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editorial

με δυο βαρυσήμαντες συνεντεύξεις 
στο περιοδικό μας, η μια με τον αρ-

χηγό της Ελληνικής αστυνομίας, αντι-
στράτηγο κ. μιχαήλ καραμαλάκη και η 
άλλη με τον Υφυπουργό προστασίας του 
πολίτη κ. Ελευθέριο Οικονόμου, η Ομο-
σπονδία μας αναδεικνύει το δικό τους 
και δικό μας όραμα για την αστυνομία 
μας, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο 
τόσο για την αστυνομία όσο και για τη 
χώρα ολόκληρη. 

Είναι τέτοια η συγκυρία που ακόμα κι αν 
παραβλέπαμε το γεγονός ότι και οι δυο 
προέρχονται από τα σπλάχνα του συν-
δικαλιστικού μας κινήματος, ως διακε-
κριμένα στελέχη του, είναι αδύνατον να 
μην ξεχωρίσουμε την αλήθεια του λόγου 
τους και κυρίως τη βεβαιότητα που δια-
κρίνει τις αποφάσεις τους. Χάριν και της 
μακράς τους συνδικαλιστικής διαδρο-
μής, η βαρύτητα των μηνυμάτων που 
εκπέμπουν, μέσω του περιοδικού μας, 
δεν μπορεί να αφήνουν αδιάφορο κανέ-
ναν μας. Όχι μόνο διότι τους υποδεχόμα-
στε ως παραδείγματα στο δύσκολο πεδίο 
της δικής μας συνδικαλιστικής δράσης, 
σήμερα, αλλά και επειδή, απαντώντας 
στα ερωτήματά μας, τιμούν τα αξιώματα, 
τα δικά τους, τα δικά μας, όλων των αξι-
ωματικών και όλων των αστυνομικών 
που υπηρετούν ευόρκως τα καθήκοντά 
τους.

απαντώντας επομένως σε καίριες ερω-
τήσεις της «αξιωματικής αστυνομίας», 
που μας βρίσκουν σύμφωνους, εξηγούν 
πώς το αστυνομικό μας σώμα ανταπο-
κρίνεται στις αυξημένες και ιδιαίτερες 

Βαρυσήμαντες συνεντεύξεις
συνθήκες του σήμερα, με το βλέμμα 
στραμμένο σταθερά στο μέλλον και επι-
στρατεύοντας κάθε διαθέσιμο σύγχρονο 
μέσο και εξοπλισμό. Άμεση προτεραι-
ότητά τους είναι η ανασυγκρότηση σε 
μέσα και τεχνολογίες, μέσω ενός εξο-
πλιστικού προγράμματος που βρίσκεται 
σε εξέλιξη και είναι εφάμιλλο με αυτό 
των Ολυμπιακών αγώνων του 2004. ή 
αναγκαιότητα για τον καθορισμό του ενι-
αίου δόγματος ασφαλείας, δεν αποτελεί 
πλέον μόνο προσωπική διαπίστωση του 
κ. Υφυπουργού, αλλά και κεντρική κυ-
βερνητική επιλογή στην οποία πιστεύει 
ότι θα έχουμε σύντομα την ευκαιρία να 
αναφερθούμε αναλυτικότερα. γνωρί-
ζουν τις στρεβλώσεις του αστυνομικού 
συστήματος, τις αντιδράσεις της κοινω-
νίας και δεν διστάζουν να σημειώσουν 
ότι σήμερα υφίσταται μια λανθασμένη 
αντίληψη ειδικά στην αριστερά, όπου 
οι καταγγελίες για υπέρμετρη άσκηση 
αστυνομικής βίας, λειτουργούν ως βάση 
νομιμοποίησης της επαναστατικότη-
τας και της προσδοκίας που πρέπει να 
εμπεδώνεται στους πολίτες, ως εκλο-
γικό «εργαλείο». Ειδικά ο νέος νόμος 
περί διαδηλώσεων, βάζει τέλος σε έναν 
αναχρονισμό και μια κακή νοοτροπία, 
αδικαιολόγητη για την Ελλάδα του 2020-
2030.

Επίσης, διατηρούν στην κορυφή της πο-
λιτικής τους το ζήτημα της υλικής αντα-
μοιβής των στελεχών της Ελ.αΣ. στις 
επαφές τους με τους αρμόδιους φορείς 
του Υπουργείου Οικονομικών. Υπερσκε-
λίστηκαν νομικά εμπόδια για να υπάρξει 
η άμεση υποστήριξη των αστυνομικών 
πρώτης γραμμής, σε διοικητικό επίπεδο 
και σε επίπεδο υλικοτεχνικού εξοπλι-
σμού.

ή απλούστευση και ψηφιοποίηση εσω-
τερικών διαδικασιών, χρονίως πασχου-
σών, αλλά και διαδικασιών συναλλαγής 
και ψηφιακής επαφής με τους πολίτες 
έχουν δρομολογηθεί στο πλαίσιο της 
ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής, επι-
διώκοντας την ανακούφιση της αστυνο-
μικής διοίκησης σε πάρα πολλά θέματα 
της αστυνομικής καθημερινότητας ώστε 
το αστυνομικό σώμα να απαντήσει με 
περισσότερες δυνάμεις στις σύγχρο-

νες προκλήσεις του εγκλήματος και της 
ανομίας.

Τα μέτωπα της αστυνομίας άκρως απαι-
τητικά, από τη μείωση των τροχαίων 
ατυχημάτων, όπου σημειώνονται ιδιαί-
τερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, έως 
την πάταξη της τρομοκρατίας, όπου επί-
σης οι επιτυχίες δεν υπολείπονται. από 
τη διαχείριση της μεταναστευτικής και 
προσφυγικής κρίσης έως την αντιμετώ-
πιση της φονικής πανδημίας του covic-19 
και των δυσμενών οικονομικών επιπτώ-
σεών της.

γνωρίζουμε ότι το εύρος των προβλη-
μάτων είναι τεράστιο και η απαίτηση 
για άμεση αντιμετώπισή τους απολύτως 
δικαιολογημένη. Ο ρόλος μας άλλωστε, 
ως συνδικαλιστών, δεν είναι να αποσι-
ωπούμε τα κακώς κείμενα αλλά να τα 
αναδεικνύουμε θέτοντας τον δάκτυλο 
επί των τύπων των ήλων. Ουσιώδης αι-
τία ύπαρξης της Ομοσπονδίας και πολύ-
τιμο αντίβαρο οψέποτε ο διεκδικητικός 
της ρόλος και λόγος δεν εύρισκε ευήκοα 
ώτα στα ύπατα αξιώματα της πυραμιδι-
κής ιεραρχίας της Ελληνικής αστυνο-
μίας, πολλώ δε μάλλον στην πολιτική 
εκπροσώπηση και στην κυβερνητική 
εξουσία του τόπου.

