρόπο χορήγησης των αδειών 
όπως και στα υπόλοιπα Σώματα ασφα-
λείας αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο 
Τομέα.

ΠρΟτεινΟυμε:

να νομοθετηθεί άμεσα ότι για το αστυ-
νομικό προσωπικό το υπόλοιπο της 
κανονικής αδείας του από το προηγού-
μενο έτος να προστίθεται στην κανονι-
κή άδεια του τρέχοντος έτους.

να σημειώσουμε επίσης ότι από την 
αρχή της κρίσης με ανακοίνωσή της η 
Ένωση αξιωματικών Ελληνικής αστυ-
νομίας αττικής, τόνισε ότι «ο Έλληνας 

αστυνομικός καθημερινά δίνει τον 
καλύτερό του εαυτό για την ασφάλεια 
των πολιτών και της πατρίδας. Συνά-
δελφοί μας από όλη την Ελλάδα μάχο-
νται στον Έβρο για να αποτρέψουν την 
ενορχηστρωμένη και καθοδηγούμενη 
εισβολή παράτυπων μεταναστών. Στις 
αστυνομικές Υπηρεσίες όλοι δίνουν 
τον αγώνα τους παρά τις ελλείψεις σε 
προσωπικό και σε υλικοτεχνική υπο-
δομή. μέχρι σήμερα έχουμε μόνο συ-
νεχιζόμενες οδηγίες για την πρόληψη 
από τον κορονοϊό γιατί για τη χορήγη-
ση των απαραίτητων υλικών για την 
ατομική υγιεινή και την καθαριότητα 
των Υπηρεσιών είμαστε σε ένα μεγά-
λο «θα». από την κυβέρνηση σήμερα 
ανακοινώθηκε ότι χορηγείται άδεια 
ειδικού σκοπού για τον κορονοϊό για 
τους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλ-
λήλους. δΥΣΤΥΧωΣ δεν εφαρμόζεται 
για τον Έλληνα αστυνομικό. Για άλλη 
μία φορά μας απέδειξαν με τη σημερι-
νή διαταγή του κ. Επιτελάρχη, που δεν 
εφαρμόζει τη κυβερνητική απόφαση 
και μιλάει μόνο για «διευκόλυνση», ότι 
είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

παρακαλούμε όπως ο φυσικός μας 
ηγέτης, ο κ. αρχηγός, να διατάξει την 
πιστή εφαρμογή της απόφασης και να 
διορθώσει το λάθος. δεν ζητάμε ειδική 
μεταχείριση, ζητάμε τη συνταγματική 
κατοχυρωμένη ισότητα μεταξύ των 
πολιτών της χώρας μας».

Παρέμβαση για τη χορήγηση αδειών

Το δικό της μήνυμα στέλνει η Ένωση 
Άξιωματικών Άττικής της ελ.ΆΣ., 

επ΄ ευκαιρία της εθνικής επετείου της 
25ης μαρτίου.

«Οι παρελάσεις μπορεί να μη γίνουν 
αλλά θα βάλουμε τη σημαία στο μπαλ-
κόνι μας», είναι το μήνυμα που στέλ-

νει η Εν.αξι.α. συνοδεύοντας με το 
συγκεκριμένο βίντεο. από την πλευρά 
μας να συμπληρώσουμε ότι είναι πολύ 
σημαντικό σε μία περίοδο που η πατρί-
δα δοκιμάζεται από τον κορονοϊό και 
τα τουρκικά «παιχνίδια» οι πολίτες να 
στείλουν ένα μήνυμα ενότητας και πί-
στης!

Θα βάλουμε τη σημαία στο μπαλκόνι μας

ΠερΙφερεΙΑΚεΣ εΝωΣεΙΣ



ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 25

ΠερΙφερεΙΑΚεΣ εΝωΣεΙΣ

H Ένωση Άξιωματικών Άττικής με 
ανακοίνωσή της επανήλθε στο 

φωτογραφικό και απαράδεκτο π.δ. 
69/19, που είχε εκδοθεί μία εβδομά-
δα πριν τις βουλευτικέςεκλογές του 
2019, όπου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του οι Υπαστυνόμοι α', του ν 3686 / 
2008, που είναι πτυχιούχοι α.Ε.ι. και 
Τ.Ε.ι., προάγονται μέχρι το βαθμό του 
αστυνομικού Υποδιευθυντή.
Όπως τονίζει, μετά από τις έντονες δι-
αμαρτυρίες μας, μέσω της Ομοσπον-
δίας μας, αυτό το π.δ. καταργήθηκε. 
Όμως, είκοσι έξι (26) Υπαστυνόμοι α' 
που πληρούσαν τότε τα τυπικά προ-
σόντα και είχαν υποβάλλει αίτηση, 
προήχθησαν στο βαθμό του αστυνό-
μου β', με αναδρομική ισχύ, σύμφω-
να με το φΕκ 351/20 τεύχος Γ' που 
δημοσιεύτηκε την 27/3/2020. αρκετοί 
δε, από αυτούς τους νεοπροαχθέντες, 
είχαν κερδίσει με δικαστικούς αγώ-
νες την προαγωγή τους στο βαθμό 
του Υπαστυνόμου β'. 
από τα διαχρονικά εσκεμμένα, φω-
τογραφικά και απαράδεκτα π.δ. σχε-
τικά με τη βαθμολογική εξέλιξη των 
αστυνομικών, έχουν διαταραχθεί 
επετηρίδες κυρίως των ανθυπαστυ-
νόμων που χρόνια αγωνίζονται να 
δικαιωθούν μέσω των διοικητικών 
δικαστηρίων. Επίσης αδικούνται κα-
τάφορα αξιωματικοί της ΣαΕα και 
του ΤΕμα που παραμένουν για πάρα 
πολλά χρόνια στον ίδιο βαθμό.
πάρα πολλοί συνάδελφοι αξιωματι-

κοί είναι επίσης εγκλωβισμένοι και 
δεν προάγονται στον ανώτερο βαθμό 
διότι με το π.δ 6/18, αρθ. 15, καταργή-
θηκε η διάταξη όπου θα προάγονταν 
ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών ορ-
γανικών θέσεων εάν είχαν συμπλη-
ρώσει οκτώ (8) έτη στο βαθμό τους. 
Επειδή όμως δεν υπάρχουν κενές 
οργανικές θέσεις είναι αναγκασμένοι 
να παραμείνουν 10 και 11 χρόνια στον 
ίδιο βαθμό.

 Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας 
και έχουν συσταθεί επιτροπές στο 
αΕα για να τις εξετάσουν. Οι ομόφω-
νες προτάσεις τους ακόμα περιμέ-
νουν να βγουν από τα συρτάρια και να 
υλοποιηθούν.

καλούμε την πολιτική και φυσική 
ηγεσία μας να ασχοληθεί ουσιαστι-
κά με το βαθμολόγιο και την εξέλιξη 
όλων των αστυνομικών.

Σταματήστε την εξέλιξη μέσω δικα-
στικών αποφάσεων και φωτογραφι-
κών διατάξεων.

αν προαχθούν οι επί χρόνια εγκλω-
βισμένοι αξιωματικοί εκτός από την 
ηθική και οικονομική τους ικανο-
ποίηση, θα έχουμε και κάλυψη των 
κενών οργανικών θέσεων στις Υπη-
ρεσίες. 

δώστε με τις λύσεις σας όραμα και 
προοπτική.

αναμένουμε την υλοποίηση των υπο-
σχέσεων σας που είναι και δίκαιες 
και αυτονόητες».

ή Ένωση Άξιωματικών ελληνικής 
Άστυνομίας Άττικής (εν.ΆΞΙ.Ά) δη-
μιούργησε Γραμματεία ανθυπαστυ-
νόμων - αξιωματικών ν.3686/2008, 
με σκοπό να καταγράψει και να κα-
ταθέσει επίσημα τις θέσεις της κατη-
γορίας αυτής των μελών μας, σχετικά 
με τα διαχρονικά θέματα του βαθ-
μολογίου, του ασφαλιστικού και του 
καθηκοντολογίου τους καθώς και με 
άλλα προβλήματα που τυχόν θα ανα-
κύψουν.

Ο ρόλος της Γραμματείας είναι επι-
κουρικός και συμβουλευτικός προς 
το προεδρείο και το δ.Σ. της Ένωσης 
μας.

ΤΆ μελη ΤηΣ ΓρΆμμΆΤεΙΆΣ εΙνΆΙ:

μαρΓαριΤήΣ φώτιος

ΣήφακήΣ αντώνιος

ΤΣιβΕλΕκαΣ Γρηγόριος

παπΟΥΤΣακήΣ παναγιώτης

λΟΥκΕρήΣ παναγής

Γραμματεία Ανθυπαστυνόμων 
στην ΕΝ.ΑΞΙ.Α

Αποκαταστήστε την επετηρίδα Οι 353.000 
ψυχές  
των Ελλήνων 
του Πόντου, 
ακόμα ζητούν 
δικαίωση!
παρέμβαση της Ένωσης Άξιω-

ματικών ελληνικής Άστυνο-
μίας Άττικής για την γενοκτονία 
των Ελλήνων του πόντου:
ή βουλή των Ελλήνων αναγνώρι-
σε τη γενοκτονία των Ελλήνων του 
πόντου το 1994.ανακήρυξε την 19η 
μαΐου ως «ήμέρα μνήμης για τη 
Γενοκτονία των Ελλήνων στο μι-
κρασιατικό πόντο».
Οι 353.000 ψυχές των Ελλήνων 
του πόντου, μετά από 101 χρόνια, 
ακόμα ζητούν δικαίωση.Ζητούν 
την παγκόσμια αναγνώριση για τη 
γενοκτονία τους από το Τουρκικό 
κράτος.
δεν το ξεχνάμε, η θυσία τους είναι 
χαραγμένη στη μνήμη μας. Είναι η 
ιστορία μας, η αλήθεια και η πραγ-
ματικότητα.
Έχουμε την υποχρέωση όλος ο 
κόσμος να τη μάθει για να μην 
επιτρέψει στο μέλλον να συμβούν 
ανάλογα γεγονότα.
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Την πέμπτη 14 μαΐου 2020, η Ένωση 
Άξιωματικών Κεντρικής μακεδο-

νίας πραγματοποίησε συναντήσεις με 
τους Γενικούς αστυνομικούς διευθυ-
ντές θεσσαλονίκης και περιφέρειας 
κεντρικής μακεδονίας, Υποστράτηγο 
κο λάζαρο μαυρόπουλο και Ταξίαρχο 
κο ασημάκη Χριστοδουλίδη.

κατά τις συναντήσεις, μεταξύ άλλων, 
συζητήθηκαν ζητήματα που απασχό-
λησαν και συνεχίζουν να απασχολούν 
τις Υπηρεσίες της θεσσαλονίκης και 
της κεντρικής μακεδονίας, τόσο όσον 
αφορά το επιχειρησιακό σχέδιο δρά-
σης, που κληθήκαμε να εφαρμόσουμε 
λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, 

Την παρασκευή 05/06/2020, ο βου-
λευτής της νδ, κ. κούβελας δημή-

τριος, πραγματοποίησε επίσκεψη στο 
αστυνομικό Τμήμα και Τμήμα ασφαλείας 
παύλου μελά θεσσαλονίκης.

Ο κ. βουλευτής ξεναγήθηκε στα γραφεία 
και στους χώρους των υπηρεσιών και 
στην συνέχεια συνομίλησε για αρκετή 
ώρα με τους διοικητές και το προσωπικό 
αυτών.

Ο διοικητής του Τ.α. παύλου μελά και 
Γενικός Γραμματέας της Ένωσής μας, 
Γιαρισκάνης πέτρος, αφού ευχαρίστη-
σε τον κ. βουλευτή για την επίσκεψη 
του, στη συνέχεια τού μετέφερε μία 
σειρά από τις κυριότερες δυσκολίες και 
προβλήματα που απασχολούν τις αστυ-
νομικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα τα αστυ-
νομικά Τμήματα & Τμήματα ασφαλείας 
και εμποδίζουν την βέλτιστη αλλά και 
εύρυθμη λειτουργία τους.

Συγκεκριμένα, μεταξύ αρκετών άλλων, 
συζητήθηκαν:

• το ζήτημα του ελλιπούς και απαρχαι-
ωμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
και ιδιαίτερα η τραγική κατάσταση της 
πλειοψηφίας των περιπολικών οχη-
μάτων την οποία ο κ. κούβελας δια-
πίστωσε ιδίοις όμμασι στον προαύλιο 
χώρο της υπηρεσίας.

Συνάντηση με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης και 
τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

όσο και τα μέτρα προστασίας του αστυ-
νομικού προσωπικού, προκειμένου να 
ανταπεξέλθει στη νέα εργασιακή πραγ-
ματικότητα.

Επισημάνθηκε στους κ. Γενικούς ότι 
μέσα από αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, 
αποτυπώθηκαν με τον πλέον εμφατικό 
τρόπο οι ελλείψεις εκείνες, που διαχρο-
νικά αντιμετωπίζουμε, τόσο σε έμψυχο 
δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνικό εξο-
πλισμό.

με δεδομένο ότι η επόμενη μέρα της 
πανδημίας του κορονοϊού θα έχει πολλές 
δυσκολίες, σχετιζόμενες με την κοινωνι-
κοοικονομική κατάσταση της χώρας, ζη-
τήσαμε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις στο αστυνομικό προ-
σωπικό, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
επιτελεί με λειτουργικότητα και αποτε-
λεσματικότητα το καθήκον του.μεταξύ 
άλλων, αναφερθήκαμε στην επιτακτι-
κή ανάγκη για περισσότερη ευελιξία, 
με την απαλοιφή γραφειοκρατικών 
αγκυλώσεων και αδικαιολόγητων δυ-
σλειτουργιών αλλά και στην ανάγκη 
άμεσης ενίσχυσης των υπηρεσιών με 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα της Ένωσής μας 
με τον βουλευτή της Ν.Δ. κ. Κούβελα Δημήτριο

• η έλλειψη αστυνομικού προσωπικού, 
η οποία καθιστά την επιχειρησιακή 
επάρκεια των τμημάτων σημαντικά 
κατώτερη των περιστάσεων. Τα α.Τ. & 
Τ.α. αποτελούν τις αστυνομικές υπη-
ρεσίες που είναι επιφορτισμένες με 
την πάταξη της εγκληματικότητας του 
τομέα ευθύνης τους ενώ παράλληλα 
καλούνται να εξυπηρετήσουν χιλιά-
δες συμπολίτες μας οι οποίοι προσέρ-
χονται σε αυτά καθημερινά.

• τέλος, έγινε αναφορά στο θέμα της 
συμπερίληψης και των αστυνομι-
κών, στη χορήγηση του έκτακτου επι-
δόματος λόγω κορονοϊού.

Ειδικότερα, τονίστηκε στον κ. βουλευτή 
ότι η αστυνομία εδώ και μήνες, από την 
κρίση που έλαβε χώρα στην περιοχή του 
Έβρου μέχρι και την κρίση της πανδη-
μίας, βρίσκεται στη πρώτη γραμμή, με 
παράλληλη ανάκληση των αδειών του 
προσωπικού (λόγω κορονοϊού), η οποία 

συνεχίστηκε ακόμη και κατά την περίοδο 
του πάσχα.