Τούτων δοθέντων, με γνώμονα τις δε-
σμεύσεις της ήγεσίας μας, η Ομοσπον-
δία μας, συνεχίζει να εκπληρώνει την 
αποστολή της, όπως αυτή έχει καθορι-
στεί από τα όργανά της σε πείσμα των 
δυσκολιών που συναντάμε εξαιτίας της 
ανησυχητικής εξέλιξης της πανδημίας 
που με ιδιαίτερη ένταση και αντοχή επι-
μένει να τρομάζει την ανθρωπότητα.
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Κύριε Υφυπουργέ, σας ευχαριστούμε 
κατ’ αρχάς γιατί δεχθήκατε να απαντή-
σετε στις ερωτήσεις της «Αξιωματικής 
Αστυνομίας», που είναι η φωνή των 
μελών μας και που τυγχάνει ασφαλώς 
και της αναγνώρισής σας ως ενός εκ 
των πρωτεργατών του συνδικαλιστικού 
μας κινήματος που τα δίσεκτα χρόνια 
των δεκαετιών του 80 και του 90, αγω-
νιζόταν για να έχει φωνή και ο Αξιω-
ματικός της Ελληνικής Αστυνομίας. Με 
ιδιαίτερη συγκίνηση, επομένως, απευ-
θύνουμε σε εσάς τα ερωτήματά μας 
και στο πλαίσιο του εποικοδομητικού 
διαλόγου της Ομοσπονδίας με την Πο-
λιτική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, προσβλέπουμε στην αποτελεσμα-
τικότητα της θητείας σας, καθώς έχετε 
συνδέσει την υπηρεσιακή σας διαδρο-
μή, από κρίσιμα πόστα, με σημαντικές 
επιτυχίες. Ήδη έχει συμπληρωθεί ένας 
χρόνος από το σχηματισμό της νέας κυ-
βέρνησης.

Τι έχει αλλάξει λοιπόν σε σχέση με την 
κατάσταση που παραλάβατε, πώς και 
σε ποιους τομείς προωθήσατε θεσμικές 
αλλαγές στον τομέα της δημόσιας τάξης 
αλλά και νέες υπηρεσιακές δράσεις;

Το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών στην 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Η πραγματικότητα δικαιώνει τις επιλογές 
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου μας

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Λευτέρης Οικονόμου παρουσιάζει μέσω της 
«Αξιωματικής Αστυνομίας» τις υψηλές προτεραιότητες της Πολιτικής Ηγεσίας της Ελληνικής 

Αστυνομίας και απαντά σε καίρια ερωτήματα του συνδικαλιστικού μας κινήματος

καθημερινότητά τους, δείχνει σαφώς 
βελτιωμένο. ή πραγματική κατάσταση 
ασφαλείας στις γειτονιές και στους δρό-
μους της αθήνας και της θεσσαλονίκης, 
αλλά και σε ολόκληρη την επικράτεια 
δεν προκύπτει μόνο από τα στατιστικά 
της εγκληματικότητας. Είναι και ζήτημα 
ψυχολογίας.

Έτσι, αν παρακολουθήσουμε τους δεί-
κτες της εγκληματικότητας, ειδικά στο 
πεδίο της καθημερινότητας, θα δούμε 
ένα περιβάλλον πολύ πιο ασφαλές από 

ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. αν όμως 
ταυτόχρονα δούμε και διαδοχικές έρευ-
νες της κοινής γνώμης, δημοσκοπήσεις 
εταιρειών και πάλι γίνεται φανερό ότι οι 
πολίτες όχι μόνο είναι αλλά και αισθάνο-
νται πιο ασφαλείς. Είναι ενδεικτικό ότι το 
ζήτημα της εγκληματικότητας στις γειτο-
νιές που σε άλλες χρονικές περιόδους 

απασχολούσε τον μέσο πολίτη, σήμερα 
πλέον καταγράφεται ως χαμηλής προτε-
ραιότητας.

ή πραγματικότητα αυτή δικαιώνει τις 
επιλογές της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου αλλά και του αρχηγείου της 
Ελληνικής αστυνομίας να δώσει προτε-
ραιότητα στην εμφανή αστυνόμευση. με 
την ενίσχυση των ομάδων δι.αΣ. ταχεί-
ας επέμβασης, τις εποχούμενες και τις 
πεζές περιπολίες, κ.ά. Επίσης, η επικέ-
ντρωση της προσοχής στην αντιμετώπι-
ση των συνθηκών «γκέτο» σε περιοχές 
όπως τα Εξάρχεια ή σε άλλες περιοχές 
του κέντρου στην αθήνα και στην θεσ-
σαλονίκη με τα σημεία συνωστισμού και 
συγκέντρωσης μεταναστών, επίσης βο-
ήθησαν στην ενίσχυση του αισθήματος 
ασφαλείας των πολιτών.

πέραν αυτών φυσικά η αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας στην καθημερι-
νή ζωή των πολιτών είναι μια συνεχής 
μάχη. γιατί εκτός από τους δείκτες της 
στατιστικής, το κύριο ζητούμενο είναι 
η μείωση της εγκληματικότητας στην 
πραγματική ζωή.

Έχει επηρεάσει αρνητικά τον προγραμ-
ματισμό σας η πανδημία;

ή πανδημία του COVID 19 επηρεάζει, 
όπως είναι φυσικό, όλους τους τομείς 
του κυβερνητικού έργου αλλά και την 
καθημερινότητα του κάθε Έλληνα. Εί-
ναι ένας παγκόσμιος αιφνιδιασμός σε 
εξέλιξη και με διάρκεια. δεν μπορεί να 
γίνει κανένας απολύτως ασφαλής προ-
γραμματισμός, τουλάχιστον μέχρι να πι-
στοποιηθεί ένας πιστοποιημένος τρόπος 
ανάσχεσης της πανδημίας. Ένα αξιόπι-
στο εμβόλιο ή εμβόλια.

Σχετικά με τον ρόλο της αστυνομίας. 
φυσικά επιβαρύνθηκε ο ρόλος της και 
οι αποστολές της. ή δημόσια υγεία, οι 
συστάσεις προς τους πολίτες, η εφαρμο-
γή και η επιτήρηση των περιοριστικών 
μέτρων, απέναντι στον κορονοϊό είναι 

“ Διατηρούμε στην κορυφή 
της πολιτικής μας το ζήτημα 
της υλικής ανταμοιβής των 
στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. στις 

επαφές μας με τους αρμόδιους 
φορείς του Υπουργείου 

Οικονομικών”

συνεντευξη
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κάτι που απασχολεί το προσωπικό, τις 
υπηρεσίες και τα μέσα της αστυνομίας. 
πέραν αυτών συνεχώς στο επίκεντρο 
της προσοχής της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου είναι να διασφαλισθούν όλο 
και περισσότερο οι αστυνομικοί, αλλά 
και η επάρκεια των υπηρεσιών με δεδο-
μένη την πανδημία.
Ο κεντρικός σχεδιασμός, στρατηγικού 
τύπου, του Υπουργείου όμως δεν αλ-
λάζει. μπορεί να υπάρχουν κάποιες 
καθυστερήσεις, φυσικό επακόλουθο 
της αναταραχής και των προβλημάτων 
συντονισμού που δημιουργεί σε υπηρε-
σιακό επίπεδο ο κορονοϊός, αλλά τίποτα 
δεν αναβάλλεται τόσο στο νομοθετικό 
έργο όσο και σχέση με την ανασυγκρό-
τηση και την σημαντική αναβάθμιση των 
εξοπλισμών της αστυνομίας που εξελίσ-
σεται.
Σας ανησυχεί η αναθέρμανση κάποιων 
πυρήνων τρομοκρατίας, όπως έδειξε 
και η τελευταία επιτυχής επιχείρηση 
της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας;

Στο μέτωπο της αντιτρομοκρατίας η 
προσπάθεια είναι συνεχής, μεθοδική, 
συστηματική, αποτελεσματική όπως 
διαφαίνεται και από τον εντοπισμό του 
διαμερίσματος-«γιάφκας» στο κουκάκι. 
Υπολογίζουμε πολύ στην εμπειρία και 
τη συνέχεια των αξιωματικών και των 
στελεχών της αντιτρομοκρατικής Υπη-

ρεσίας. αν μας ανησυχεί η αναθέρμαν-
ση «πυρήνων» τρομοκρατίας στη χώρα 
μας; Επαγρυπνούμε και είμαστε εδώ για 
να μην επιτρέψουμε κάτι τέτοιο, χωρίς 
φυσικά αυτό να σημαίνει ότι εφησυχά-
ζουμε.
Η Ελληνική Αστυνομία κατηγορείται 
συχνά για υπέρμετρη άσκηση αστυνο-
μικής βίας εις βάρος ευάλωτων ατό-
μων, αλλοδαπών και άλλων. Σας ανη-
συχεί αυτό και τι απαντάτε; 

ή αστυνομία εκ καθήκοντος έχει και 
ρόλο κατασταλτικό. Σύμφωνα με μια 
παραδοσιακή προσέγγιση της πολιτικής 
θεωρίας αλλά και της διοικητικής δο-
μής αποτελεί τον «σιδηρού βραχίονα» 
του κράτους στο πεδίο της εσωτερικής 

ασφάλειας. ή διάκριση των αυταρχικών 
καθεστώτων από τα δημοκρατικά εν 
πολλοίς συνίσταται στο πόσο κατασταλ-
τική είναι η ισχύς και η παρέμβαση στην 
καθημερινή ζωή της αστυνομίας και των 
υπηρεσιών ασφαλείας. ή Ελλάδα είναι 
μια ώριμη δημοκρατία. ή αστυνομία 
και οι ποικιλότροπες και ποικιλώνυμες 
υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας, λει-
τουργούν σεβόμενες το Σύνταγμα και 
τους νομούς, όχι κατ’ εξαίρεση και κατ’ 

επιλογή. αλλά διαρκώς, με συνέπεια και 
αυτοκαθοριζόμενες από το συγκεκριμέ-
νο πολιτειακό πλαίσιο. Τα όπλα που φέ-
ρει ο αστυνομικός είναι σε ευθεία σχέση 
με το “consensus” του πολίτη που του 
το παραχωρεί -μαζί με το δικαίωμα αυ-
τοδικίας ή εκδίκησης- για την δημόσια 
ασφάλεια και την προσωπική του προ-
στασία. αυτού, της οικογένειάς του, της 
περιουσίας του. και όχι για λογαριασμό 
ενός αυθαίρετου -μη νομιμοποιημένου- 
καθεστώτος εξουσίας προκειμένου να 
το υπηρετεί. 

Υφίσταται ακόμη και σήμερα μισόν αιώνα 
μετά την μεταπολίτευση μια λανθασμένη 
αντίληψη από τις εκάστοτε αντιπολιτεύ-
σεις που συνηθίζουν να καταγγέλλουν 
την αστυνομία ότι ασκεί αντιδημοκρα-
τικό αυταρχισμό. Επίσης υφίσταται μια 
λανθασμένη αντίληψη ειδικά στην αρι-
στερά, όπου οι καταγγελίες για υπέρμε-
τρη άσκηση αστυνομικής βίας, λειτουρ-
γούν ως βάση νομιμοποίησης της επα-
ναστατικότητας και της προσδοκίας που 
πρέπει να εμπεδώνεται στους πολίτες 
ως εκλογικό «εργαλείο». Όλα αυτά δεν 
έχουν σχέση με την Ελληνική αστυνο-
μία, όπου η εξυπηρέτηση των ατομικών 
ελευθεριών και των κοινωνικών δικαι-
ωμάτων των πολιτών είναι αυτοσκοπός 
της αποστολής της. 

φυσικά υπάρχουν και οι πλημμελείς 
προσωπικές συμπεριφορές αστυνομι-
κών σε συνθήκες έντασης και συγκρού-
σεων με ταραξίες στους δρόμους ή και 

με κακοποιούς σε οριακές καταστάσεις. 
Επίσης υπάρχουν συγκυρίες δύσκολες 
όπου υπάρχει αστυνομική βία. αλλά 
υπάρχει το πειθαρχικό πλαίσιο ή οι εντο-
λές του αρχηγείου και της ιεραρχίας για 
να μην επιτρέπουν ή να τιμωρούν τέτοιες 
συμπεριφορές. Άλλωστε η αστυνομία 
σήμερα πλέον λειτουργεί με παρουσία ή 
κατ’ εντολή των εισαγγελέων και της δι-
καιοσύνης και σε πλήρη εναρμόνιση με 
θεσμούς και ανεξάρτητες αρχές υπερά-
σπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων, 
όπως ο Συνήγορος του πολίτη. 
Σύντομα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας 
θα απλωθεί ένα επιπλέον δίχτυ προστα-
σίας τόσο για τους αστυνομικούς όσο και 
για τους πολίτες μέσω της χρήσης ατο-
μικών καμερών, τις οποίες θα φέρουν 
αστυνομικοί, οι οποίοι υπηρετούν σε 
μονάδες πρώτης γραμμής. με αυτό τον 
τρόπο θα ενισχυθεί η διαφάνεια και η 
λογοδοσία για τα πεπραγμένα αστυνο-
μικών και πολιτών. Ενισχύεται με αυτό 
τον τρόπο η προστασία τόσο των αστυ-
νομικών όσο και των συγκεντρωμένων 
και επιχειρείται η καταπολέμηση τυχόν 
έκνομων ενεργειών και συμπεριφορών 
από ορισμένους αστυνομικούς αλλά και 
τα φαινόμενα «βιντεοσκοπικού» ακτιβι-
σμού τα οποία παρατηρούνται τελευταία 
από μία μερίδα πολιτών σε μία προσπά-
θεια να δώσουν μία διάσταση σε γεγο-
νότα η οποία απέχει κατά πολύ από την 
πραγματικότητα.
Από την άλλη, καταγράφουμε συχνά 
επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και 
το ερώτημα είναι αν προωθείτε την 
ικανοποίηση του αιτήματος του συνδι-
καλιστικού μας κινήματος για την θε-
σμοθέτηση αυτού του αδικήματος ως 
ιδιώνυμου;

για το συγκεκριμένο θέμα το Υπουργείο 
προστασίας του πολίτη έχει υποβάλει τις 
προτάσεις του προς το Υπουργείο δικαι-
οσύνης. Οι προτάσεις αυτές εξετάζονται 
από την νομοπαρασκευαστική Επιτροπή 
του Υπουργείου δικαιοσύνης στο πλαί-
σιο των αλλαγών του ποινικού κώδικα 
και αναμένουμε τις αποφάσεις της.
Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας μετά την 
ψήφιση του νόμου για τις συναθροί-
σεις; Θα μείνει στα χαρτιά, όπως υπο-
στηρίζουν κάποιοι, δεδομένου ότι έχει 
τεθεί πολύ ψηλά ο πήχης; 

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν προ-
έκυψε ξαφνικά, για λόγους εντυπωσι-
ασμού. αντικατοπτρίζει μια στρατηγική 
που βρίσκεται για πολλά χρόνια, δεκα-
ετίες θα έλεγα, στο προσκήνιο του δη-

“ Η αναγκαιότητα για  
τον καθορισμό του ενιαίου 

δόγματος ασφαλείας, 
δεν αποτελεί πλέον μόνο 

προσωπική διαπίστωση αλλά 
και κεντρική κυβερνητική 

επιλογή στην οποία πιστεύω 
ότι θα έχουμε σύντομα την 
ευκαιρία να αναφερθούμε 

αναλυτικότερα”