Συνεπώς, η χορήγηση του έκτακτου επι-
δόματος και στο αστυνομικό προσωπι-
κό όπως -δικαίως- πραγματοποιήθηκε 
σε όλο το ιατρικό & νοσηλευτικό προ-
σωπικό, σε Ε.Ο.δ.Υ., Ε.κ.α.β. και υπαλ-
λήλους Γ.Γ.π.π., αποτελεί επιτακτικό 
αίτημα, το οποίο, πέραν της όποιας υλι-
κής του υπόστασης, αποτελεί για εμάς 
-πρωτίστως- μία ηθική ανταμοιβή για 
τη σημαντική συμβολή μας στην επιτυ-
χή αντιμετώπιση της πανδημίας, η οποία 
και συνεχίζεται.

Ο κ. βουλευτής ευχαρίστησε όλο το προ-
σωπικό για την φιλοξενία, διαβεβαιώνο-
ντας ότι επιδίωξή του είναι να προάγει 
τα ζητήματα και προβλήματα που απα-
σχολούν τις αστυνομικές υπηρεσίες της 
θεσσαλονίκης, καθόσον, όπως ανέφερε, 
θεωρεί το έργο της αστυνομίας ιδιαιτέ-
ρως σημαντικό.

αναφορικά με την χορήγηση του έκτα-
κτου επιδόματος και προς το αστυνομικό 
προσωπικό, συμφώνησε ότι αποτελεί 
ένα δίκαιο αίτημα και όπως ο ίδιος δή-
λωσε, πέραν των ενεργειών - προτάσε-
ών του προς την κυβέρνηση και τον ίδιο 
τον πρωθυπουργό, είναι αρκετά αισιό-
δοξος πως θα υπάρξει θετική εξέλιξη σε 
αυτό.



ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 27

ΠερΙφερεΙΑΚεΣ εΝωΣεΙΣ

ή Ένωσή μας, κινούμενη με υπευθυνό-
τητα, από την αρχή της πανδημίας του 

κορονοϊού, έχει παραλάβει και διανείμει 
σε αστυνομικές υπηρεσίες που είχαν και 
έχουν ανάγκες, υγειονομικό εξοπλισμό 
ατομικής προστασίας, με σκοπό την συμ-
βολή της στην όσο το δυνατόν καλύτερη 
διαφύλαξη της υγείας των συναδέλφων, 
που αδιαμφισβήτητα όλο αυτό το διάστη-
μα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Συγκεκριμένα η Ένωση, εξασφάλισε και 
συνεχίζει να εξασφαλίζει με δικές της 
ενέργειες, αλλά και σε συνεργασία με 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και δω-
ρητές ιδιώτες, προστατευτικό υλικό (μά-
σκες, γάντια) καθώς και αντισηπτικά και 
απολυμαντικά υλικά, τα οποία έχουν δι-
ανεμηθεί σε αστυνομικές υπηρεσίες της 
θεσσαλονίκης αλλά και των υπόλοιπων 
νομών της περιφέρειάς μας που παρου-
σιάζουν ελλείψεις, ολοκληρώνοντας 
κατά αυτόν τον τρόπο, την προηγούμενη 

εβδομάδα, έναν συγκεκριμένο κύκλο 
ενεργειών που αφορούσαν την εξασφά-
λιση και διανομή υγειονομικού εξοπλι-
σμού.

Στο ίδιο επίσης πλαίσιο, εξασφαλίστηκαν 
και διανεμήθηκαν εξαιρετικής ποιότητας, 
ψηφιακά θερμόμετρα υπερύθρων (ανέ-
παφης μέτρησης) σε όλες τις αστυνομικές 
διευθύνσεις κεντρικής μακεδονίας και 
σε κεντρικές και πολυσύχναστες υπηρε-
σίες της θεσσαλονίκης ενώ με ενέργειές 
της Ένωσης πραγματοποιήθηκαν απολυ-
μάνσεις σε υπηρεσίες και οχήματα.

Τέλος, σε συνεργασία με το κέντρο μο-
ριακής διαγνωστικής και βιοτεχνολογίας 
“Experiment” (Τσιμισκή 102) όπως είχε 
ανακοινωθεί, εξασφαλίστηκε, σε προ-
νομιακή τιμή για τα μέλη μας, η εξέταση 
μοριακής ανίχνευσης και τυποποίησης 
του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2 που 
προκαλεί την νόσο covid-19.

Όλο αυτό το διάστημα η Ένωσή μας βρί-
σκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται δί-
πλα στα μέλη της, συμβάλλοντας ουσια-
στικά στην επίλυση και διάφορων άλλων 
ζητημάτων, που ανακύπτουν κατά την 
δύσκολη και πρωτόγνωρη αυτή υπηρε-
σιακή καθημερινότητα«.

ή Ένωση ακολούθως, ευχαρίστησε θερ-
μά την εταιρία MrFast του Ομίλου Τσο-
λακίδη, καθώς και τον δήμαρχο ωραιο-

κάστρου κ. παντελή ΤΣακιρή, με τη δια-
μεσολάβηση και παρότρυνση του οποίου, 
η εν λόγω επιχείρηση προέβη στην ευ-
γενική δωρεά μεγάλης ποσότητας προϊ-
όντων απολύμανσης και καθαρισμού, τα 
οποία θα διανεμηθούν σε υπηρεσίες της 
αστυνομίας της πυροσβεστικής αλλά και 
του Εκαβ.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η κίνηση 
αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς, 
πέραν από την συμβολή της στη θωράκι-
ση της υγείας των αστυνομικών, αποτελεί 
και μία ένδειξη έμπρακτης στήριξης και 
αναγνώρισης του τιτάνιου αγώνα που δί-
νουν όλοι οι ένστολοι για να περιορίσουν 
την εξάπλωση της νόσου covid-19 και να 
προστατεύσουν όλους τους συμπολίτες 
μας.

Παροχή υγειονομικού εξοπλισμού σε Αστυνομικές Υπηρεσίες 

Στον Υπουργό προστασίας του πο-
λίτη κ. μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον 

αρχηγό Ελ.αΣ. αντιστράτηγο, κ. μι-
χαήλ καραμαλάκη, απευθύνθηκε η 
Ένωση Άξιωματικών Κεντρικής μα-
κεδονίας με αίτημα την επέκταση του 
δικαιώματος χορήγησης μειωμένου 
ωραρίου, κατά μία (1) ώρα την ημέρα 
και στους αστυνομικούς, γονείς τέ-
κνων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 
16 παράγραφος 4 του ν.2527/1997, 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
με το άρθρο 27 του ν.4305/2014, στους 
δημοσίους υπαλλήλους, που έχουν-
παιδιά με ποσοστό αναπηρίας τουλά-
χιστον 67% ή παιδιά έως 15 ετών, που 
πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη 
ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με 
ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, 
μειώνεται το ωράριο εργασίας κατά 

μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλο-
γη περικοπή των αποδοχών τους.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 
3257/2004, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 9 του ν.4609/2019, η ανωτέρω 
ευεργετική ρύθμιση επεκτάθηκε και 
στο προσωπικό των ενόπλων Δυ-
νάμεων, με την ευνοϊκότερη μάλιστα 
πρόβλεψη της χορήγησης του μειωμέ-
νου ωραρίου, μέχρι την συμπλήρωση 
του 18ου έτους, του ανήλικου τέκνου 
με σακχαρώδη διαβήτη.
Για το προσωπικό της ελληνικής 
Άστυνομίας, σύμφωνα με το άρθρο 10 
παρ. 11 του π.δ. 27/1986, όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 
13/2007, προβλέπεται η χορήγηση του 
μειωμένου ωραρίου, κατά μία (1) ώρα 
την ημέρα,στους γονείς τέκνων με 
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, 

δίχως, όπως είναι εύλογο, να υπάρχει 
και η πρόβλεψη για τους αστυνομικούς 
- γονείς τέκνων με σακχαρώδη δια-
βήτη τύπου 1, με ποσοστό αναπηρίας 
50%, προφανώς διότι το συγκεκριμέ-
νο ευεργέτημα θεσπίσθηκε για πρώτη 
φορά το έτος 2014.

κατόπιν των ανωτέρω και προκειμέ-
νου να μην υπάρχει διάκριση μεταξύ 
των δικαιωμάτων, αφενός των δημο-
σίων υπαλλήλων και των στρατιωτι-
κών και αφετέρου των αστυνομικών, 
παρακαλούμε όπως εξεταστεί η πρό-
τασή μας για επέκταση του δικαιώμα-
τος χορήγησης μειωμένου ωραρίου 
κατά μία (1) ώρα την ημέρα, της παρ. 
11 του άρθρου 10 του π.Δ. 27/1986 και 
στους αστυνομικούς, γονείς τέκνων 
με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, με 
ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Πρόταση για επέκταση του δικαιώματος χορήγησης μειωμένου ωραρίου
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ή Ένωση Άξιωματικών ελ.ΆΣ. Άνα-
τολικής μακεδονίας - θράκης 
έχοντας συναίσθηση της κρίσιμης 

για την χώρα στιγμής στήριξε την γιγά-
ντια προσπάθεια όλων όσοι βρέθηκαν 
στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια 
στην παγκόσμια πανδημία. 
με όσα μέσα διαθέτει προέβη στην αγο-
ρά υγειονομικού υλικού (ηλεκτρονικών 
θερμομέτρων, υγρών αντισηπτικών, μα-
σκών) τα οποία έθεσε στην διάθεση των 
αναγκών των αστυνομικών υπηρεσιών 
σε όλες της γωνιές της περιφέρειάς μας 
ως προστατευτικά μέσα στην καθημε-
ρινή μάχη. και όπως ανακοίνωσε, «κα-
λούμε εκ νέου την πολιτική και φυσική 
ηγεσία του Υπουργείου μας να αναλάβει 
πρωτοβουλία προμήθειας οποιουδήποτε 
αντίστοιχου ενδιαφέροντος υλικού. Το 
αστυνομικό προσωπικό αγόγγυστα θα 
μείνει όρθιο υπερασπιζόμενο και αυτές 
τις "θερμοπύλες", είναι η ώρα να δείξουν 
όλοι ότι το καταλαβαίνουν και το εκτι-
μούν».
κατόπιν ενεργειών του δημάρχου ξάν-
θης κ. Τσέπελη Εμμανουήλ, παρουσία 
και του αντιδημάρχου κ. Ζερενίδη ιω-
άννη, παραδόθηκαν την παρασκευή 
3-4-2020 στον διευθυντή της διεύθυν-
σης αστυνομίας ξάνθης αστυνομικό 
διευθυντή κ. πασχάλη Γιώρη, από τον 
διευθυντή του εργοστασίου της εταιρεί-
ας "δ.κΟρωνακήΣ αβΕΕ" κ. Χριστοδου-
λόπουλο Γεώργιο, σαράντα (40) θώρακες 
γερμανικής κατασκευής για τις ανάγκες 
των επιχειρησιακών ομάδων της δ.α. 
ξάνθης. Ο αστυνομικός διευθυντής 
ευχαρίστησε θερμά τον δήμαρχο και 
αντιδήμαρχο ξάνθης, τον διευθυντή του 
εργοστασίου και ιδιαιτέρως τον πρόεδρο 
της εταιρείας κ. κωνσταντίνο κορωνάκη, 
για την ευγενική δωρεά του υλικού, το 
οποίο αναβαθμίζει σημαντικά το επιχει-
ρησιακό επίπεδο των μάχιμων ομάδων 
της διεύθυνσης αστυνομίας ξάνθης, οι 
οποίες μάχονται στην πρώτη γραμμή για 
την υπεράσπιση των θεμελιωδών αγα-
θών του τόπου μας.
ή Ένωση Άξιωματικών ελληνικής 
Άστυνομίας Άνατολικής μακεδονίας 
θράκης θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές 
ευχαριστίες του διοικητικού Συμβουλί-

ου, των μελών της και του συνόλου του 
αστυνομικού προσωπικού της διεύθυν-
σης αστυνομίας ξάνθης, στον βουλευτή 
ξάνθης κ. ΤΣιλιΓΓιρή Σπύρο, μεπροσω-
πικές ενέργειες και πρωτοβουλία του 
οποίου προσφέρθηκαν σήμερα.
Στις 2 απριλίου 2020, ο διευθυντής της 
δ.α. ξάνθης, αστυνομικός διευθυντής 
πασχάλης ΓιωρήΣ παρέλαβε ικανό αριθ-
μό χειρουργικών μασκών και στολών 
υψηλής προστασίας. ή ανωτέρω πρω-
τοβουλία αποτελεί έμπρακτη αναγνώρι-
ση του δύσκολου έργου που επιτελεί το 
προσωπικό της δ.α. ξάνθης, στο πλαίσιο 
της γενικότερης αποστολής του, όσο και 
ειδικότερα στη λήψη των αναγκαίων μέ-
τρων για την πρόληψη εξάπλωσης της 
πανδημίας του κορωνοϊού, ενισχύοντας 
παράλληλα σημαντικά τοηθικό του αστυ-
νομικού προσωπικού.
ή Ένωση Άξιωματικών ελ.ΆΣ. Άνατο-
λικής μακεδονίας - θράκης έχει την 
ιδιαίτερη τιμή να εκφράσει τις ειλικρινείς 
ευχαριστίες προς τους ιδιοκτήτες των 
κδαπ μΕα ξάνθης και κδαπ ξάνθης 
κ.κ. μαμΟΥΓκα Γεώργιο και αβραμι-
δή ανδρέα για την ευγενική προσφορά 
προς τη διεύθυνση αστυνομίας ξάνθης 
μεγάλης ποσότητας υγειονομικού υλικού 
(μάσκες πολλαπλής χρήσης και γάντια), 
το οποίο στις κρίσιμες αυτές ημέρες απο-
τελεί αναγκαιότητα για το αστυνομικό 
προσωπικό, τόσο στο πλαίσιο της γενικό-
τερης αποστολής του, όσο και ειδικότερα 
στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την 
πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού.
Το υλικό παρέλαβε ο αστυνομικός δι-
ευθυντής ξάνθης πασχάλης Γιώρης, 
παρουσία του εκπροσώπου της Ένωσης 
αξιωματικών αμθ Σταύρου Σακελλα-
ρίδη. ως Ένωση Άξιωματικών ελ.ΆΣ. 
Άνατολικής μακεδονίας - θράκης είμα-
στε υποχρεωμένοι να ευχαριστήσουμε 

τον δήμαρχο αλεξανδρούπολης για την 
άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του δι-
ευθυντή αστυνομίας αλεξανδρούπολης 
α/δ ΤΣιαρα λάμπρου για απολύμανση 
κτιριακών εγκαταστάσεων που υπάγο-
νται στην δ.α.αλεξανδρούπολης. 
με επιστολή του ο δ.α. αλεξανδρούπο-
λης προς τον δήμαρχο της πόλης κο Ζα-
μπΟΥκή ιωάννη μεταξύ άλλων εξηγεί 
την χρησιμότητα της πρωτοβουλίας για 
την λειτουργικότητα των υφιστάμενων 
υπηρεσιών, ευχαριστεί εκ μέρους του 
συνόλου του αστυνομικού προσωπικού 
και διαβεβαιώνει για την συνέχιση της 
άριστης συνεργασίας μεταξύ των δύο 
φορέων που ως σκοπό έχουν την εμπέ-
δωση της ασφάλειας των πολιτών.

ΚΟΙνη πρωΤΟΒΟύλΙΆ

Το Εμπορικό & βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο ροδόπης, μετά από συνεννόηση με 
τη διεύθυνση αστυνομίας ροδόπης, την 
Ένωση Άξιωματικών ελληνικής Άστυ-
νομίας περιφέρειας Άμ-θ, και την Ένω-
ση Άστυνομικών ύπαλλήλων ροδόπης, 
ανέλαβε την πρωτοβουλία να ενημερώ-
σει τα μέλη του άλλα και την ευρύτερη 
κοινωνία της ροδόπης για τη σοβαρότητα 
της μεταναστευτική κρίσης και των επει-
σοδίων στα Ελληνοτουρκικά σύνορα του 
Έβρου.
μέσα από την προσπάθεια αυτή αντα-
ποκρίθηκαν αρκετοί επιχειρηματίες και 
πολίτες που παρά τις δυσμενείς οικονο-
μικές συνθήκες που προκλήθηκαν από 
την πανδημία του Covid-19, προσέφεραν 
ο καθένας στο μέτρο των δυνατοτήτων 
του είδη υλικοτεχνικού εξοπλισμού που 
έχουν ανάγκη οι αστυνομικές αρχές.
Τα ανωτέρω είδη παραδόθηκαν στη δι-
εύθυνση αστυνομίας ροδόπης από τον 
πρόεδρο του Επιμελητηρίου ν. αγγελίδη 
και την Υπεύθυνη Γ.Ε.μή. και Εξυπηρέ-
τησης Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου 
κ. κωνσταντινίδου, ενώ ακολούθησε 
εθιμοτυπική επίσκεψη των εκπροσώ-
πων των αστυνομικών εκπροσώπων 
Ενώσεων στα γραφεία του Επιμελητηρί-
ου όπου επέδωσαν ευχαριστήριες ανα-
μνηστικές πλακέτες.
Τα δύο προεδρία επισκέφθηκαν τον πρό-
εδρο του εμπορικού και βιομηχανικού 
επιμελητηρίου ροδόπης κύριο νικόλαο 
αγγελίδη και εξέφρασαν τις θερμές ευ-
χαριστίες τους για την ευγενική χορηγία 
του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλι-
σμού.

Συγκινητική προσφορά ειδών ατομικής προστασίας 

ΠερΙφερεΙΑΚεΣ εΝωΣεΙΣ
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ΠερΙφερεΙΑΚεΣ εΝωΣεΙΣ

αντιπροσωπεία της Ένωσης Άξιωμα-
τικών ελληνικής Άστυνομίας Άνα-

τολικής μακεδονίας & θράκης,πραγ-
ματοποίησε θεσμική συνάντηση με τον 
Υφυπουργό προστασίας του πολίτη κ. 
ΟικΟνΟμΟΥ Ελευθέριο και τον αρχηγό 
της Ελληνικής αστυνομίας αντιστρά-
τηγο κ. καραμαλακή μιχαήλ, στο 
πλαίσιο της παραμονής τους στη δρά-
μα με αφορμή τη διοικητική παράδο-
ση των φυλακών νικηφόρου δράμας. 
Στόχος μας ήταν η ανάδειξη και επίλυ-
ση των αστυνομικών ζητημάτων που 
αντιμετωπίζουν τα μέλη μας, που υπη-
ρετούν στις διάφορες Υπηρεσίες τόσο 
της διεύθυνσης αστυνομίας δράμας 
όσο και των υπόλοιπων Υπηρεσιών της 
ΓΕ.π.α.δ.α.μ.θ. ή αντιπροσωπεία της 
Ε.α.α.μ.θ. απαρτίζονταν από τον Γενικό 
Γραμματέα α/ά  παπαθΕμΕλή Άγγε-
λο,τον αντιπρόσωπο στην Ομοσπονδία 
(πΟαξια) α/Υ παπαθαναΣιΟΥ ιωάννη, 
τον β΄ αντιπρόεδρο α/ά  ΣΤΟΓιαννιδή 
βασίλειο και τον Ταμία ανθ/μο νΤΕλή-
Γιαννή πέτρο.
ή Ένωσή μας αρχικά ευχήθηκε στον κ. 
Υφυπουργό και στον κ. αρχηγό, καλή δύ-
ναμη στο δύσκολο έργο που επιτελούν 
με επιτυχία. Στη συνέχεια αναπτύχτηκαν 
θεσμικά (χαρακτηρισμός αστυνομικού 
επαγγέλματος ως επικίνδυνου και αν-
θυγιεινού – βαθμολόγιο), οικονομικά 
(κατάργηση του νέου ειδικού μισθολογί-
ου του ν. 4472/2017, αναπροσαρμογή του 
επιδόματος θέσης ευθύνης και χορήγη-
σή του και στους κατώτερους αξιωμα-
τικούς που ασκούν διοίκηση, καταβολή 
οικονομικής ενίσχυσης ένεκα των αυ-
ξημένων έκτακτων αναγκών λόγω της 
πανδημίας COVID 19) και ασφαλιστικά 
– συνταξιοδοτικά (επέκταση της μάχιμης 
πενταετίας στο σύνολο του αστυνομικού 
προσωπικού, με παράλληλη προσαύξη-
ση κατά δύο επιπλέον έτη του δικαιώμα-
τος των αστυνομικών για αναγνώρισή 

της) ζητήματα, τα οποία έχουν τεθεί και 
από την Ομοσπονδία μας (πΟαξια) στην 
πολιτική και φυσική μας ηγεσία. ακο-
λούθως, αναλύθηκαν ειδικότερα ζητή-
ματα της περιφέρειας ανατολικής μακε-
δονίας & θράκης και συγκεκριμένα: 
1) Ίδρυση Τμήματος μεταγωγών-δι-

καστηρίων στον νικηφόρο δράμας, 
ένεκα της λειτουργίας των φυλακών 
νικηφόρου, 

2) παράταση των αποσπάσεων των 
αστυνομικών που υπηρετούν στα 
πρΟ.κΕ.κ.α. δράμας και ξάνθης,

3) Ίδρυση αυτοτελών Υπηρεσιών Ελέγ-
χου διαβατηρίων στην Εξοχή δρά-
μας και στην νυμφαίαροδόπης,

4) παράταση των αποσπάσεων των 
αστυνομικών που κατάγονται από 
τον Έβρο στις διευθύνσεις αστυνο-
μίας αλεξανδρούπολης και Ορεστιά-
δας,

5) Ενίσχυση των Υπηρεσιών που 
αστυνομεύουν τουριστικές περιο-
χές, όπως είναι τα α.Τ. θάσου, α.Τ. 
νέστου, α.Τ. παγγαίου, α.Τ. Σαμο-
θράκης, καθώς και των Υπηρεσιών 
που εδρεύουν στα αεροδρόμια της 
καβάλας και της αλεξανδρούπολης, 
κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο 
με αποσπάσεις αστυνομικού προσω-
πικού από όλη την χώρα,

6) Ενίσχυση με αστυνομικό προσωπι-
κό των διευθύνσεων αστυνομίας 
ροδόπης και ξάνθης ένεκα των αυ-
ξημένων υπηρεσιακών αναγκών σε 
θέματα κρατικής ασφάλειας,

7) αύξηση ωριαίας αποζημίωσης των 
αστυνομικών που διδάσκουν στις 
Σχολές της αστυνομικής ακαδημίας,

8) κάλυψη των κενών οργανικών θέ-
σεων του αστυνομικού προσωπικού 
όλων των βαθμών των διευθύνσε-
ων αστυνομίας της ΓΕ.π.α.δ.α.μ.θ.,

9) Τοποθετήσεις νεοεξερχόμενων Υπα-
στυνόμων β΄ της Σ.α.Ε.α. του 2020 
σε Υπηρεσίες των διευθύνσεων 
αστυνομίας Ορεστιάδας και αλεξαν-
δρούπολης και

10) Τοποθετήσεις νεοεξερχόμενων Υπα-
στυνόμων β΄ της Σ.α.Ε.α. στα Τ.δ.α. 
κομοτηνής και Τ.δ.α. διδ/χου.

Ο κ. Υφυπουργός και ο κ. αρχηγός μας 
ευχαρίστησαν αρχικά για τη θεσμική 
παρουσία της Ένωσης, προκειμένου να 
συζητηθούν τα διάφορα ζητήματα που 
απασχολούν τους αστυνομικούς της ΓΕ-
παδαμθ. Στο πλαίσιο αυτό μας ενημέ-
ρωσαν ότι τα αστυνομικής φύσεως προ-
βλήματα αποτελούν ζητήματα πρώτης 
προτεραιότητας για την κυβέρνηση και 
το αρχηγείο μας και ότι συντελείται στην 
παρούσα χρονική περίοδο το μεγαλύτε-
ρο εξοπλιστικό πρόγραμμα (περιπολικά 
αυτοκίνητα - υπηρεσιακές μοτοσικλέ-
τες - αλεξίσφαιρα γιλέκα κ.λ.π.) για την 
Ελληνική αστυνομία μετά από αυτό των 
Ολυμπιακών αγώνων του 2004. Επίσης, 
μας γνώρισαν ότι με την πρόσληψη των 
400 συνοριοφυλάκων στον Έβρο, την 
πρόσληψη 600 συνοριαφυλάκων στα νη-
σιά του αιγαίου, καθώς και την πρόσλη-
ψη 200 συνοριοφυλάκων στα πρΟκΕκα 
δράμας και ξάνθης, θα αποδεσμευτούν 
αστυνομικές δυνάμεις που αποσπώνται 
από τις αστυνομικές Υπηρεσίες όλης της 
χώρας, ένεκα των αυξημένων υπηρε-
σιακών αναγκών. Τα υπόλοιπα θέματα 
που τέθηκαν θα αξιολογηθούν από την 
πολιτική και φυσική μας ηγεσία για να 
δοθούν οι ανάλογες λύσεις.
ή συνάντηση έκλεισε με την απονομή 
στον κ. Υφυπουργό και στον κ. αρχηγό, 
από τον Γενικό Γραμματέα της Ε.α.α.μ.θ. 
αστυνόμο ά  παπαθΕμΕλή Άγγελο, 
αναμνηστικών πλακετών με το έμβλημα 
της Ένωσης.

Συντελείται το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα 
μετά από αυτό των Ολυμπιακών Αγώνων
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τοπικές δυνάμεις στην φρούρηση των 
συνόρων και στην αποτροπή παράνο-
μης εισόδου στην χώρα αλλοδαπών που 
επιχειρείται τις τελευταίες μέρες.

Τα μέλη μας αλλά και όλοι οι αστυνομι-
κοί από όλη την Ελλάδα με τους οποίους 
συναντήθηκε η αντιπροσωπεία, εξέφρα-
σαν πως συναισθάνονται απόλυτα την 
σπουδαιότητα της αποστολής τους και 
θα συνεχίσουν να την εκτελούν για όσο 
χρειαστεί. από την μεριά της Ένωσης 
εκφράστηκε η εμπιστοσύνη σε αυτούς, 
η συμπαράσταση και η υποστήριξη με 
κάθε δυνατό τρόπο του έργου τους και 
δεσμεύτηκε να προωθήσει λύσεις στα 
όποια προβλήματα προκύπτουν.

ή επέτειος της παγκόσμιας ημέρας 
της γυναίκας, που καθιερώθηκε να 

γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 μαρτίου, 
έρχεται να μας υπενθυμίσει την αναμ-
φίβολη αξία και το σημαντικό ρόλο της 
(γυναίκας) διαχρονικά στην κοινωνία. 
φυσικά, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι 
η σημερινή θέση της γυναίκας κατα-
κτήθηκε σε βάθος χρόνου με αγώνες, 
διεκδικώντας κάτω από αντίξοες συν-
θήκες, ίσες ευκαιρίες και ίση πρόσβα-

Δίπλα στους συναδέλφους μας

ση για την άσκηση των δικαιωμάτων της. 
ή ισότιμη πρόσβασή της στην αγορά ερ-
γασίας αποτέλεσε αδιαμφισβήτητα έναν 
από τους κύριους πυλώνες του γυναικεί-
ου κινήματος.

Στην εποχή μας μεγάλος αριθμός γυναι-
κών δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 
σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους 
χώρους, μεταξύ των οποίων και στην 
Ελληνική αστυνομία. προκειμένου μάλι-
στα να ανταπεξέλθουν επάξια στα επαγ-
γελματικά τους καθήκοντα, οι γυναίκες 
αστυνομικοί ανέπτυξαν ορισμένα κοινά 
στοιχεία στο χαρακτήρα τους, άξια θαυ-
μασμού, όπως ο δυναμισμός, η υπομονή 
και η επιμονή.

Επί ευκαιρίας λοιπόν της σημερινής 

ήμέρας, ως Ένωση Άξιωματικών 
ελ.ΆΣ. της περιφέρειας Ά.μ.θ., θα 
θέλαμε να ευχηθούμε σε όλες τις γυ-
ναίκες συναδέλφους μας, αλλά και 
τις συζύγους των ανδρών μελών μας 
ΧρΟνια πΟλλα και ΕΥΤΥΧιΣμΕνα, 
ευχαριστώντας κάθε μία ξεχωριστά 
για την πολύτιμη προσφορά και αρω-
γή της στη διεκπεραίωση του δύσκο-
λου αστυνομικού μας έργου.Τέλος, 
υπενθυμίζουμε ότι η Ένωσή μας είναι 
υπερήφανη που εκπροσωπεί άξιες εκ-
προσώπους του γυναικείου φύλου, ότι 
είναι η μόνη πρωτοβάθμια Ένωση της 
π.Ο.αξι.α που έχει Γραμματεία Γυναι-
κών, αποζητώντας πάντοτε την ενεργό 
συμμετοχή τους στους κοινούς μας 
συνδικαλιστικούς αγώνες.

Στις 5 μαρτίου 2020 δύο κλιμάκια 
της Ένωσης Άξιωματικών ελ.ΆΣ. 
Άνατολικής μακεδονίας - θράκης 

συναντήθηκαν με συναδέλφους μας των 
διευθύνσεων αστυνομίας αλεξανδρού-
πολης και Ορεστιάδας που αγωνίζο-
νταν στα σύνορα της πατρίδας μας στον 
'Εβρο, επιτελώντας το υπηρεσιακό τους 
καθήκον.
Συγκεκριμένα το ένα κλιμάκιο είχε συ-
ναντήσεις με τον διευθυντή της δ.α. 
αλεξανδρούπολης α/δ ΤΣιαρα λάμπρο 
και τους Υποδιευθυντές α/Υ διδαΣκα-
λΟΥ νικόλαο, α/Υ νΤαΣκαρή Σπυρί-
δωνα και α/Υ ΓκΟΥλιαμα περικλή, τους 
διοικητές Τ.Σ.φ. φερών α/α' μΟκαλή 
Ευάγγελο και α.Τ. κήπων α/α' δΕμιρα-
κή ιωάννη, καθώς και με συναδέλφους 
των διμοιριών Υποστήριξης στο πέταλο 
φερών και στην Γέφυρα κήπων.
Το δεύτερο κλιμάκιο επισκέφτηκε την 
διεύθυνση αστυνομίας Ορεστιάδας και 
τον μεθοριακό Σταθμό καστανίων. Στα 
σημεία αυτά συναντήθηκε με τον Γενι-
κό αστυνομικό διευθυντή περιφέρειας 
ανατολικής μακεδονίας και θράκης 
Ταξίαρχο ΣΥριΤΟΥδή πασχάλη, τον δι-
ευθυντή αστυνομίας Ορεστιάδας αστυ-
νομικό διευθυντή ΕλΕΥθΕριαδή Χα-
ράλαμπο, τους Υποδιευθυντές της δ.α. 
Ορεστιάδας α/Υ αξή Χρήστο και α/Υ 
μανΤαρλή αθανάσιο καθώς και άλλα 
μέλη της Ένωσης από την ίδια αλλά και 
τις υπόλοιπες διευθύνσεις αστυνομίας 
της περιφέρειας τα οποία ενισχύουν τις 

Η σημερινή θέση της γυναίκας κατακτήθηκε σε βάθος χρόνου με αγώνες 

ΠερΙφερεΙΑΚεΣ εΝωΣεΙΣ
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ΠερΙφερεΙΑΚεΣ εΝωΣεΙΣ

ή Ένωση Άξιωματικών ηπείρου 
εκπροσωπούμενη από τον πρό-
εδρο, το Γ.Γ. και λοιπά μέλη του 

δ.Σ, πραγματοποίησε συνάντηση με τον 
Υπουργό προστασίας του πολίτη κ. μι-
χάλη ΧρΥΣΟΧΟϊδή.