“ Αν μιλήσουμε απολύτως 
ρεαλιστικά ο νέος νόμος 
περί διαδηλώσεων, βάζει 

τέλος σε έναν αναχρονισμό 
και μια κακή νοοτροπία, 

αδικαιολόγητη για την Ελλάδα 
του 2020-2030”
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μόσιου διαλόγου. Είναι μια νομοθετική 
πρωτοβουλία κεντρική, με εμπλοκή και 
του ίδιου του πρωθυπουργού, βαθιά με-
ταρρυθμιστική για την καθημερινότητα 
των πολιτών. Επίσης ένα νομοθέτημα 
που ζητά από αυτούς που οργανώνουν 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, ή θέλουν 
να προβάλουν κάποια αιτήματα συνδι-
καλιστικά και μη, να δείξουν λιγότερο 
εγωισμό και περισσότερη κοινωνική 
ευαισθησία και υπευθυνότητα. Ο νέος 
νόμος που συντάχθηκε με συνεχή συ-
νεργασία πολιτικής ηγεσίας του υπουρ-
γείου και του αρχηγείου ψηφίσθηκε για 
να εφαρμοσθεί και όχι να παρακαμφθεί. 
Άλλωστε οι πρώτοι μήνες εφαρμογής 
του, έστω στις ιδιότυπες συνθήκες του 
κορονοϊού, είναι ενθαρρυντικοί για τη 
συνέχεια. Υπάρχει συνεργασία της αστυ-
νομίας και οργανωτών στη βάση της κοι-
νωνικής υπευθυνότητας στη συντριπτι-
κή πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Θα ανασάνει το κέντρο της Αθήνας από 
την κυκλοφοριακή συμφόρηση που 
προκαλούν οι μικρές διαδηλώσεις;

φυσικά και θα υπάρξει μεγάλη διαφορά 
για τη ζωή στην αθήνα. Επί δεκαετίες η 
οικονομική ζωή στην πρωτεύουσα αλλά 
και σε άλλες μεγάλες πόλεις στην επι-
κράτεια παρέλυε, περιμένοντας μια ολι-
γομελή ομάδα πολλές φορές να τελειώ-
σει την πορεία της στο κέντρο, Σταδίου, 
Σύνταγμα, βασιλίσσης Σοφίας, πανεπι-
στημίου, Ομόνοια για να πάνε στις δου-
λειές τους. Οι επιπτώσεις στην οικονομία 
αλλά και στον τουρισμό υπήρξαν βαρύ-
νουσες για την πραγματικότητά μας. 
Ταυτόχρονα, το μήνυμα που προφανώς 
ήθελαν να στείλουν οι συγκεντρωμένοι 
και διαμαρτυρόμενοι κατέληγε αποδυ-
ναμωμένο για τους πολλούς, λόγω της 
ταλαιπωρίας που υφίσταντο. αν μιλή-
σουμε απολύτως ρεαλιστικά ο νέος νό-
μος περί διαδηλώσεων, βάζει τέλος σε 
έναν αναχρονισμό και μια κακή νοοτρο-
πία, αδικαιολόγητη για την Ελλάδα του 
2020-2030.
Ποιοι είναι οι στόχοι του Υπουργείου 
και της αστυνομίας ενόψει και της κα-
τάρτισης του νέου στρατηγικού σχεδί-
ου μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων; 
Αισιοδοξείτε ότι η χώρα θα πετύχει 
τους ευρωπαϊκούς στόχους;

Οι στόχοι των Υπηρεσιών της Τροχαίας 
αστυνόμευσης, αναφορικά με τα τροχαία 
ατυχήματα κα τη βελτίωση του οδικού 
περιβάλλοντος σύμφωνα με το «πρό-
γραμμα αντεγκληματικής πολιτικής 
2020 -2024», είναι μεταξύ άλλων η συ-

νέχιση εφαρμογής του 3ου Στρατηγικού 
σχεδίου Οδικής ασφάλειας 2011-2020, 
η εφαρμογή νέου στρατηγικού σχεδίου 
Οδικής ασφάλειας 2021-2030 της Ευρω-
παϊκής Ένωσης: «ή Ευρώπη σε κίνηση 
- βιώσιμη κινητικότητα για την Ευρώπη: 
ασφαλής συνδεδεμένη και καθαρή». 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό στόχο του 
Στρατηγικού Σχεδίου για την βελτίωση 
της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα για 
την περίοδο 2011-2020 είναι η μείωση 
των νεκρών από τα οδικά τροχαία ατυ-
χήματα κατά 50%. μέχρι και το έτος 2019 
ο αριθμός των νεκρών είχε μειωθεί κατά 
45% αποδεικνύοντας ότι βρισκόμαστε σε 

πολύ καλό δρόμο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την οδική ασφάλεια ανα-
γνωρίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμε-
σα στις χώρες που έχουν σημειώσει τε-
ράστια πρόοδο με μείωση των θανάτων 
από τροχαία ατυχήματα υψηλότερη από 
τον μέσο όρο.

Τέλος, για την επόμενη δεκαετία, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση καθόρισε στο πλαίσιο 
της πολιτικής της για την οδική ασφάλεια 
2021-2030, νέο στόχο μείωση των νε-
κρών κατά 50% και, για πρώτη φορά, το 
ίδιο και τους σοβαρά τραυματίες.

αισιοδοξώ ότι θα πιάσουμε και αυτούς 
τους στόχους βασιζόμενοι στον επαγ-
γελματισμό και στο υψηλό αίσθημα ευ-
θύνης που επιδεικνύει το αστυνομικό 

προσωπικό των Υπηρεσιών Τροχαίας σε 
συνδυασμό με την βελτίωση των οδικών 
υποδομών της Χώρας μας και την τε-
χνολογική εξέλιξη των οχημάτων στους 
τομείς της ενεργητικής και παθητικής 
ασφάλειας. 

Γνωρίζουμε ότι είστε υπέρμαχος του 
καθορισμού ενός ενιαίου δόγματος 
ασφαλείας στη χώρα μας. Αισιοδοξεί-
τε ότι επί των ημερών σας θα υπάρξει 
πρόοδος;

καθημερινά το πλέγμα των νέων απει-
λών που αναδύονται γύρω μας καθώς 
και η φύση τους επιβεβαιώνουν την 
αναγκαιότητα ύπαρξης ενός βασικού 
κειμένου πολιτικής το οποίο να παρα-
θέτει με σαφήνεια το εθνικό όραμα για 
την Εσωτερική ασφάλεια. μέσα σε αυτό 
θα αναλύεται με ολιστικό τρόπο το πε-
ριβάλλον εσωτερικής ασφάλειας της 
χώρας με ταυτόχρονη αποτύπωση αλλά 
και εκτίμηση κάθε είδους απειλών κατά 
αυτής. 

Την αναγκαιότητα εκπόνησης ενός τέ-
τοιου κειμένου πολιτικής στρατηγικού 
προσανατολισμού, σε συνεργασία με 
συναρμόδιους φορείς (Υπουργείο Άμυ-
νας, Σύμβουλος Εθνικής ασφαλείας, λι-
μενικό Σώμα - Ελληνική ακτοφυλακή, 
Εθνική Υπηρεσία πληροφοριών κ.λ.π.), 
έχω επισημάνει εδώ και χρόνια αλλά 
και πιο πρόσφατα, στο τέλος του 2019 στο 
κέντρο μελετών ασφάλειας, τον εξειδι-
κευμένο στην εκπόνηση τέτοιων μελε-
τών, φορέα του Υπουργείου προστασίας 
του πολίτη.