κατά τη συνάντηση τέθηκαν τα κυριότε-
ρα ζητήματα της Ένωσής μας σε θεσμι-
κό, υπηρεσιακό και οικονομικό επίπεδο 
και αναδείχτηκαν διάφορα προβλήματα 
που αφορούν τα μέλη μας.

ιδιαίτερη μνεία έγινε για τον κίνδυνο 
των πρόωρων και αυτεπάγγελτων συ-

Εποικοδομητική συνάντηση με τον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

ή Ένωση Άξιωματικών ελ.ΆΣ. 
ηπείρου έχοντας συναίσθηση της 

κρίσιμης για την χώρα στιγμής στηρί-
ζει την γιγάντια προσπάθεια όλων που 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της 
μάχης ενάντια στην παγκόσμια παν-
δημία. 

με τα ολιγοστά οικονομικά μέσα που 
διαθέτει, προέβη στην αγορά υγειο-
νομικού υλικού (υγρών αντισηπτικών, 
χιλίων (1000) μασκών πολλαπλής 
χρήσεως, γαντιών) τα οποία έθεσε 
στην διάθεση των αναγκών των αστυ-
νομικών Υπηρεσιών της περιφέρειάς 
μας, ως ατομικά προστατευτικά μέσα, 
για την καθημερινή μάχη. 

Στον αγώνα μας αυτό, ευχαριστούμε 

θερμά τις εταιρείες πινδΟΣ, νιΤΣια-
κΟΣ και βανΤωλαΣ για την από μέ-
ρους τους ευγενή προσφορά, όσον 
αφορά τη συνδρομή τους στον αγώνα 
μας αυτό.

καλούμε εκ νέου την πολιτική και φυ-
σική ηγεσία του Υπουργείου μας να 
αναλάβει πρωτοβουλία προμήθειας 
οποιουδήποτε αντίστοιχου ενδιαφέ-
ροντος υλικού για το σύνολο του προ-
σωπικού που εκτελεί επιχειρησιακά 
καθήκοντα. Το αστυνομικό προσωπι-
κό, παρ' όλες τις ελλείψεις σε θεσμικό 
επίπεδο, αγόγγυστα θα μείνει όρθιο 
υπερασπιζόμενο τον όρκο που "έδω-
κε" για την εξασφάλιση της δημόσιας 
Τάξης και ασφάλειας.

Το δ.Σ. της Ένωσης Άξιωματικών 
Άστυνομίας ηπείρου αποφάσισε 

να ξεκινήσει τη διαδικασία κατάθεσης 
αγωγών για τη δικαστική διεκδίκηση 
της αναδρομικής καταβολής του επι-
δόματος παραμεθορίου. 

ή διεκδίκηση αφορά τους υπηρε-
τούντες συναδέλφους, μέλη της 
Εν.αξ.ήπ, σε παραμεθόριες περιο-
χές του νομού μας σύμφωνα με τον 
ν.1892/1990 που ορίζει ως παραμεθό-
ριες περιοχές για το νομό ιωαννίνων 
τις επαρχίες πωγωνίου και κόνιτσας 
δηλαδή τους υπηρετούντες στα αστυ-
νομικά Τμήματα πωγωνίου και κόνι-
τσας, τα Τμήματα Συνοριακής φύλα-
ξης ά  & β΄ δελβινακίου, Άνω πωγω-
νίου, κόνιτσας και μαστοροχωρίων, 
αστυνομικό Σταθμό πυρσόγιαννης 
και τα Τ.δ.Ε κακαβιάς και μέρτζανης.

νταξιοδοτήσεων νυν υψηλόβαθμων και 
έμπειρων αξιωματικών και αιτηθήκα-
με την άμεση αλλαγή της υπάρχουσας 
νομοθεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η 
παραμονή όλων των αξιωματικών στην 
ενέργεια, με τα ίδια κριτήρια, έως την 
συμπλήρωση των απαραίτητων χρόνων 
της ασφαλιστικής νομοθεσίας. προτάθη-
κε δε, η προώθηση άμεσης τροποποίη-
σης.

Τονίστηκε ότι το πρόβλημα αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό, διότι πλέον δημι-
ουργούνται δύο τάξεις αστυνομικών 

στους κόλπους της Ελ.αΣ, αυτή των 
"προνομιούχων", που συμπληρώνουν τα 
απαιτούμενα χρόνια του νόμου κατρού-
γκαλου (παραμονή έως και τα 60 έτη 
ηλικίας) οι οποίοι θα λάβουν μια βιώσι-
μη σύνταξη κι αυτή των "κακομοίρηδων" 
(που δεν συμπληρώνουν ούτε καν τα 50 
έτη ηλικίας) που θα εκλιπαρούν για να 
μην απολυθούν, προκειμένου να επιβι-
ώσουν.

από την πλευρά του, ο κ. Υπουργός 
αναγνώρισε το έργο και την καθημερι-
νή προσφορά του Έλληνα αστυνομικού 
στην κοινωνία και μας διαβεβαίωσε ότι 
ένας από τους πρωταρχικούς του στό-
χους, είναι η άμεση προώθηση του δί-
καιου αιτήματός μας, αφού η ανισότητα 
αυτή μπορεί να επιφέρει, τρόπον τινά, 
ρήξη στην εύρυθμη λειτουργία του Σώ-
ματος. δεσμεύτηκε επίσης για την προ-
ώθηση ενός νέου μισθολογίου στο οποίο 
θα αναγνωρίζεται η προσφορά του Έλ-
ληνα αστυνομικού.

Στηρίζουμε την γιγάντια 
προσπάθεια όλων ενάντια στην 

παγκόσμια πανδημία

Δικαστική διεκδίκηση της 
αναδρομικής καταβολής του 
επιδόματος παραμεθορίου
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ανοιχτή επιστολή απέστειλε η Ένωση 
Άξιωματικών Άστυνομίας Β. Άιγαί-

ου για το μεταναστευτικό ζήτημα προς 
τον πρωθυπουργό κ. κυριάκο μητσο-
τάκη. ή επιστολή που κοινοποιήθηκε 
στον Υπουργό προστασίας του πολίτη, 
κ. μιχάλη Χρυσοχοϊδη και τον Υπουργό 
μετανάστευσης και ασύλου, κ. νότη 
μηταράκη, έχει ως εξής:
κύριε πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί,
Χριστός ανέστη και χρόνια πολλά με 
υγεία. μάθατε ότι το βράδυ της ανάστα-
σης του κυρίου κάηκε η βιαλ στη Χίο;
αντιλαμβάνεστε τώρα πόσο αδιέξοδη 
είναι η πολιτική του εγκλωβισμού με-
γάλου αριθμού αλλοδαπών στα ακριτικά 
μας νησιά, που εφαρμόζεται από το 2016;
Ήρθε επιτέλους η ώρα να λάβετε την 
απόφαση να μετακινηθούν άμεσα όλοι 
σε δομές στην ενδοχώρα, είτε σε ανοι-
χτές για όσους θεωρούνται πρόσφυγες 
είτε σε κλειστές για όσους ακόμα εξετά-
ζονται τα αιτήματα ασύλου τους.
ακούστε επιτέλους τις φωνές όλων των 
φορέων του βορείου αιγαίου που ζητά-

ή Ένωση Άξιωματικών ελληνικής 
Άστυνομίας θεσσαλίας καταδικάζει 
τα επεισόδια τραμπουκισμού που δια-
δραματίστηκαν κατά τη διάρκεια δια-
μαρτυρίας πολιτών του βόλου ενάντι-
αστην καύση RDF από την αΓΕΤ και 
τη δημιουργία μονάδας παραγωγής 
από το δήμο βόλου που είχαν ως 
αποτέλεσμα το τραυματισμό πέντε 
συναδέλφων μας, εκ των οποίων ο 
αστυνομικός διευθυντής μαγνησίας 
και ο βοηθός του.

• ή επίθεση εναντίον των αστυνο-
μικών ήταν αναμφίβολα αναίτια, 
απρόκλητη και εκδηλώθηκε από 
μια μειοψηφία της οποίας οι προ-
θέσεις ήταν άκρως δολοφονικές. 
παρακολουθούμε διακριτικά με 
σεβασμό την αγωνιώδη προσπά-
θεια των πολιτών του βόλου, που 
διαδηλώνουν ειρηνικά για τα αι-
τήματα τους, όμως σε καμία περί-
πτωση δεν θα δεχθούμε ροπαλο-
φόρους να ενεργούν ως τάγματα 
εφόδου.

• Οι αστυνομικοί δεν θα αποτελέ-
σουν το σάκο του μποξ σε μικρο-
πολιτικές σκοπιμότητες. δηλώ-
νουμε την αμέριστη συμπαράστα-
ση μας σε προσωπικό επίπεδο και 
τη νομική υποστήριξη μας στους 
συναδέλφους μας και απαιτούμε 
άμεσα οι δράστες να οδηγηθούν 
ενώπιον της δικαιοσύνης.

• καλούμε την πολιτική και φυσική 
ηγεσία να σταθεί συμπαραστάτης 
σε όλους τους συναδέλφους οι 
οποίοι κατά το τελευταίο τρίμηνο 
επιδεικνύοντας υπερβάλλοντα 
ζήλο και επαγγελματισμό, διαχει-
ριστήκαν με το καλύτερο δυνατό 
τρόπο τα γεγονότα στον Έβρο αλλά 
και την πανδημία του COVID 19 και 
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
τύχουν μιας τέτοιας αντιμετώπι-
σης από μεμονωμένα άτομα που 
δεν αντικατοπτρίζουν και δεν εκ-
φράζουν το ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο.

Σε τούτες τις εθνικά κρίσιμες στιγ-
μές, η Ένωση Άξιωματικών ελλη-

νικής Άστυνομίας θεσσαλίας δεν θα 
μπορούσε να είναι απούσα από τον 
αγώνα που δίνουν τα μέλη της και τον 
κίνδυνο που αντιμετωπίζει η υγεία 
τους.
Για το λόγο αυτό, ενέκρινε δαπάνη από 
το ταμείο της για αγορά ψεκαστήρων, 
αντισηπτικών, γαντιών, μασκών και 
απολυμαντικών, τα οποία θα διανεμη-
θούν στις υπηρεσίες της θεσσαλίας. 
καταβάλλονται καθημερινά προσπά-
θειες για συνεχή προμήθεια των ανω-
τέρω ειδών με σκοπό τον, κατά το δυ-
νατό, πληρέστερο εφοδιασμό. 
Ευχόμαστε σε όλους σας υγεία και 
καλή δύναμη!
Επίσης, η Ένωσή μας, σε συνεργασία 
με την Ένωση Άστυνομικών ύπαλλή-
λων νομού λάρισας εξασφάλισαν για 
τα μέλη τους την εξέτασή τους από 
πιστοποιημένο μικροβιολογικό εργα-

στήριο, ως προς την προσβολή από τη 
νόσο COVID-19, στην προνομιακή τιμή 
των 70€. Ειδικότερα, έκαστο μέλος θα 
επιβαρύνεται με 40€, ενώ το υπόλοιπο 
ποσό θα καλύπτεται από το ταμείο μας. 

ή Ένωσή μας εκφράζει τέλος τα θερμά 
της συγχαρητήρια στον Υπαρχιφύλακα 
Γκαραβέλη ιωάννη του αστυνομικού 
Τμήματος Ελασσόνας ο οποίος, κατά 
τη διάρκεια του καθήκοντος στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Ελασσόνας με 
αυτοθυσία εισήλθε σε βάλτο με λάσπη 
και απεγκλώβισε ηλικιωμένο άνδρα 
διασώζοντας τον από βέβαιο πνιγμό.

Είμαστε υπερήφανοι που στις τάξεις 
του Σώματος έχουμε την τιμή να συ-
νεργαζόμαστε με ανθρώπους που θέ-
τουν εαυτούς κάτω από το κοινό καλό 
και την προσφορά στον συμπολίτη μας! 
Σε ευχαριστούμε για όλα τα εγκωμι-
αστικά σχόλια της κοινωνίας στο λει-
τούργημά μας!

Καταδικάζουμε τα  
επεισόδια τραμπουκισμού 

κατά τη διάρκεια 
διαμαρτυρίας πολιτών  

του Βόλου

Να καθιερωθεί 
επίδομα 

μεταναστευτικής κρίσης

με να παραμείνει μόνο μια μικρή δομή 
καταγραφής και προσωρινής φιλοξενίας 
μικρού αριθμού αλλοδαπών, αναλογι-
κά με τον πληθυσμό των νησιών, όπως 
ισχύει για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.

αποτέλεσμα της υπερπλήρωσης των δο-
μών είναι οι συνεχείς εντάσεις και η πα-
γίωση μιας έκρυθμης κατάστασης που 
καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή τη διατήρηση 
του αισθήματος ασφάλειας. κορύφωση 
αυτού, ήταν τα χθεσινοβραδινά επεισό-
δια, όταν ορισμένοι από τους 40.000 αλ-
λοδαπούς που παραμένουν στο βόρειο 
αιγαίο, έδειξαν τις ικανότητές τους στον 
ανταρτοπόλεμο και με καλά οργανω-
μένες καταδρομικές επιθέσεις έκαψαν 
το κΥΤ Χίου. Χάρη στην ετοιμότητα, τον 
ηρωισμό και την υπερπροσπάθεια των 
αστυνομικών και των πυροσβεστών δεν 
υπήρξε ούτε ένας τραυματίας.

ή χώρα μας διαχειρίζεται δισεκατομ-
μύρια ευρώ για την αντιμετώπιση του 
μεταναστευτικού. Τώρα, περισσότερο 
από ποτέ πρέπει να αναγνωριστεί το 
έργο των αστυνομικών του βορείου 
αιγαίου και να καθιερωθεί το επίδομα 
μεταναστευτικής κρίσης. Έχουν ήδη κα-
τατεθεί από τις συνδικαλιστικές ενώσεις 
πλήρως αιτιολογημένες και κοστολογη-
μένες προτάσεις επ’ αυτού. Εάν δεν τις 
έχουν θέσει υπόψη σας, ευχαρίστως να 
σας τις επανυποβάλλουμε.

Παρούσα η Ένωση στον αγώνα κατά της πανδημίας
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με αφορμή τη λήψη μέτρων για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
που τέθηκε σε ισχύ και άρχισε να 
εφαρμόζεται από τις 23-03-2020 σε 
ολόκληρη την επικράτεια, η Ένωση 
Άξιωματικών ελ.ΆΣ. Κρήτης, λαμβά-
νοντας υπόψη τις πρώτες ενδείξεις στη 
συμπεριφορά του κόσμου που κατα-
γράφεται τουλάχιστον στην περιφέρειά 
της, εξέδωσε ανακοίνωση για να ευ-
χαριστήσει τους συμπολίτες μας για τη 
θετική ανταπόκριση που δείχνουν και 
τη συμμόρφωση στην εφαρμογή του 
επώδυνου για όλους μας νέου μέτρου.
μεταξύ άλλων, η Ένωση σημείωνε 
στην ανακοίνωσή της: «Για να μην φθά-
σουμε λοιπόν κι εμείς στα επίπεδα των 

δύο αυτών χωρών κρίνεται επιτακτική 
πλέον η ανάγκη να δείξουμε ο κάθε 
ένας από εμάς την πρέπουσα υπευθυ-
νότητα, αντιμετωπίζοντας το θέμα με 
τη δέουσα σοβαρότητα και προσοχή. 
από τη δική μας πλευρά απευθύνου-
με ύστατη έκκληση προς όλους τους 
συμπολίτες μας, να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους να 
εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τους νέους 
κανονισμούς, βοηθώντας παράλληλα 
με τον τρόπο αυτό και το δικό μας έργο, 
προκειμένου να μην αναγκαστούμε να 
προβούμε σε ενέργειες που ούτε κι 
εμείς οι ίδιοι θέλουμε, με την επιβολή 
σε συντρέχουσα περίπτωση των προ-
βλεπόμενων διοικητικών ποινών σε 
βάρος τους.

 Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
τους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση ά  
και β΄ βαθμού καθώς και το Συνεται-
ρισμό φαρμακοποιών κρήτης και δω-
δεκανήσων που συμπαραστέκονται 
στο έργο μας και στη δύσκολη αποστο-
λή που μας έχει ανατεθεί, με τη προ-
μήθεια υγειονομικού υλικού (μάσκες, 
γάντια, αντισηπτικά) στο αστυνομικό 
προσωπικό που βρίσκεται καθημερινά 
στους δρόμους, που έρχονται σε επα-
φή με χιλιάδες άτομα εκθέτοντας τον 
εαυτό τους σε άμεσο κίνδυνο. 

Το μέλλον όλων μας είναι στα χέρια 
μας. ας πράξουμε αναλόγως για τους 
γονείς μας και τα παιδιά μας. μένουμε 
Σπίτι».

μέσα στη στενάχωρη κατάσταση 
που βιώνουμε όλοι μας και των 

επώδυνων συνθηκών διαβίωσης, η 
Ένωση Άξιωματικών ελ.ΆΣ. περιφέ-
ρειας Κρήτης με αφορμή την παρούσα 
ανακοίνωση θα ήθελε να προβάλει και 
να αναδείξει ένα αισιόδοξο και ελπιδο-
φόρο μήνυμα ζωής, προσθέτοντας μία 
ευχάριστη νότα στα τόσα απαισιόδοξα 
και αποκαρδιωτικά μηνύματα που δε-
χόμαστε καθημερινά λόγω της ασύμμε-
τρης απειλής από τον νέο κορωνοϊό που 
πλήττει την ανθρωπότητα. 

Συμπληρώνοντας αισίως το πρώτο τρί-
μηνο του 2020, θα θέλαμε να συγχαρού-
με την ηγεσία της Ελληνικής αστυνομίας 
για την πρωτόγνωρη αλλά και πρωτο-
φανή μείωση των θανατηφόρων τροχαί-
ων ατυχημάτων που πέτυχε το τελευ-
ταίο εξάμηνο στην περιφέρεια κρήτης, 
συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή 
χρονική περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημο-
σιεύσει η Ελληνική Στατιστική αρχή στο 

διαδίκτυο (www.statistics.gr), η Γενική 
περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση 
κρήτης έχει πετύχει το τελευταίο εξά-
μηνο (Οκτώβριος 2019 έως μάρτιο 2020) 
μείωση των θυμάτων των τροχαίων δυ-
στυχημάτων σε ποσοστό που ξεπερνάει 
το 65% συγκριτικά με την αντίστοιχη πε-
ρυσινή χρονική περίοδο (Οκτώβριο 2018 
έως μάρτιο 2019).

Ειδικότερα, για την περιφέρεια κρήτης 
ενώ πέρυσι κατά το εξάμηνο από τον 
10ο/2018 μέχρι τον 03ο/2019, είχαν κα-
ταγραφεί 29 θάνατοι από τροχαία δυστυ-
χήματα, φέτος ο αριθμός των θυμάτων 
για το τελευταίο εξάμηνο που διανύσα-
με, από τον 10ο/2019 μέχρι τον 03ο/2020 
ανέρχεται στους 10.

Τα επιμέρους στατιστικά στοιχεία ανά 
νομό έχουν ως εξής:

• Στο νομό ήρακλείου τα θύματα μειώ-
θηκαν από 12 που είχαμε σε διάστη-
μα ενός εξαμήνου πέρυσι (10ος/18 - 
03ος/19), σε 2 το τελευταίο εξάμηνο

• Στο νομό λασιθίου τα θύματα μειώ-
θηκαν από 5 που είχαμε σε διάστημα 
ενός εξαμήνου πέρυσι (10ος/18 - 
03ος/19) σε 0 το τελευταίο εξάμηνο

• Στο νομό ρεθύμνου τα θύματα μειώ-
θηκαν από 3 που είχαμε σε διάστημα 
ενός εξαμήνου πέρυσι (10ος/18 - 

Εύγε για την πρωτόγνωρη μείωση των 
θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στην Κρήτη

03ος/19) σε 2 το τελευταίο εξάμηνο

• Στο νομό Χανίων τα θύματα μειώ-
θηκαν από 9 που είχαμε σε διάστη-
μα ενός εξαμήνου πέρυσι (10ος/18 - 
03ος/19) σε 6 το τελευταίο εξάμηνο

ή αξιοσημείωτη αυτή μείωση των θυμά-
των οφείλεται κατά αποκλειστικό λόγο 
στον ειδικό στρατηγικό επιχειρησιακό 
σχεδιασμό που εκπόνησε η Γενική περι-
φερειακή αστυνομική διεύθυνση κρή-
της υπό την καθοδήγηση του αρχηγείου 
της Ελληνικής αστυνομίας από τα μέσα 
αυγούστου του 2019, όταν και τέθηκε σε 
εφαρμογή το σχέδιο με την ενδυνάμωση 
των υπηρεσιών Τροχαίας του νησιού με 
αστυνομικό προσωπικό.

ή λήψη και η εφαρμογή νέων μέτρων σε 
συνδυασμό με την αύξηση της τροχονο-
μικής αστυνόμευσης και την εντατικο-
ποίηση των ελέγχων σε ένα ίδιο επί της 
ουσίας οδικό περιβάλλον, αποδεικνύ-
ουν ότι δύναται να επιφέρουν θεαματικά 
αποτελέσματα στην καταπολέμηση της 
μάστιγας των τροχαίων στο νησί.

αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι το εξά-
μηνο που μας πέρασε καταγράφεται ως 
το καλύτερο εξάμηνο των τελευταίων 
δέκα ετών, με τα λιγότερα θύματα στο 
βωμό του μολώχ της ασφάλτου.

Το μέλλον όλων μας είναι στα χέρια μας
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ή Τεκμηριωμένη αστυνόμευση (Evi-
dence - βased Policing) είναι ένα 

νέο στρατηγικό όραμα για την αστυνομία, 
το οποίο κατά την τελευταία εικοσαετία 
γνωρίζει ολοένα αυξανόμενη αποδοχή 
σε διεθνές επίπεδο. Ήδη στη μεγάλη 
βρετανία η Τεκμηριωμένη αστυνόμευση 
βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής 
της αστυνομικής ακαδημίας (College of 
Policing), που αποτελεί τον οργανισμό, 
ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη δια-
μόρφωση των προγραμμάτων εκπαίδευ-
σης και προτύπων λειτουργίας για το σύ-
νολο των αστυνομιών της χώρας αυτής, 
με σκοπό την προαγωγή του αστυνομι-
κού επαγγελματισμού και την εμπέδωση 
των βέλτιστων πρακτικών. Σύμφωνα με 
τη βρετανική αστυνομική ακαδημία, η 
προσέγγιση της Τεκμηριωμένης αστυνό-
μευσης βασίζεται στο ότι «οι αστυνομικοί 
παράγουν, αξιολογούν και χρησιμοποι-
ούν τα ισχυρότερα επιστημονικά τεκμή-
ρια για να υποστηρίξουν αλλά και για να 
αμφισβητήσουν πολιτικές, πρακτικές και 
αποφάσεις» (CollegeofPolicing 2020).
ή πρακτική σημασία του ορισμού αυτού 
είναι μεγάλη. Ο πρωτεργάτης της Τεκ-
μηριωμένης αστυνόμευσης καθηγητής 
LawrenceSherman το 1998 όρισε την Τα 
ως τη «χρήση των βέλτιστων διαθέσι-
μων αποτελεσμάτων της επιστημονικής 
έρευνας σε σχέση με τα αποτελέσματα 
του αστυνομικού έργου με σκοπό την 
εφαρμογή οδηγιών και την αξιολόγηση 
οργανισμών, μονάδων και προσωπικού. 
με απλά λόγια, η Τεκμηριωμένη αστυ-
νόμευση χρησιμοποιεί την έρευνα για να 
καθοδηγήσει την πράξη και να αξιολογή-
σει το προσωπικό. Χρησιμοποιεί τις ισχυ-
ρότερες [επιστημονικές] αποδείξεις για 

να διαμορφώσει τη βέλτιστη πρακτική» 
(Sherman1998).
Το μοντέλο του Sherman, του οποίου 
η συμβολή στην επιστημονική μελέτη 
αστυνομίας είναι σημαντική ήδη από τη 
δεκαετία του 1970, προήλθε από το χώρο 
της ιατρικής επιστήμης. Εκεί ο όρος 
evidence-basedmedicine («ιατρική βα-
σισμένη σε αποδείξεις/ενδείξεις», «τεκ-
μηριωμένη ιατρική») έχει να κάνει με 
την συστηματική αξιοποίηση της επιστη-
μονικής έρευνας με σκοπό την ομογενο-
ποίηση και τον εξορθολογισμό της κλινι-
κής πράξης (βλ. παπαγόρα και καναμά 
2008). Όπως και στο πεδίο της ιατρικής, 
η μέθοδος που προτιμά η προσέγγιση 
της Τεκμηριωμένης αστυνόμευσης είναι 
η τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή 
(randomisedcontroltrial). αποτελεί μια 
πειραματική προσέγγιση με την οποία η 
εφαρμογή μιας αστυνομικής δράσης σε 
μια ομάδα περιπτώσεων συγκρίνεται με 
μια ομάδα παρομοίων περιπτώσεων στις 
οποίες η παρέμβαση δεν έχει εφαρμοστεί 
(controlgroup). Για παράδειγμα, το πείρα-
μα μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα 
για την αποτελεσματικότητα της περιπο-
λίας, εάν σε μια ομάδα συνοικιών αυξη-
θεί ή μειωθεί η συχνότητα της περιπολί-
ας και στη (συγκρίσιμη) ομάδα συνοικιών 
(ομάδα ελέγχου) διατηρηθεί η πάγια πρα-
κτική. O Sherman συγκεκριμένα είναι 
γνωστός για την πειραματική του προ-
σέγγιση σε σχέση με την αστυνόμευση 
των «καυτών εγκληματικών σημείων» 
(hotspots).
ή εφαρμογή της προσέγγισης της Τα, 
είτε μέσω της παραπάνω πειραματικής 
μεθόδου είτε μέσω της συστηματικής 
ανασκόπησης και αξιοποίησης της υπάρ-
χουσας εγκληματολογικής έρευνας για 
συγκεκριμένα θέματα μπορεί πράγματι 
να οδηγήσει σε μια επιστημονικά έγκυρη 
και αξιόπιστη αξιολόγηση της εφαρμογής 
συγκεκριμένων αστυνομικών δράσεων/
παρεμβάσεων και των αποτελεσμάτων 
τους. πρόκειται συνεπώς για ένα νέο μο-
ντέλο ή μια βάση για την οργάνωση και τη 
λειτουργία της αστυνομίας. Όπως όμως 
συμβαίνει και με άλλα μοντέλα αστυνό-
μευσης, τα οποία εμφανίστηκαν από τα 
τέλη του 20ου αιώνα, όπως η κοινοτική 
αστυνόμευση ή η προβληματοκεντρική 
(problemoriented) αστυνόμευση, έτσι και 
η Τα είναι αμφίβολο εάν μπορεί να ενσω-
ματωθεί πλήρως στη λογική και ιδίως 
στην πράξη της αστυνόμευσης.
Ζήτημα επίσης τίθεται και ως προς την 
αποδοχή της Τα από το προσωπικό ως 

ένα μοντέλο το οποίο δεν αμφισβητεί 
την επαγγελματική αυτονομία του αστυ-
νομικού και δεν εξυπηρετεί, σε τελική 
ανάλυση, σκοπιμότητες γραφειοκρατικής 
διαχείρισης. Άλλωστε και στο πεδίο της 
ιατρικής, η «βασισμένη σε ενδείξεις ια-
τρική» επικρίνεται για το ότι δεν λαμβάνει 
υπόψη της την εμπειρία του ιατρού ή τις 
προτιμήσεις του ασθενούς σε σχέση με τα 
συγκεκριμένα θεραπευτικά προβλήματα 
της καθημερινής πράξης. Οι ιατροί όμως 
είναι εκπαιδευμένοι ως επαγγελματίες 
να εργάζονται πάντα με αναφορά στα πο-
ρίσματα της ιατρικής επιστήμης κι έτσι τα 
προβλήματα αυτά μπορούν να αντιμετω-
πιστούν πιο εύκολα.
αντίθετα, ο ρόλος, η εργασία και οι απο-
φάσεις του αστυνομικού είναι δυσκο-
λότερο να σχηματοποιηθούν στη βάση 
επιστημονικής ανάλυσης, γιατί απαιτούν 
την δυναμική κινητοποίηση επιλυτικών 
ικανοτήτων σε σχέση με προβλήματα που 
εμφανίζονται σε ένα ρευστό επιχειρησι-
ακό περιβάλλον. Εξάλλου ακόμη κι αυτή 
η τελευταία δυνατότητα είναι τις περισσό-
τερες φορές μια ευγενής φιλοδοξία, αν 
κανείς αναλογιστεί τη σημερινή τυπική 
όψη των αστυνομικών οργανισμών σή-
μερα. Έτσι, η Τα στην καθαρή μορφή της 
διατρέχει τον κίνδυνο να αντιμετωπίζεται 
ως ξένο σώμα σε σχέση με την καθημε-
ρινή αστυνομική πράξη και ως απειλή 
για την επαγγελματική αυτονομία του 
προσωπικού, ενώ στην πραγματικότητα η 
φιλοδοξία που την εμπνέει είναι η βελτί-
ωση και της αστυνομικής πράξης και των 
συνθηκών εργασίας του προσωπικού.
Στο Teesside της μεγάλης βρετανίας, μια 
περιφέρεια η οποία τα τελευταία τριάντα 
χρόνια έχει δοκιμαστεί από οξύτατα προ-
βλήματα εγκληματικότητας και αποτελε-
σματικής αστυνόμευσης, η τοπική αστυ-
νομία (Clevel and Police) έλαβε γύρω 
στο 2016, υπό το φως και της γενικότερης 
τάσης σε εθνικό επίπεδο, τη στρατηγική 
απόφαση να εφαρμόσει την Τεκμηριω-
μένη αστυνόμευση στο σύνολο της λει-
τουργίας της με τρόπο, ώστε κάθε όψη 
της να καταστεί τεκμηριωμένη (“evidence 
- based by design”). ή Clevel and Police 
είναι μια από τις μικρότερες σε δύναμη 
αστυνομίες της αγγλίας και Ουαλίας, η 
οποία, ως υπεύθυνη για την αστυνόμευ-
ση μιας ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένης 
περιοχής με πληθυσμό γύρω στις επτα-
κόσιες χιλιάδες, έχει να αντιμετωπίσει 
σημαντικές επιχειρησιακές προκλήσεις. 
Έχει επίσης δοκιμαστεί ιδιαίτερα από τις 
επιπτώσεις των οικονομικών περικοπών 
των τελευταίων εννέα χρόνων. Συνεπώς 
η προσδοκία από την εφαρμογή του μο-
ντέλου της Τα είναι ο εξορθολογισμός 
της λειτουργίας της οργανωσιακά και η 
αύξηση της επιχειρησιακής αποτελεσμα-