θα μπορούσα να υπογραμμίσω συνεπώς 
ότι δεν αποτελεί πλέον μόνο προσωπική 
διαπίστωση αλλά και κεντρική κυβερ-
νητική επιλογή στην οποία πιστεύω ότι 
θα έχουμε σύντομα την ευκαιρία να ανα-
φερθούμε αναλυτικότερα. 

Γνωρίζετε κ. Υφυπουργέ ότι πολλά αι-

“ Άμεση προτεραιότητά 
μας είναι η ανασυγκρότηση 

σε μέσα και τεχνολογίες, 
μέσω ενός εξοπλιστικού 

προγράμματος που βρίσκεται 
σε εξέλιξη και είναι εφάμιλλο 

με αυτό των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004”

συνεντευξη
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τήματα του αστυνομικού προσωπικού 
παραμένουν ανοικτά. Η θεσμοθέτηση 
της επικινδυνότητας, το νέο βαθμολό-
γιο, το νέο μισθολόγιο σε σχέση και 
με τις αποφάσεις του ΣτΕ, οι συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας αποτελούν πε-
δίο διαλόγου. Μήπως όμως υπάρχει 
καθυστέρηση στην επίλυσή τους και 
ποιες είναι οι δικές σας ενέργειες;

Τα αιτήματα του αστυνομικού προσω-
πικού που αναφέρεστε, είναι χρόνια και 
παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα άλυτα. ή πολιτική ηγεσία του Υπουρ-
γείου και η κυβέρνηση συνολικότερα 
επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
την επίλυση των θεσμικών αιτημάτων 
των αστυνομικών. ας μην ξεχνάμε όμως 
ότι η Χώρα μας διένυσε μια δεκαετία 
μνημονιακών υποχρεώσεων. Οι μισθοί 

του προσωπικού μειώθηκαν και ο υλι-
κοτεχνικός εξοπλισμός δεν ανανεώθη-
κε, καθιστώντας το έργο των αστυνομι-
κών ακόμα πιο δύσκολο. 

Άμεση προτεραιότητά μας είναι η ανα-
συγκρότηση σε μέσα και τεχνολογίες, 
μέσω ενός εξοπλιστικού προγράμματος 
που βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι εφά-
μιλλο με αυτό των Ολυμπιακών αγώνων 
του 2004. παράλληλα, προτεραιότητά 
μας παραμένει η σταδιακή αποκατά-
σταση των αμοιβών του αστυνομικού 
προσωπικού, σε εναρμόνιση και με το 
σχετικό σκεπτικό των αποφάσεων της 
δικαιοσύνης.

Το βαθμολόγιο είναι ζήτημα βαρύνου-
σας σημασίας και είναι στην φάση της 
τελικής διαβούλευσης. Το επόμενο χρο-
νικό διάστημα θα υπάρξουν επίσημες 
ανακοινώσεις. Είναι σαφές ότι τα παρα-
πάνω ζητήματα εμπίπτουν στον κύκλο 
αρμοδιοτήτων και μιας σειράς άλλων 
υπουργείων όπως π.χ. του Υπουργείου 
Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας 
και άλλων, με τα οποία βρισκόμαστε σε 
στενή συνεργασία.

Κατά γενική ομολογία η Ελληνική 

Αστυνομία έχει αναλάβει πρόσθετες 
υποχρεώσεις τόσο λόγω του μετανα-
στευτικού όσο και της υγειονομικής 
κρίσης, τις οποίες φέρει εις πέρας επι-
τυχώς. Μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουρ-
γός έχει αναγνωρίσει τη συμβολή του 
αστυνομικού προσωπικού λέγοντας ότι 
θα υπάρξει και υλική ανταμοιβή. Ωστό-
σο, μέχρι σήμερα δεν έχουμε πληρο-
φορηθεί ότι υπάρχει κάποια πρόοδος. 
Εσείς ως Υπουργείο, τι ακριβώς ειση-
γείστε;

δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι το σύνο-
λο της κοινωνίας καθώς και της κυβέρ-
νησης αναγνωρίζουν τον τιτάνιο καθη-
μερινό αγώνα των στελεχών της Ελλη-
νικής αστυνομίας σε όλες τις γωνιές της 
χώρας μας. καλούνται να συνδράμουν 
με όλες τους τις δυνάμεις σε πλήθος 
νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η 
πατρίδα μας. και το κάνουν με απόλυτη 
επιτυχία καταδεικνύοντας με τον πλέον 
ξεκάθαρο τρόπο την πηγή ισχύος, την 
αιχμή του δόρατος της Ελληνικής αστυ-
νομίας. 
Το υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυτα-
πάρνησης που χαρακτηρίζουν τις γυναί-
κες και τους άνδρες αστυνομικούς.
από την πλευρά της η πολιτεία, δια της 
κυβερνήσεως, δίνει την δική της κα-
θημερινή μάχη με στόχο να στηρίξει με 
κάθε τρόπο τους Έλληνες αστυνομικούς 
στην αποστολή τους. ή πολιτική και η 
φυσική ηγεσία του Υπουργείου προστα-
σίας του πολίτη μέσα από την αδιάκο-
πη, στενή συνεργασία τους λαμβάνουν 
όλες εκείνες τις αναγκαίες πρωτοβου-
λίες ώστε το αστυνομικό προσωπικό να 
ενισχυθεί, με υλικοτεχνικά μέσα και όχι 
μόνο, κατά την εκτέλεση της αποστολής 
του. βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινω-
νία με τους αρμόδιους φορείς της κυ-
βερνήσεως, εν προκειμένω το Υπουρ-
γείο Οικονομικών το οποίο είναι το καθ’ 
ύλην αρμόδιο για κάθε ζήτημα οικονομι-
κής φύσεως που αφορά το σύνολο των 
δημοσίων υπαλλήλων. Χωρίς να εθε-
λοτυφλούμε μπροστά στις αυξημένες 
οικονομικές ανάγκες από το σύνολο της 
Ελ.αΣ. σε πλήθος ζητημάτων, συνέπεια 
της δεκαετούς οικονομικής κρίσης αλλά 
και της υφιστάμενης περιόδου αυξημέ-
νων επιχειρησιακών αναγκών λόγω της 
πανδημίας, διατηρούμε στην κορυφή 
της πολιτικής μας το ζήτημα της υλικής 
ανταμοιβής των στελεχών της Ελ.αΣ. 
στις επαφές μας με τους αρμόδιους φο-
ρείς του Υπουργείου Οικονομικών. 
Από την ενασχόλησή σας με τα συνδι-

καλιστικά ως Αντιπρόεδρος, τι σας είχε 
τότε εντυπωσιάσει και θα θέλατε σήμε-
ρα να το μοιραστείτε μαζί μας και ως 
διακεκριμένο στέλεχος της ΠΟΑΞΙΑ, τι 
θα συμβουλεύατε σήμερα από τη θέση 
του πολιτικού τη νέα γενιά των συνδι-
καλιστικών μας στελεχών;

αναμφίβολα μία περίοδος βαθιά χαραγ-
μένη στη μνήμη μου αποτελεί η διεξα-
γωγή των πρώτων εκλογών σε καθε-
στώς επίσημης αναγνώρισης του συν-
δικαλισμού από την πολιτεία που αποτέ-
λεσε και την 1η μαζική προσέλευση των 
αξιωματικών για να ψηφίσουν. Επρόκει-
το για μία κίνηση υψηλού συμβολισμού 
που, μεταξύ άλλων, σηματοδοτούσε 
μια νέα πορεία εκδημοκρατισμού στην 
Ελληνική αστυνομία. Οι εκλογές αυτές 
επισφράγιζαν και δικαίωναν έναν αγώ-
να που είχε ξεκινήσει από το 1988 στον 
οποίον η τότε ηγεσία, πολιτική και φυ-
σική, του Υπουργείου δημόσιας Τάξης 
αδυνατούσε να κατανοήσει και προσαρ-
μοστεί στις απαιτήσεις των καιρών, ανα-
γνωρίζοντας μεταξύ των άλλων και το 
συνδικαλιστικό δικαίωμα στους αστυ-
νομικούς.