Τεκμηριωμένη Aστυνόμευση:  
Η Αστυνομική Κλινική του Teesside

Του Γιώργου παπανικολάου,  
Άναπληρωτής Καθηγητής (Reader) 

εγκληματολογίας και διευθυντής της 
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τικότητάς της.
ωστόσο, η άμεση εφαρμογή του μοντέλου 
στην περιοχή θα συναντούσε σημαντικές 
δυσκολίες, τόσο λόγω των δικαιολογη-
μένων επιφυλάξεων του προσωπικού 
σε σχέση με την εφαρμογή μεθόδων 
που δεν θα είχαν δοκιμαστεί στις τοπικές 
συνθήκες, όσο και λόγω της οικονομικής 
επιβάρυνσης που συνεπάγονται οι σχετι-
κές δοκιμές. Σε ένα άλλο επίπεδο, οι επι-
φυλάξεις από το εσωτερικό του Σώματος 
οφείλονταν και στο ότι το καθαρό μοντέ-
λο της Τα δεν είναι απαλλαγμένο από ένα 
κάποιο ελιτισμό και προσπάθεια «αλλα-
γής από τα πάνω», ο οποίος αποξενώνει 
ιδίως το προσωπικό της πρώτης γραμ-
μής, του οποίου η συμμετοχή και συνερ-
γασία είναι αποφασιστικής σημασίας για 
κάθε ουσιαστική αλλαγή.
μπροστά σε αυτές τις δυσκολίες, και στο 
πλαίσιο της αναπτυσσόμενης συνεργασί-
ας του Σώματος με το πανεπιστήμιο του 
Teesside συγκροτήθηκε το 2017 η αστυ-
νομική κλινική του Teesside (Teesside 
Policing Clinic) με σκοπό την ανάπτυξη 
μιας πιο αποτελεσματικής στρατηγικής 
για την εμπέδωση της τεκμηριωμένης 
πρακτικής στην οργάνωση και λειτουργία 
της αστυνομίας στην περιοχή. ή κλινική 
είναι μια ακαδημαϊκή μονάδα, η οποία 
εδρεύει στη Σχολή κοινωνικών, ανθρω-
πιστικών και νομικών Επιστημών του 
πανεπιστημίου του Teesside. διευθύ-
νεται από πανεπιστημιακό εγκληματο-
λόγο, και περιέλαβε στο προσωπικό της 
μόνιμη ειδική ερευνήτρια με σκοπό την 
ανάπτυξη μικρής και μεσαίας κλίμακας 
ερευνητικών προγραμμάτων σε σχέση 
με οργανωτικά και επιχειρησιακά ζη-
τήματα που απασχολούν το Σώμα. από 
την πλευρά της αστυνομίας διατέθηκε σε 
μόνιμη βάση βαθμοφόρος της με εκτετα-
μένη επιχειρησιακή εμπειρία και βαθιά 
αντίληψη της κατάστασης στο Σώμα συ-
νολικά, ενώ συμμετέχει στις εργασίες της 
και επιτελικό στέλεχος του Σώματος, το 
οποίο αναφέρεται απευθείας στον Υπαρ-
χηγό του. Σε ανώτερο επίπεδο, η κλινική 
εποπτεύεται από διευθύνουσα Επιτροπή, 
η οποία αποτελείται από αντιπρύτανη 
του πανεπιστημίου, τον κοσμήτορα της 
Σχολής, το διευθυντή της κλινικής, ένα 
Υπαρχηγό του Σώματος και το επιτελικό 
στέλεχος που συμμετέχει στις εργασίες 
της κλινικής.
ή προσέγγιση που αναπτύξαμε βασίστη-
κε στο σκεπτικό ότι για να υπάρξει εμπέ-
δωση της τεκμηριωμένης πρακτικής από 
άκρου σε άκρο στον οργανισμό, θα πρέ-
πει το αστυνομικό προσωπικό να αντιλη-
φθεί την καθημερινή του δραστηριότητα 
μέσα από το πρίσμα της τεκμηριωμένης 
πρακτικής, και να ενθαρρυνθεί να το 
πράξει αυτό μέσα από στοχευμένη (μετ)

εκπαίδευση και την ενεργή υποστήριξη 
της ηγεσίας σε ανώτερο (δηλ. Τμήματος 
και διεύθυνσης) και ανώτατο επίπεδο. 
Σχεδιάσαμε για το σκοπό αυτό δυο πιστο-
ποιημένα προγράμματα μετεκπαίδευσης, 
τα οποία απευθύνονται σε επιχειρησιακά 
και επιτελικά στελέχη του Σώματος αντί-
στοιχα. προκειμένου να ολοκληρώσουν 
με επιτυχία τη φοίτησή τους -κατά τη 
διάρκεια της οποίας απαλλάσσονται εξ 
ολοκλήρου (τυπικά τουλάχιστον) από τα 
καθήκοντά τους- τα στελέχη αυτά οφεί-
λουν να καταρτίσουν μια (ερευνητική) 
πρόταση, βάσει της οποίας ένα συγκεκρι-
μένο επιχειρησιακό ζήτημα που χειρίζο-
νται πρέπει να αναλυθεί με βάση τα σχε-
τικά διαθέσιμα επιστημονικά πορίσματα 
και έτσι να αντιμετωπιστεί πιλοτικά με 
βάση την προσέγγιση που θα προκύψει 
ως βέλτιστη μέσα από την προσέγγιση 
αυτή.
Τα σχετικά project εγκρίνονται από την 
ηγεσία του Σώματος, ώστε να υπάρξουν 
οι ανάλογες διευκολύνσεις σε σχέση με 
τις απαιτούμενες ενέργειες αλλά και τη 
συνεργασία άλλων στελεχών και μονά-
δων του Σώματος. Στη συνέχεια, το πανε-
πιστημιακό προσωπικό της κλινικής ανα-
λαμβάνει την ακαδημαϊκή υποστήριξη, 
στον απαιτούμενο βαθμό, προκειμένου 
αυτά τα project να υλοποιηθούν. Συνολι-
κά από το τέλος του 2017 έως το τέλος του 
2019, περίπου 40 στελέχη της αστυνομίας 
διαφορετικών βαθμών και προερχόμενα 
από διάφορες μονάδες ολοκλήρωσαν τα 
προγράμματα, ενώ project τα οποία βρί-
σκονται σε εξέλιξη αφορούν τη διάθεση 
προσωπικού σε συνοδείες κρατουμένων, 
την ανάλυση κινδύνου για συγκεκριμέ-
νες κατηγορίες υπόπτων, την αντιμετώ-
πιση περιστατικών ενδοοικογενειακής 
βίας και την αντιμετώπιση περιστατικών 
αγνοουμένων προσώπων.
ή κλινική οργάνωσε επίσης και ταχύρ-
ρυθμα σεμινάρια για τα στελέχη του Τμή-
ματος ανάλυσης του Σώματος με σκοπό 
τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας της 
με το Τμήμα αυτό και την αξιοποίηση των 
επιχειρησιακών και άλλων δεδομένων 
τα οποία συλλέγονται και αξιοποιούνται 
από τους αναλυτές του Σώματος.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η κλινική απο-
τελεί και όχημα για την εκπόνηση στο-
χευμένων διπλωματικών εργασιών από 
προπτυχιακούς φοιτητές σε θέματα αιχ-
μής για την οργάνωση και λειτουργία 
της αστυνομίας. πάνω από είκοσι τέ-
τοιες διπλωματικές εργασίες έχουν κα-
ταρτιστεί κατά τα τελευταία δύο έτη, και 
αυτές μετά την ολοκλήρωσή τους είναι 
ελεύθερα προσβάσιμες στο προσωπι-
κό της αστυνομίας, ως διευκόλυνση της 
πρόσβασής τους στα διαθέσιμα επιστη-
μονικά πορίσματα σε σχέση με ζητήματα 

του ενδιαφέροντός τους. παράλληλα, η 
κλινική συντονίζει και τους φοιτητές και 
απόφοιτους του πανεπιστημίου οι οποίοι 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαθητείας 
(αμειβόμενο) που έχει συγκροτήσει από 
κοινού το πανεπιστήμιο και η αστυνομία 
του Cleveland. κατά το τελευταίο έτος 
πέντε απόφοιτοί μας έχουν συμμετάσχει 
με πολύ μεγάλη επιτυχία στο πρόγραμμα 
αυτό, εμπλεκόμενοι, μετά και τις σχετικές 
διαπιστεύσεις ασφάλειας όπως ισχύουν 
για το σύνολο του προσωπικού της κλι-
νικής, σε επιχειρησιακές και επιτελικές 
δράσεις του Σώματος.
Υπάρχει επίσης και μια μεγαλύτερη σειρά 
δραστηριοτήτων της κλινικής, οι οποίες 
αποσκοπούν στη δημιουργία μιας κοι-
νότητας πρακτικής γύρω από την Τεκμη-
ριωμένη αστυνόμευση και επιδιώκουν 
έτσι να καταστήσουν αυτή την τελευταία 
μια οργανική πραγματικότητα και νοο-
τροπία στο Σώμα. κατά την ίδια έννοια, 
όλες αυτές οι δράσεις έχουν φιλοδοξία να 
συνδέσουν την τοπική αστυνομία τόσο με 
την παραγωγή της επιστημονικής γνώ-
σης στο πανεπιστήμιο, όσο και με τους 
αποφοίτους μας, πολλοί από τους οποί-
ους στοχεύουν σε μια σταδιοδρομία στην 
αστυνομία.
ή προσέγγισή μας βέβαια διαφέρει από 
το καθαρό μοντέλο της Τεκμηριωμένης 
αστυνόμευσης, κατά το ότι το πνεύμα 
της στοχεύει σε μια αλλαγή από τα κάτω, 
αλλαγή η οποία θα ανταποκρίνεται στις 
τοπικές ανάγκες αστυνόμευσης, θα αρ-
θρώνεται οργανικά με τη συγκεκριμένη 
κατάσταση του συγκεκριμένου οργανι-
σμού, θα σέβεται την εμπειρία του προ-
σωπικού και θα το ενδυναμώνει να παίξει 
πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση χαρα-
κτήρα και της στόχευσης τόσο της λει-
τουργίας της αστυνόμευσης όσο και της 
λειτουργίας του οργανισμού της αστυνο-
μίας. αν όλα αυτά επιτευχθούν, ασφαλώς 
θα έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο σε σχέ-
ση με το ζήτημα της αστυνόμευσης σε μια 
δημοκρατική κοινωνία.
ασφαλώς πρόκειται για μια προσέγγι-
ση, η οποία απαιτεί πίστωση χρόνου, 
γενναίο στρατηγικό όραμα και ενεργή 
στήριξη από την ηγεσία της αστυνομίας, 
την τοπική πολιτική ηγεσία, αλλά βέβαια 
και από τους πολίτες, τους οποίους όλα 
αυτά οφείλουν να υπηρετούν. ή ευτυ-
χής συγκυρία είναι ότι αυτές οι συνθήκες 
υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό σε αυτή μας 
τη γωνιά της βορειοανατολικής αγγλίας. 
προσδοκούμε λοιπόν να έχουμε κι άλλα 
καλά νέα στο μέλλον.

ΑΠοψεΙΣ
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Σε καίρια ερωτήματα που απασχολούν 
σύσσωμο τον ελληνικό λαό απαντά 

ο αν. καθηγητής διεθνούς δικαίου και 
Εξωτερικής πολιτικής στο πάντειο πανε-
πιστήμιο κ. Άγγελος Συρίγος. ή περίοδος 
που διανύει η πατρίδα μας είναι κρίσιμη 
και η αξιωματικής αστυνομία αναδημο-
σιεύει τις απαντήσεις του στις εφημερί-
δες «Το βήμα» και «καθημερινή» 

α) Γιατί συνεχίζεται και εντείνεται  
 η Τουρκική προκλητικότητα;

ή Τουρκία εδώ και καιρό  εμφορείται από 
μεγαλοϊδεατικά όσο και ανεδαφικά ορά-
ματα.

θεωρεί ότι είναι μία παγκόσμια δύναμη 
που ασφυκτιά στα περιορισμένα σύνορα 
της λωζάννης. θέλγεται από την ένταση, 
αδιαφορεί για το διεθνές δίκαιο και δεν 
διστάζει να χρησιμοποιεί στρατιωτικά 
μέσα όταν διαπιστώνει ότι έχει το περι-
θώριο.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα εισέβαλε 
στο έδαφος ανεξάρτητου κράτους, της 
Συρίας

• αποστέλλει κρυφά στρατιώτες και όπλα 
στη λιβύη κατά ρητή παραβίαση των 
σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλί-
ου ασφαλείας του ΟήΕ

• προχώρησε στη διενέργεια γεωτρήσε-
ων στην αΟΖ ενός άλλου κράτους, της 
κύπρου

• οριοθέτησε κατά παράβαση του διε-

θνούς δικαίου (αλλά και της γεωγρα-
φίας και λογικής) θαλάσσιες ζώνες 
που δεν της ανήκουν με τη λιβύη

• προσπάθησε να αποσταθεροποιήσει την 
Ελλάδα στέλνοντας δεκάδες χιλιάδες 
πρόσφυγες και μετανάστες στον Έβρο.

Σήμερα, και παρά την πανδημία του κο-
ρωνοϊού, κρατά τρία ενεργά μέτωπα: με 
Συρία, με λιβύη και με Ελλάδα-κύπρο.

Οι δύο πρώτες περιπτώσεις αποτελούν 
πολέμους δι’ αντιπροσώπων. Είναι ανα-
κατεμένοι πολλοί διεθνείς παίκτες, μερι-
κοί εκ των οποίων είναι πιο ισχυροί από 
την Τουρκία. ή εμπλοκή της τελευταίας, 
της διασφαλίζει απλώς μία θέση στο τρα-
πέζι των διαπραγματεύσεων για το μέλ-
λον των δύο συγκεκριμένων χωρών.

αντιθέτως, στην περίπτωση Ελλάδας-
κύπρου, η Τουρκία είναι ο μεγάλος παί-
κτης, χωρίς σοβαρή παρουσία άλλων 
ισχυρότερων χωρών που θα την υπο-
σκελίσουν.

Σε εμάς ο Ερντογάν αναζητεί την διπλω-
ματική νίκη που τόσο του λείπει: την επι-
βεβαίωση ότι η Τουρκία είναι μία σημα-
ντική περιφερειακή δύναμη, η μεγάλη 
δύναμη της περιοχής μας. Επομένως, 
αποτελούμε στρατηγικό στόχο της Τουρ-
κίας.

(β) πώς πρέπει να απαντήσει η ελλάδα;

κατ’ αρχήν οφείλουμε να ορίσουμε το 
στόχο μας. Οι ελληνοτουρκικές διαφορές 

πρέπει να επιλυθούν ειρηνικά. μία στρα-
τιωτική σύγκρουση θα μας γυρίσει χρό-
νια πίσω. Συνεπώς η λύση θα προέλθει 
είτε με διάλογο (μικρό ενδεχόμενο) είτε 
με προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη. 

ή Τουρκία θέτει πλειάδα θεμάτων.μπο-
ρούμε να τα λύσουμε όλα;

μπορούμε να συζητήσουμε για αποστρα-
τιωτικοποίηση των ανατολικών νησιών 
του αιγαίου, με την Τουρκία να εισβάλ-
λει στα γειτονικά της κράτη όποτε θέλει; 
μπορούμε να εξετάσουμε το εδαφικό κα-
θεστώς των 18 νησιών που θέτει η Τουρ-
κία, εκ των οποίων 14 είναι κατοικημένα;

Όσο και να υπάρχει βεβαιότητα περί δι-
καιώσεως, καμία ελληνική κυβέρνηση 
δεν μπορεί να πει στους κατοίκους αυτών 
των νησιών ότι υπάρχει μία απειροελάχι-
στη πιθανότητα να ανήκουν στην Τουρκία 
και να αναζητούμε για αυτούς καθεστώς 
μειονότητας εντός της Τουρκίας.

Επομένως, η μερική επίλυση κάποιων 
σοβαρών ζητημάτων είναι υπό τις πα-
ρούσες συνθήκες ό,τι καλύτερο θα μπο-
ρούσε να αναμένει η ελληνική πλευρά.

ή πλέον συμφέρουσα ελληνική επιδίω-
ξη είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας/
αΟΖ σε αιγαίο και ανατολική μεσόγειο 
(ενιαία από Έβρο έως καστελόριζο) μέσω 
προσφυγής στο διεθνές δικαστήριο της 
Χάγης.

Τα υπόλοιπα ζητήματα που θέτει η Τουρ-
κία θα παραμείνουν εκκρεμή για πολλά 
χρόνια. αφ’ ενός δεν λύνονται όλα τα 
θέματα σε μία μακροχρόνια διένεξη. αφ’ 
ετέρου όλα σχεδόν τα θέματα που θα πα-
ραμείνουν εκκρεμή δεν θίγουν άμεσα τα 
συμφέροντα της Τουρκίας.

Έχουν υψηλή συμβολική αλλά μικρή 
πρακτική σημασία.

μπορούμε να πιέσουμε την Τουρκία να 
πάει στο διεθνές δικαστήριο μόνον για 
την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας/αΟΖ σε 
αιγαίο και ανατολική μεσόγειο; Οι προ-
τάσεις που κατά καιρούς ακούγονται, βα-
σίζονται σε παραστάσεις προηγούμενων 
δεκαετιών.

Οι ελληνοτουρκικές διαφορές πρέπει  
να επιλυθούν ειρηνικά

Απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα από τον αν. καθηγητή Διεθνούς Δικαίου  
και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο κ. Άγγελο Συρίγο
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Είναι όμως άχρηστες για το σήμερα. Ο 
Ερντογάν έχει την εντύπωση ότι μπορεί 
να διεκδικεί και τα πλέον απίθανα χω-
ρίς ουσιαστικό κόστος. δεν αισθάνεται 
οποιαδήποτε πίεση. θα αλλάξει στάση 
μόνον εάν καταλάβει ότι η συνέχιση της 
πολιτικής του θα συνεπάγεται κόστος.
Τότε μπορεί να σκεφθεί και τη λύση του 
δικαστηρίου. Επομένως, μία νέα στρατη-
γική ειρηνικής επιλύσεως των ελληνο-
τουρκικών διαφορών πρέπει να αυξάνει 
το κόστος για την Τουρκία, κρατώντας 
παράλληλα περιορισμένο τον κίνδυνο 
ενός θερμού επεισοδίου.
αυτό δεν είναι κάτι εύκολο.
ή νέα στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται 
στην βήμα προς βήμα άσκηση όλων των 
δικαιωμάτων που μας δίνει το διεθνές δί-
καιο με έμφαση σε δράσεις και μέτρα για 
τα οποία υπάρχει η ευρωπαϊκή θεσμική 
υποστήριξη.
ή Ελλάδα επικαλείται διαρκώς το διε-
θνές δίκαιο. Στην πραγματικότητα όμως 
συμπεριφέρεται σαν να μην υπάρχει η 
Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας του 
1982, ούτε και οι θεσμοί που έφερε αυτή 
η σύμβαση μαζί της.
Για να πιεσθεί η Τουρκία, θα πρέπει να 
αρχίσουμε να εφαρμόζουμε με προσοχή 
τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου. Στην 
αντίληψη που ξεκίνησε ο ανδρέας πα-
πανδρέου το 1981 «η Ελλάδα δεν διεκ-
δικεί τίποτα», πρέπει να αντιταχθεί ότι η 
Ελλάδα διεκδικεί την εφαρμογή των κα-
νόνων του διεθνούς δικαίου, όχι ρητορι-
κά αλλά στην πράξη. Έτσι μόνον ασκείται 
πίεση.
παράλληλα πρέπει να ληφθούν σοβαρά 
αμυντικά μέτρα που θα δώσουν το μή-
νυμα στην Τουρκία ότι θα αντιδράσουμε 
σε περίπτωση που ξεπεραστούν τα όρια. 
αυτό προϋποθέτει να γίνουν σαφή τα όρια 
ανοχής της ελληνικής πλευράς σε προ-
κλητικές τουρκικές κινήσεις.
ή ασάφεια δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
θερμού επεισοδίου.
ΕΕ και το ναΤΟ δεν μπορούν να μας 
προσφέρουν ασφάλεια στην ανατολική 
μεσόγειο.δίπλα στις υπάρχουσες συμ-
μαχίες, θα πρέπει να δημιουργήσουμε 
νέες στρατηγικές συμμαχίες με κράτη της 
περιοχής. αυτό σημαίνει υιοθέτηση αμυ-
ντικών συμφωνιών.

Σε επΙπεΔΟ εύρωπηΣ ΤΟ ΒΆρΟΣ

πρεπεΙ νΆ ΔΟθεΙ:

α) στην νέα τελωνειακή ένωση  
ΕΕ-Τουρκίας και

β) στην μελλοντική ειδική σχέση  
με την ΕΕ.

αυτά που περιγράφονται δεν είναι εύκο-
λα. Εδώ, όμως, που έχουμε φτάσει δεν 
υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. ή πολι-
τική μας έναντι της Τουρκία έχει φτάσει 
στα όριά της. Εάν δεν την αλλάξουμε, θα 
βρεθούμε ενώπιον πολύ χειρότερων κα-
ταστάσεων σύντομα.

ΟΙ ΚΙνηΣεΙΣ πΟύ θΆ ΚΟΨΟύν 

Τη φΟρΆ ΤηΣ ΤΟύρΚΙΆΣ

Σε πρώτο χρόνο, κρίσιμες είναι οι κινή-
σεις που θα κόψουν τη φορά της Τουρ-
κίας, η οποία οδεύει με ταχύτητα στην 
υλοποίηση του σχεδιασμού της για την 
ανατολική μεσόγειο. αυτό απαιτεί:

α) άσκηση διπλωματικών πιέσεων 

β) λήψη σοβαρών αμυντικών μέτρων 

γ) καθορισμό των περιοχών όπου θεω-
ρούμε ότι έχουμε κυριαρχικά δικαιώ-
ματα και

δ) σαφήνεια ως προς τα όρια ανοχής της 
ελληνικής πλευράς σε προκλητικές 
τουρκικές κινήσεις

ή ασάφεια δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
θερμού επεισοδίου. αυτά, όμως, αποτε-
λούν διαχειριστικές κινήσεις. πολύ πιο 
σημαντικό είναι ότι έχει καταρρεύσει το 
μεταπολιτευτικό πρότυπο διαχείρισης 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Χρει-
αζόμαστε μια νέα στρατηγική (εδώ και 
χρόνια δεν έχουμε καμία στρατηγική) 
που θα στοχεύει στην ειρηνική επίλυση 
των ελληνοτουρκικών διαφορών. Στην 
πράξη αυτό σημαίνει οριοθέτηση υφα-
λοκρηπίδας/αΟΖ σε αιγαίο και ανατολική 
μεσόγειο (ενιαία από Έβρο έως καστελ-
λόριζο) μέσω προσφυγής στο διεθνές δι-

καστήριο της Χάγης.

ή Τουρκία θα σκεφτεί τη λύση του δικα-
στηρίου μόνο εάν καταλάβει ότι η συνέ-
χιση της πολιτικής της θα συνεπάγεται 
κόστος.ή νέα στρατηγική θα είναι αντίθε-
τη στη θεώρηση που ξεκίνησε ο ανδρέας 
παπανδρέου το 1981: ”ή Ελλάδα δεν δι-
εκδικεί τίποτα”. διεκδικούμε την εφαρ-
μογή του διεθνούς δικαίου. καταλήξαμε 
να το επικαλούμαστε διαρκώς χωρίς να 
το εφαρμόζουμε. ή νέα στρατηγική θα 
πρέπει να βασίζεται στη βήμα προς βήμα 
άσκηση όλων των δικαιωμάτων που μας 
δίνει το διεθνές δίκαιο, με έμφαση σε 
δράσεις και μέτρα για τα οποία υπάρχει 
ευρωπαϊκή θεσμική υποστήριξη.

Σε διπλωματικό επίπεδο, δίπλα στις 
υπάρχουσες συμμαχίες θα πρέπει να δη-
μιουργήσουμε νέες στρατηγικές συμμα-
χίες με κράτη της γεωγραφικής περιοχής 
στη βάση του άξονα Ελλάδος – κύπρου. 

Ο συγκεκριμένος άξονας δημιουργεί μια 
πολύ πιο ελκυστική και δυναμική εικό-
να για όποιον θέλει να συνεργασθεί μαζί 
μας. αυτό απαιτεί στενότερη συνεργασία 
και με την κύπρο.

Οι καλές σχέσεις με ισραήλ και αίγυπτο 
θέλουν εμβάθυνση.

θα γίνουν στρατηγικές μόνον εάν απο-
κτήσουν και αμυντική διάσταση. παράλ-
ληλα, πρέπει να δουλέψουμε πάνω στην 
ενόχληση που δημιουργεί η τουρκική 
πολυπραγμοσύνη στα κράτη της περιο-
χής. καλούμαστε να ανακαλύψουμε τη 
γειτονιά μας. κρίσιμος είναι ο ρόλος των 
ήνωμένων αραβικών Εμιράτων. Σε επί-
πεδο Ευρώπης, το βάρος πρέπει να δοθεί 
επαναλαμβάνω α) στη νέα τελωνειακή 
ένωση Ε.Ε – Τουρκίας και β) στην μελλο-
ντική ειδική σχέση με την Ε.Ε.

ΑΠοψεΙΣ



38 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

δημογραφικός εφιάλτης: θα είμα-
στε 8,5 εκατομμύρια το 2070! Στις 

χώρες που προβλέπεται να έχουν 
φθίνοντα πληθυσμό για ολόκληρη την 
περίοδο έως το 2070 συγκαταλέγεται η 
Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της κο-
μισιόν σχετικά με την «επίδραση της 
δημογραφικής αλλαγής».

Τα στοιχεία είναι εφιαλτικά. Στην ίδια 
κατηγορία κρατών εντάσσονται επί-
σης η βουλγαρία, η ιταλία, η λετονία, 
η κροατία, η λιθουανία, η Ουγγαρία, 
η πολωνία και η ρουμανία. ή έκθε-
ση παρουσιάζει τις μακροπρόθεσμες 
δημογραφικές τάσεις στις περιφέρει-
ες της Ευρώπης – από το μεγαλύτερο 
προσδόκιμο ζωής, έως τα χαμηλότερα 
ποσοστά γεννήσεων, τις γηράσκουσες 
κοινωνίες, τα μικρότερα νοικοκυριά 
και την αυξανόμενη αστικοποίηση. 
καταδεικνύει επίσης τη μείωση του 
μεριδίου της Ευρώπης στον παγκό-
σμιο πληθυσμό – το οποίο αναμένεται 
να αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 
4% του παγκόσμιου πληθυσμού έως το 
2070.

ή έκθεση αποτυπώνει τις σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των περιφερειών 
όσον αφορά τη δημογραφική αλλαγή, 
καθώς και την ανάγκη να αντιμετωπι-
στούν οι επιπτώσεις της στην ανάπτυξη 
και τη βιωσιμότητα, την απασχόληση, 
την υγεία και τη μακροχρόνια φροντί-
δα σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Σε 
σχέση με την πληθυσμιακή σύνθεση 
της Ελλάδας, η έκθεση προβλέπει ότι 

Εφιαλτικά τα στοιχεία της Κομισιόν για  
τη μείωση του πληθυσμού μας

οι ηλικιακές ομάδες από 10 ως 69 θα 
συρρικνωθούν κατά 10% με 15% ως το 
2070 και οι ομάδες από τα 70 ως τα 80+ 
θα διπλασιαστούν.

Ο πληθυσμός στο σύνολό του θα πέσει 
στα 8,5 εκατομμύρια το 2070, αλλά με 
μεγάλη αύξηση των ατόμων ηλικίας 
65 ως 80+. Ταυτόχρονα, οι θάνατοι το 
2070 θα είναι υπερδιπλάσιοι από τις 
γεννήσεις (130.000 με 65.000), και το 
ποσοστό γονιμότητας θα παραμείνει 
κοντά και κάτω από το 1,5.

Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση 
στην Ελλάδα το 2070 θα είναι τα 86 έτη 
για τους άνδρες και 91 για τις γυναίκες. 
Τα έτη ζωής σε σύγκριση με το προσ-
δόκιμο υγιούς ζωής το 2018 είναι 81,9 

και 65,4 αντίστοιχα στο σύνολο (84,4 
και 65,9 για τις γυναίκες και 79,3 και 65 
για τους άνδρες.

Το 2018 ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ήταν 
1,55 παιδιά ανά γυναίκα. Το ποσοστό 
είναι αισθητά κάτω από τον λόγο 2,1 
που θεωρείται το απαραίτητο επίπεδο 
διατήρησης σταθερού του πληθυσμού.

Σχεδόν καμία περιοχή της Ευρώπης 
δεν επιτυγχάνει αυτή την αναλογία, 
όμως κάποιες περιοχές της, όπως η 
βορειοδυτική χερσόνησος της ιβηρι-
κής, η Σαρδηνία και περιοχές της Ελ-
λάδας βρίσκονται κάτω ακόμη και από 
τον λόγο 1.25.