Ταυτόχρονα όμως, θα ήθελα να υπενθυ-
μίσω στις νεότερες γενιές, ότι καθόριζε 
και εξακολουθεί να καθορίζει και το όριο 
ευθύνης και αυτοελέγχου της συνδικα-
λιστικής ηγεσίας ως προς την πορεία 
του συνδικαλιστικού κινήματος στην 
Ελληνική αστυνομία, δεδομένης της 
ιδιαιτερότητας του φορέα - ως ένστολο 
ένοπλο Σώμα - αλλά και της αποστολής 
του. αποτελεί εξάλλου τον καθ’ ύλην 

αρμόδιο πολιτειακό βραχίονα που δια-
σφαλίζει τη δημόσια ειρήνη, ευταξία και 
απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση ενώ 
παράλληλα επαγρυπνά για την πρόληψη 
και καταστολή του εγκλήματος, την προ-
στασία του κράτους και δημοκρατικού 
μας πολιτεύματος. με άλλα λόγια αποτε-
λεί τον εγγυητή της δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας και αναπόσπαστο πυλώνα της 
εθνικής ασφάλειας της πατρίδας μας.

“ Υφίσταται μια λανθασμένη 
αντίληψη ειδικά στην 

Αριστερά, όπου οι καταγγελίες 
για υπέρμετρη άσκηση 

αστυνομικής βίας, λειτουργούν 
ως βάση νομιμοποίησης της 
επαναστατικότητας και της 
προσδοκίας που πρέπει να 

εμπεδώνεται στους πολίτες, ως 
εκλογικό «εργαλείο»”

“ Η 1η μαζική προσέλευση 
των αξιωματικών για  

να ψηφίσουν ήταν μία 
κίνηση υψηλού συμβολισμού 

που, μεταξύ άλλων, 
σηματοδοτούσε μια νέα πορεία 

εκδημοκρατισμού  
στην Ελληνική Αστυνομία”
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Κύριε Αρχηγέ, περιποιεί ιδιαίτερη τιμή 
για την Ομοσπονδία μας το γεγονός ότι 
μας παραχωρείτε τη συνέντευξη αυτή, 
ως Αρχηγός του Σώματος, με μακρά 
συνδικαλιστική εμπειρία, λόγω και της 
συμμετοχής σας, επί σειρά ετών, στα 
Διοικητικά Συμβούλια και στο Προε-
δρείο τόσο της ΠΟΑΞΙΑ όσο και του Ευ-
ρωπαϊκού Διοικητικού Συμβουλίου των 
Αστυνομικών Συνδικάτων (CESP). Ταυ-
τόχρονα, όμως, έχει ιδιαίτερη σημασία 
και η βαρύτητα του λόγου και των απο-
φάσεών σας σε μια περίοδο κατά την 
οποία ο θεσμός της Ελληνικής Αστυνο-
μίας έχει αναβαθμιστεί στη συνείδηση 
των πολιτών. Από την ανάληψη των κα-
θηκόντων σας, έχει συμπληρωθεί ήδη 
το πρώτο έτος στο τιμόνι της Ηγεσίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου κλη-
θήκατε να διαχειριστείτε μια σειρά κα-

ταστάσεων ιδιαίτερων και πρωτόγνω-
ρων για το Σώμα. Υπό αυτές τις συνθή-
κες πώς αποτιμάτε την ανταπόκριση της 
Ελληνικής Αστυνομίας;

αρχικά, κι εγώ να ευχαριστήσω από 
τη θέση του αρχηγού του Σώματος την 
πΟαξια η οποία με την πολυετή συν-
δικαλιστική διαδρομή, διεκδικεί δίκαια 
αιτήματα των συναδέλφων, σχετιζόμενα 
με τη βελτίωση των συνθηκών του ερ-
γασιακού τους περιβάλλοντος, αλλά και 
την προάσπιση των εργασιακών τους δι-
καιωμάτων. Είναι απαραίτητη η αγαστή 
συνεργασία με όλους τους συνδικαλιστι-
κούς φορείς του Σώματος μέσω εποικο-
δομητικού διαλόγου.

προχωρώντας με προσεκτικό και στα-
θερό βηματισμό, η Ελληνική αστυνομία 
έχει αποδείξει ότι είναι παρούσα, και μά-
λιστα παρούσα με πρόσωπο ανθρώπινο, 

αλλά και δυναμικό. ή συστηματική, με-
θοδική και με πολιτοκεντρικό χαρακτήρα 
δουλειά όλων των Υπηρεσιών, γίνεται 
εμφανής μέσω της αποτελεσματικής δι-
αχείρισης ιδιαίτερων φαινομένων στα 
οποία κληθήκαμε και βρεθήκαμε στην 
πρώτη γραμμή, αλλά και μέσω των 
αδιαμφισβήτητα ικανοποιητικών απο-
τελεσμάτων στον τομέα της εσωτερικής 
ασφάλειας. ή σταθερότητα στη διαρ-
κή μας προσπάθεια για την πάταξη της 
εγκληματικότητας είναι ο κοινός παρα-
νομαστής όλων των προσπαθειών μας.

αρωγός και βασικό στήριγμα κάθε ενέρ-
γειάς μας ήταν και είναι το στελεχιακό 
δυναμικό μας. δυναμικό με υψηλό επί-
πεδο επαγγελματισμού και συνέπειας, 
με δείγματα δουλειάς άξια αντίστοιχων 
ευρωπαϊκών αστυνομιών, με εξειδίκευ-
ση που τους καθιστά αυτάρκεις κατά την 

συνεντευξη

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
Το όραμά μου για μια πιο αποτελεσματική 

Ελληνική Αστυνομία
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης,  

απαντά στις ερωτήσεις της «Αξιωματικής Αστυνομίας» και εξηγεί πώς το αστυνομικό μας σώμα, 
ανταποκρίνεται στις αυξημένες και ιδιαίτερες συνθήκες του σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο 

σταθερά στο μέλλον, επιστρατεύοντας κάθε διαθέσιμο σύγχρονο μέσο και εξοπλισμό
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επιτέλεση των καθηκόντων τους. δυ-
ναμικό, που χρειάζεται να εμφανίζεται 
αντάξιο των προσδοκιών του πολίτη, να 
του εμπνέει εμπιστοσύνη και να στέκε-
ται αρωγός στη διαρκή επαγρύπνηση για 
την ενδυνάμωση του αγαθού της ασφά-
λειας. Σε όλο αυτό το προσωπικό, που 
καθημερινά δίνει τον καλύτερό του εαυτό 
για τον πολίτη και την κοινωνία, οφείλω 
ως αρχηγός του Σώματος ένα μεγάλο 
ευχαριστώ.