ΑφΙερωμΑ
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ή αξιωματική αστυνομία αφιερώνει 
ένα δισέλιδο στο Frontex, στον ευ-
ρωπαϊκό θεσμό που αναμένεται να 

παίξει σημαντικό ρόλο στη φύλαξη των 
συνόρων μας. 
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή του για 
το 2019, «το 2019 ο Frontex συνέχισε να 
εργάζεται εντατικά για να εκπληρώσει 
την εντολή που του ανατέθηκε το 2016, 
όταν μετεξελίχθηκε στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Συνοριοφυλακής και ακτο-
φυλακής. Το 2019 ήταν επίσης ένα μετα-
βατικό έτος. μαζί με τα κράτη μέλη και 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμα-
στήκαμε για την εκτέλεση της αναβαθμι-
σμένης εντολής, η οποία τέθηκε σε ισχύ 
τον δεκέμβριο του 2019. 
Ο Οργανισμός συνέχισε να αναπτύσσεται 
με ταχείς ρυθμούς και έφτασε να αριθ-
μεί συνολικά 750 υπαλλήλους στο τέλος 
του έτους. καθώς ο Frontex επέκτεινε 
την επιτόπια παρουσία του, όπως και τις 
επιχειρησιακές του δραστηριότητες και 
τις υπηρεσίες που παρέχει σε εθνικές 
υπηρεσίες συνοριοφυλακής και ακτο-
φυλακής, χρησιμοποίησε το 100 % του 
ποσού των 333 εκατ. EUR που τέθηκε 
στη διάθεσή του από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή της ΕΕ και τις συν-
δεδεμένες χώρες Σένγκεν. ή επιστροφή 
παράτυπων μεταναστών αποτέλεσε βα-
σικό τομέα δραστηριότητας του Οργα-
νισμού το 2019 και θα συνεχίσουμε να 
στηρίζουμε τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά 
την επιστροφή των προσώπων για τα 
οποία εκδόθηκαν απορριπτικές αποφά-
σεις ασύλου.
Άλλοι τομείς στους οποίους ο Οργανι-

σμός είχε ηγετικό ρόλο σε επίπεδο και-
νοτομίας το 2019 ήταν οι νέες τεχνολογί-
ες και οι νέες υπηρεσίες επιτήρησης των 
συνόρων, όπου απέδειξε την καθημερι-
νή στήριξη την οποία παρέχει στα κράτη 
μέλη της ΕΕ και στις συνδεδεμένες χώ-
ρες Σένγκεν. Το 2019 κατέστη σαφές ότι 
ο ρόλος του Frontex δεν είναι μόνο να 
ενεργεί ως υπηρεσία αντιμετώπισης κα-
ταστάσεων έκτακτης ανάγκης — είμαστε 
πλέον, πρωτίστως και κυρίως, ο επιχει-
ρησιακός εταίρος των εθνικών αρχών, 
παρέχοντας στήριξη και συνδρομή σε 
τακτικά καθήκοντα διαχείρισης των συ-
νόρων. ή διευρυμένη διεθνής διάσταση 
των δραστηριοτήτων του Frontex ανα-
δείχθηκε με την πρώτη επιχείρηση που 
πραγματοποιήσαμε εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στην αλβανία.Γίναμε τα «μάτια 
και τα αυτιά» των αρχών επιβολής του 
νόμου στα εξωτερικά σύνορα, αναπτύσ-
σοντας ολοένα και στενότερη συνεργα-
σία με τους Ευρωπαίους και εθνικούς 
εταίρους μας. πολύ σύντομα, ο Frontex 
θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον 
έλεγχο εκατομμυρίων νόμιμων διελεύ-
σεων των συνόρων από τακτικούς ταξι-
διώτες. Το περασμένο έτος προετοιμα-
στήκαμε εντατικά για την εγκατάσταση 
της κεντρικής μονάδας του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος πληροφοριών και αδειοδό-
τησης Ταξιδιού (ETIAS). ή έγκριση της 
ευρωπαϊκής τεχνικής και επιχειρησια-
κής στρατηγικής για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των συνόρων (ΟδΣ) πέρσι 
αποτέλεσε σημαντικό βήμα προόδου 
τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τον 
Οργανισμό. μας βοήθησε να μεταβούμε 
σε ένα νέο επιχειρησιακό πλαίσιο καθο-

δηγούμενο από τη μελλοντική ανάπτυξη 
του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. 
ή συνοπτική έκθεση του 2019 αναφέρε-
ται στους τρεις στρατηγικούς επιχειρησι-
ακούς στόχους: πρέπει να ΓνωρΙΖΟύμε 
προκειμένου να ΣΤηρΙΖΟύμε τα κράτη 
μέλη στα σύνορα και, βάσει των γνώσε-
ων αυτών, ΟΙΚΟΔΟμΟύμε ικανότητες 
για την προσαρμογή της επιχειρησιακής 
αντίδρασής μας. Στόχος μας είναι επίσης 
η συμμόρφωση του Frontex με τα βέλτι-
στα πρότυπα της ΕΕ για χρηστή διοικη-
τική και χρηματοοικονομική διαχείριση, 
καθώς και με τα νομικά και δεοντολογι-
κά πρότυπα της ΕΕ, συμπεριλαμβανο-
μένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 
Το 2019 ο Frontex έθεσε επίσης τις βά-
σεις για το μέλλον. δρομολογήσαμε την 
πρώτη πρόσληψη συνοριοφυλάκων του 
Frontex, οι οποίοι θα εργάζονται στο 
πλευρό των υπαλλήλων των εθνικών 
υπηρεσιών συνοριοφυλακής και ακτο-
φυλακής. Ο Frontex εργάζεται με προ-
σήλωση για τη βελτίωση της λειτουργίας 
και της ασφάλειας των εξωτερικών συ-
νόρων, διασφαλίζοντας τον ευρωπαϊκό 
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαι-
οσύνης και προάγοντας την ομαλή νόμι-
μη διέλευση των συνόρων από ταξιδιώ-
τες καλής πίστης.

ΔημΙΟύρΓΙΆ μΟνΙμΟύ ΣωμΆΤΟΣ

Ο Frontex άρχισε να θέτει τις βάσεις για 
τη δημιουργία του μόνιμου σώματος 
της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
ακτοφυλακής. Τον Οκτώβριο δρομολο-
γήθηκε η πρώτη εκστρατεία πρόσλη-
ψης άνω των 700 συνοριοφυλάκων και 
ακτοφυλάκων του Frontex. λάβαμε 7 
500 αιτήσεις από ολόκληρη την Ευρώπη, 
από άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν 
στην πρώτη ένστολη υπηρεσία της Ευ-
ρώπης. Όταν επιλεγούν, οι υπάλληλοι 
της πρώτης ομάδας συνοριοφυλάκων 
και ακτοφυλάκων του Frontex θα αφιε-
ρώσουν το μεγαλύτερο μέρος του 2020 
στην εκπαίδευσή τους για τη συμμετοχή 
σε αποστολές στα σύνορα της Ευρώπης. 
θα αποτελέσουν τη «ραχοκοκαλιά» του 
νέου σώματος και θα παρέχουν μόνιμη 
στήριξη σε εθνικές αρχές που αντιμετω-
πίζουν προκλήσεις στα εξωτερικά σύνο-
ρά τους. Ορισμένοι εξ αυτών ενδέχεται 
ακόμη και να εργαστούν εκτός της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες που έχουν 
υπογράψει συμφωνίες περί καθεστώτος 
με την ΕΕ.
Ο Frontex θα στηρίζεται ολοένα και πε-
ρισσότερο στον δικό του εξοπλισμό, ο 
οποίος του παρέχει τη δυνατότητα να 

Οι τρεις στρατηγικοί 
επιχειρησιακοί στόχοι  
του Frontex
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επιδεικνύει μεγαλύτερη ευελιξία στις 
διάφορες επιτόπιες δραστηριότητές του. 
Το 2019 αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τα 
δικά μας περιπολικά οχήματα στα σύνο-
ρα της Ευρώπης. Τα νέα αυτοκίνητα, τα 
οποία φέρουν το λογότυπο του Οργανι-
σμού, έλαβαν μέρος σε επιχειρήσεις σε 
περιοχές όπως η αλβανία, η Ελλάδα και 
η βουλγαρία. Σηματοδοτούν ένα άλμα 
προόδου στις προσπάθειες του Οργανι-
σμού να αναπτύξει ένα απόθεμα δικού 
του εξοπλισμού. Για τη στήριξη των συ-
νοριοφυλάκων και των ακτοφυλάκων 
του Frontex, θα αρχίσουμε να αναπτύσ-
σουμε σταδιακά διάφορα άλλα στοιχεία 
εξοπλισμού τα οποία ανήκουν στον Ορ-
γανισμό ή τα οποία μισθώνει ο Οργανι-
σμός, συμπεριλαμβανομένων σκαφών, 
αεροσκαφών και τηλεκατευθυνόμενων 
εναέριων οχημάτων. θα μεριμνούμε 
ώστε ο εξοπλισμός μας να είναι πάντοτε 
έτοιμος για χρήση.
Ένα από τα κύρια καθήκοντα του Frontex 
είναι ο προσδιορισμός τεχνολογιών που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
έλεγχο των συνόρων. Το 2019 δοκιμά-
σαμε διάφορες τεχνολογίες, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται η βιομετρία, η 
τεχνητή νοημοσύνη και τα τηλεκατευθυ-
νόμενα αεροπορικά συστήματα.
Σε συνεργασία με το λιμενικό Σώμα – 
Ελληνική ακτοφυλακή, χρησιμοποιήσα-
με επί ένα μήνα δοκιμαστικά ένα αερό-
στατο και άλλα στοιχεία εξοπλισμού για 
την επιτήρηση των συνόρων στη Σάμο. 
αυτό μας βοήθησε να εκτιμήσουμε την 
ποιότητα της εκτέλεσης της θαλάσσιας 
επιτήρησης από αερόστατο σε επιχειρη-
σιακό περιβάλλον.
μαζί με την Υπηρεσία Συνόρων της πορ-
τογαλίας (SEF) και την αρχή του αερολι-
μένα της λισαβόνας (ANA), δοκιμάσαμε 
την τεχνολογία «βιομετρία εν κινήσει» 
για συνοριακούς ελέγχους. Τα προσεχή 
έτη, λύσεις όπως οι ανέπαφες σαρώσεις 
δακτυλικών αποτυπωμάτων και προ-
σώπων θα καταστήσουν ευκολότερη και 
ταχύτερη τη διέλευση των συνόρων για 
τους τακτικούς ταξιδιώτες, αυξάνοντας 
παράλληλα την ασφάλεια. θα παρά-
σχουν στους συνοριοφύλακες περισσό-

τερο χρόνο για τον εντοπισμό δυνητικών 
απειλών και για τη διενέργεια συστημα-
τικών και αποδοτικών ελέγχων ασφά-
λειας. θα είναι επίσης επωφελείς για 
αερολιμένες και αεροπορικές εταιρεί-
ες, καθώς οι επιβάτες θα παραμένουν 
λιγότερο χρόνο σε ουρές και θα έχουν 
περισσότερο χρόνο για ανταποκρίσεις ή 
αγορές.

νεΟ επΙΧεΙρηΣΙΆΚΟ πλΆΙΣΙΟ

προετοιμάζοντας το έδαφος για τον ανα-
πτυσσόμενο Οργανισμό, δημιουργήσαμε 
ένα νέο επιχειρησιακό πλαίσιο — έναν 
χάρτη πορείας για τον τρόπο λειτουργίας 
του Frontex τα επόμενα έτη. Σε περιφε-
ρειακές διασκέψεις με τους διοικητές 
των εθνικών υπηρεσιών φύλαξης των 
συνόρων και επιβολής του νόμου, ο 
Frontex ανέπτυξε υπηρεσίες τις οποίες 
θα παρέχει το νέο μόνιμο σώμα της Ευ-
ρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και ακτο-
φυλακής στα κράτη μέλη της ΕΕ. κύρι-
οι στρατηγικοί στόχοι του Οργανισμού 
μας είναι: η μείωση της τρωτότητας στα 
εξωτερικά σύνορα βάσει συνολικής 
επίγνωσης της κατάστασης• η εγγύηση 
της ασφάλειας, της προστασίας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των συνόρων 
της ΕΕ και ο σχεδιασμός και η διατή-
ρηση των ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. 
Στόχος μας είναι επίσης η εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρι-
σης των συνόρων, με τη συμμετοχή των 
εθνικών αρχών, των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ και άλλων οργάνων και οργανι-
σμών. Ο Frontex και οι εθνικές υπηρεσί-
ες φύλαξης των συνόρων δημιουργούν 
μαζί την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
ακτοφυλακή. καθετί που κάνουμε είναι 
αποτέλεσμα στενής συνεργασίας και δι-
αλόγου με τους εθνικούς εταίρους μας.

ΟΙ ΆλλΆΓεΣ

Το 2020 φέρνει ευρείες αλλαγές στον 
Frontex με τη δημιουργία του μόνιμου 
σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυ-
λακής και ακτοφυλακής. Οι πρώτοι συ-
νοριοφύλακες του Frontex θα εκπαιδευ-
τούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Εν 

συνεχεία, θα υποβληθούν σε δοκιμασίες 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι διαθέ-
τουν τις αναγκαίες δεξιότητες για να ερ-
γαστούν μαζί στα εξωτερικά σύνορα, τη-
ρώντας την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ 
και τα δεοντολογικά πρότυπα. Στο τέλος 
του έτους, οι πρώτοι συνοριοφύλακες 
του Frontex θα είναι έτοιμοι να συμμε-
τάσχουν σε αποστολές στα σύνορα ώστε 
να συμβάλουν στην αύξηση της ασφά-
λειας στην Ευρώπη. Οι συνοριοφύλακες 
του Frontex θα φορούν μοναδική ευρω-
παϊκή στολή και θα μπορούν να ασκούν 
καθήκοντα όπως έλεγχο της ταυτότητας 
και της ιθαγένειας προσώπων, παροχή 
ή άρνηση εισόδου στην ΕΕ και πραγμα-
τοποίηση περιπολιών μεταξύ σημείων 
διέλευσης των συνόρων. θα συμμετέ-
χουν επίσης σε επιχειρήσεις επιστρο-
φής. Ο Οργανισμός μας θα συνεργαστεί 
επίσης με τους εθνικούς εταίρους μας 
για την ίδρυση περιφερειακών γραφεί-
ων σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα οποία 
θαπαρέχουν υλικοτεχνική υποστήριξη 
στο σώμα. θα παραμείνουμε αξιόπιστος 
εταίρος για τις εθνικές αρχές σε ολό-
κληρη την Ευρώπη. θα παρέχουμε ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών οι οποίες θα βοηθή-
σουν τις εθνικές αρχές να αντιμετωπί-
σουν διάφορες προκλήσεις στα σύνορά 
τους αντί να αντιδρούν απλώς σε νέες 
επείγουσες καταστάσεις. δεκάδες παρα-
τηρητές θα συμβάλουν ώστε να διασφα-
λίζεται ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων βρίσκεται στο επίκεντρο 
όλων των δραστηριοτήτων και των επι-
χειρήσεών μας. Τέλος, θα συστήσουμε 
ομάδα εμπειρογνωμόνων για το Ευρω-
παϊκό Σύστημα πληροφοριών και αδει-
οδότησης Ταξιδιού (ETIAS), ένα σύστη-
μα χορήγησης άδειας ταξιδίου στην ΕΕ 
από χώρες που υπάγονται σε καθεστώς 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρη-
σης. Όταν το ETIAS θα τεθεί σε ισχύ, ο 
Frontex θα είναι υπεύθυνος για την κε-
ντρική μονάδα η οποία θα λειτουργεί σε 
εικοσιτετράωρη βάση, επτά ημέρες την 
εβδομάδα, και στην οποία θα ελέγχο-
νται οι αιτήσεις. Για την υλοποίηση του 
ETIAS, συνεργαζόμαστε στενά με τον 
eu-LISA, την Ευρωπόλ, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ.

ΑφΙερωμΑ
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Υποβάλλουμε 
προτάσεις ως βάση 
για τις αναγκαίες
νομοθετικές 
πρωτοβουλίες

Εκσυγχρονισμός
τώρα της 

Ελληνικής Αστυνομίας
χωρίς προκαταλήψεις 
και φοβικά σύνδρομα

Τιμούμε τη μνήμη των αδικοχαμένων συναδέλφων μας

Είμαστε υπερήφανοι ως Έλληνες 
Αστυνομικοί που πράττουμε 

το χρέος μας απέναντι στην πατρίδα