Ένας από τους βασικούς στόχους της 
Αρχηγίας σας, ήταν από την πρώτη 
στιγμή η εδραίωση της κοινωνικής ει-
ρήνης και η εμπέδωση του αισθήματος 
ασφάλειας στους πολίτες, αναβαθμί-
ζοντας το τρίπτυχο αστυνόμευση-τρο-
χαία-ασφάλεια. Είστε ικανοποιημένος 
από τα έως τώρα αποτελέσματα ή σχε-
διάζετε τροποποιητικές παρεμβάσεις;

ή αποστολή της Ελληνικής αστυνομί-
ας, όντως εκπορεύεται από το τρίπτυχο 
αστυνόμευση-τροχαία-ασφάλεια, αλλά 
και από την προώθηση της διαρκούς 
προσπάθειάς μας για ασφαλείς πολίτες 
και εμπέδωση του αισθήματος της ασφά-
λειας. Ο στόχος για ασφαλείς γειτονιές 
και πόλεις από την πρώτη στιγμή ανά-
ληψης των καθηκόντων μου προτεραι-
οποιήθηκε με την εφαρμογή στοχευμέ-
νων ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων σε 
συγκεκριμένες περιοχές, όπου υπήρχε 
ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα εγκλημα-
τικότητας. 

για την επίτευξη των συγκεκριμένων 
εμφανών αποτελεσμάτων άμεσα πραγ-
ματοποιήθηκαν κινήσεις ενίσχυσης μά-
χιμων Υπηρεσιών με το ήδη υπάρχον δυ-
ναμικό, αλλά και με την πρόσληψη νέου, 
καθώς και με τον εφοδιασμό αυτών με 
τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. 

Τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας 
είναι ήδη ορατά, όπως προκύπτει από 
στατιστικά στοιχεία, παρά το γεγονός, ότι 
μέσα στο χρόνο αυτό μεγάλος αριθμός 
αστυνομικών μετακινήθηκε στα νησιά 
του βορείου και νοτίου αιγαίου και στον 
Έβρο για τη διαχείριση του μεταναστευ-

τικού και την αποτροπή αθρόας εισό-
δου μεταναστών, αλλά και των δράσε-
ων που αναπτύχθηκαν από μέρους μας 
κατά τη μάχη ενάντια στη διασπορά του 
COVID-19.

Ενδεικτικά, σας αναφέρω ότι από την 
εξέταση των καταγεγραμμένων περιστα-
τικών του α’ 9μηνου 2020 σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο 9μηνο του 2019 παρα-
τηρείται αισθητή μείωση στον τομέα της 
εγκληματικότητας, καθώς οι ληστείες 
μειώθηκαν σε ποσοστό άνω του 40%, και 
οι κλοπές σε ποσοστό άνω του 25%. αντί-
στοιχα, πολύ καλύτερη εικόνα παρουσι-
άζεται και στον αριθμό τροχαίων ατυχη-

μάτωνκατά το πρώτο 9μηνο του 2020 σε 
σχέση με το αντίστοιχο του 2019, όπου 
προκύπτει σημαντική μείωση αυτών και 
ειδικότερα του ποσοστού των θανόντων 
άνω του 20%, γεγονός που αποδεικνύει 
τη συστηματική και στοχευμένη δου-
λειά, που έχει συντελεστεί στον τομέα 
της οδηγικής συμπεριφοράς και στην 
αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με 
σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.

Πιστεύετε ότι η Αστυνομία ανταποκρί-
θηκε στο ρόλο της κατά τη διαχείριση 
κρίσεων, όπως η πανδημία του Κορω-
νοϊού και η διαχείριση του μεταναστευ-
τικού;

ή Ελληνική αστυνομία το 2020 κλήθη-
κε να διαχειριστεί δύο μεγάλες κρίσεις, 
αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού και 
αυτή της απόπειρας μαζικής εισόδου με-
ταναστών από τα ανατολικά και βόρεια 
σύνορά μας στον Έβρο. Σχεδόν ταυτό-
χρονα κλήθηκε σε σύντομο χρονικό δι-
άστημα να ανταποκριθεί με το βέλτιστο 
τρόπο στρατηγικά και επιχειρησιακά, 
επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα και το 
υψηλό επίπεδο των στελεχών της. και 
στις δύο περιπτώσεις το Σώμα απέδειξε 
ότι ήταν, είναι και θα είναι διαρκώς έτοι-
μο να ανταποκριθεί υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες και αντιξοότητες.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ωστόσο, 
στηρίχθηκε στην επαγγελματική στάση 

των στελεχών μας που βρέθηκαν στην 
πρώτη γραμμή και με αυταπάρνηση 
-προσωπική και οικογενειακή, αντα-
ποκρίθηκαν στην αποστολή τους, απο-
τρέποντας αφενός την ανεξέλεγκτη και 
μαζική εισροή παράτυπων μεταναστών 
στον ελληνικό χώρο, αφετέρου, συμ-
βάλλοντας καταλυτικά στη μάχη για τον 
περιορισμό της διασποράς του COVID-19, 
γεγονότα που θα είχαν αρνητικό αντίκτυ-
πο στην εσωτερική ασφάλεια της Χώρα 
μας, εάν το Σώμα και τα στελέχη μας δεν 
ανταποκρίνονταν άμεσα. 

Ουσιαστική και άξια μνείας, όμως, εί-
ναι και η δουλειά που έγινε σε επιτελι-
κό επίπεδο, όπου άμεσα αναλήφθηκαν 
πρωτοβουλίες και υπερσκελίστηκαν 
νομικά εμπόδια με την αρωγή της πο-
λιτικής ήγεσίας, για να υπάρξει η άμεση 
υποστήριξη των αστυνομικών πρώτης 
γραμμής, σε διοικητικό επίπεδο και σε 
επίπεδο υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Επί των ημερών σας αναμφίβολα έχει 
σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στην 
προμήθεια νέου σύγχρονου υλικοτε-
χνικού εξοπλισμού. Τι προγραμματίζει 
το Αρχηγείο για τη βελτίωση των υπο-
δομών και του αστυνομικού εξοπλι-
σμού;

Στόχευσή μου από την τοποθέτησή μου 
ως προϊσταμένου Επιτελείου, αλλά και 
διαρκής πεποίθησή μου ήταν και είναι 
πως η βέλτιστη αποδοτικότητα και η ποι-
οτική παροχή υπηρεσιών προς τους πο-
λίτες επιτυγχάνεται με την αναβάθμιση 
του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. ή καθο-
λική συμμετοχή της Ελληνικής αστυνο-
μίας σε Χρηματοδοτικά προγράμματα και 
απορρόφηση χρηματοδοτικών κονδυλί-
ων με σκοπό την ανανέωση του στόλου 
ήταν η αρχή που κορυφώθηκε το 2020 
με την παραλαβή νέων, σύγχρονων οχη-
μάτων και μέσω της συνέχισης αξιοποί-
ησης ποικίλων χρηματοδοτικών πηγών 
για την ενίσχυση τόσο του στόλου μας 
όσο και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
μας, αλλά και των ατομικών εφοδίων του 
προσωπικού. Ευρωπαϊκές και εθνικές 
χρηματοδοτικές πηγές γίνονται εργαλείο 
ανανέωσης στα χέρια μας με έμπειρα και 
εξειδικευμένα στελέχη να προχωρούν 
με σύστημα και μεθοδικότητα στη βελτί-
ωση υποδομών και ατομικών εφοδίων.

Συνεχίζουμε, λοιπόν, εντατικά την προ-
σπάθειά μας, και προχωρούμε σε διαρ-
κή ανανέωση με πρότυποτον τελευταίας 
τεχνολογίας εξοπλισμό που για πρώτη 

“ Υπερσκελίστηκαν νομικά 
εμπόδια με την αρωγή  

της Πολιτικής Ηγεσίας, για  
να υπάρξει η άμεση υποστήριξη 

των αστυνομικών πρώτης 
γραμμής, σε διοικητικό επίπεδο 
και σε επίπεδο υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού”

“ Η απλούστευση και 
ψηφιοποίηση εσωτερικών 

διαδικασιών, χρονίως 
πασχουσών, αλλά και 

διαδικασιών συναλλαγής  
και ψηφιακής επαφής με τους 
πολίτες συνιστά όραμά μου”
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συνεντευξη

φορά εισάγεται στο Σώμα και εργαλει-
οποιείται στα χέρια των Υπηρεσιών μας 
και του προσωπικού, ενώ προχωράμε 
για πρώτη φορά σε ανανεωτικό εξοπλι-
στικό πρόγραμμα, δίνοντας νέα πνοή και 
κύρος στην επιτέλεση του έργου μας, και 
αλλάζοντας τη νοοτροπία επιχειρησια-
κής διαχείρισης κρίσεων από την Ελλη-
νική αστυνομία. 

Ένα από τα στοιχήματά σας είναι και η 
εξάλειψη της γραφειοκρατίας μέσω της 
απλούστευσης των διοικητικών διαδι-
κασιών στο πλαίσιο και της ψηφιακής 
διακυβέρνησης. Σε ποιους τομείς έχει 
αναπτύξει δράση η Ελληνική Αστυνο-
μία αυτό το πρώτο έτος Αρχηγίας σας;

ή απλούστευση και ψηφιοποίηση εσω-
τερικών διαδικασιών, χρονίως πασχου-
σών, αλλά και διαδικασιών συναλλαγής 
και ψηφιακής επαφής με τους πολίτες 
συνιστά όραμά μου, το οποίο με επιτα-
κτικότητα προσδοκώ να ολοκληρωθεί 
σύντομα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους. 
ή γραφειοκρατία συνιστά αναχρονιστική 
τακτική και χρειάζεται να εξαλειφθεί. ή 
απεμπλοκή του Σώματος από πάρεργα 
διοικητικά και η απελευθέρωση προσω-
πικού, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί 

“ Σε όλο αυτό το προσωπικό, 
που καθημερινά δίνει  

τον καλύτερό του εαυτό  
για τον πολίτη  

και την κοινωνία, οφείλω  
ως Αρχηγός του Σώματος  
ένα μεγάλο ευχαριστώ”

επιχειρησιακά, είναι προτεραιότητα.

προχωράμε σε συνεργασία με τα συναρ-
μόδια Υπουργεία δικαιοσύνης και Ψη-
φιακής διακυβέρνησης, διαδικασίες για 
την ηλεκτρονική επίδοση δικογράφων 
και την έναρξη της «τηλεδίκης» για την 
αποφυγή μεταγωγής κρατουμένων από 
τα σωφρονιστικά καταστήματα, με απτά 
αποτελέσματα υλοποίησης σε σύντομο 
χρονικό διάστημα και με γνώμονα την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χα-

ρακτήρα. Στόχος είναι με τη συγκεκριμέ-
νη δράση νααξιοποιείται το προσωπικό 
στα πραγματικά του καθήκοντα.

Σειρά ενεργειών έχουν προχωρήσει και 
έπονται πολλές ακόμη, που ο όρος και-
νοτομία θα τις χαρακτηρίζει. Έχουμε ήδη 
προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς στην 
ψηφιοποίηση αρχείων, τη δημιουργία 

ψηφιακών εφαρμογών για το προσωπι-
κό, αλλά και για την ψηφιακή επαφή με 
τον πολίτη. δεδομένων των συνθηκών 
που έχουν διαμορφωθεί με την πανδη-
μία του κορωνοϊού και την θεσμική ανα-
γκαιότητα για τηλεργασία, θωρακίζουμε 
το συγκεκριμένο εργασιακό πλαίσιο με 
ποικίλες ψηφιακές ενέργειες, με ενδει-
κτική αυτήν της παροχής υπηρεσιακού 
emailσε όλο το προσωπικό της Ελληνι-
κής αστυνομίας, δημιουργώντας συνθή-
κες εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσι-
ών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

κατακτούμε τον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό με κυρίαρχη τη δημιουργία ολοκλη-
ρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, 
τα οποία θα παρέχουν σε πραγματικό 
χρόνο πληροφορίες επί των συμβάντων 
και θα βοηθούν στην ταχύτατη λήψη 
αποφάσεων, ενώ θα προσφέρουν πλήρη 
στατιστική απεικόνιση και χαρτογράφη-
ση δεδομένων εγκληματικότητας προς 
επιχειρησιακή και στρατηγική αξιοποίη-
ση αυτών.

ή Ελληνική αστυνομία δεν μένει στάσι-
μη, προχωρά σταθερά και με αξιώσεις 
προς την ψηφιακή καινοτομία, με σκοπό 
να είναι δίπλα στον πολίτη με προτεραιό-
τητα στις ανάγκες του.
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Συνεχίζοντας τη λειτουργία του με 
πλήρη συμμόρφωση στα μέτρα για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας, το 
δ.Σ. συνεδρίασε την 8η Οκτωβρίου 2020 
μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη νέα αυτή 
πραγματικότητα, έδωσε το παρών και ο 
αρχηγός του Σώματος, αντιστράτηγος 
κ. μιχαήλ καραμαλάκης, ο οποίος συμ-
μετείχε στη συνεδρίαση από το γραφείο 
του. Στην παρέμβασή του ο κ. αρχηγός 
αναφέρθηκε ενδελεχώς στις προσπά-
θειες της ήγεσίας για την επίλυση των 
θεμάτων, τα οποία έχει θέσει η π.Ο.α-
ξι.α., τόσο μέσω της υποβολής έγγρα-
φων υπομνημάτων-προτάσεων, όσο 
και με την αυτοπρόσωπη παρουσία του 
προεδρείου της στη φυσική και πολιτική 
ήγεσία.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩν ΟρΙΩν ΗλΙΚΙΑΣ

Ειδικότερα ο κ. αρχηγός, μας ενημέ-
ρωσε ότι εντός των ημερών θα εκδοθεί 
σχετικό π.δ., στο οποίο μεταξύ άλλων 
θα προβλέπεται η επέκταση των ορίων 
ηλικίας, από τον βαθμό του αστυνομικού 
διευθυντή και πάνω, και η προαγωγή 
των αστυνόμων β΄ του ΤΕμα στο βαθ-
μό του αστυνόμου ά  μετά την προαγω-
γή και του τελευταίου εξερχομένου του 
ιδίου έτους από τη ΣαΕα, ανεξαρτήτως 
ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, 
σύμφωνα με τις προτάσεις της Ομοσπον-
δίας μας, οι οποίες σημειωτέων έχουν 
υποβληθεί στην προηγούμενη πολιτική 
και φυσική ηγεσία πλέον των τριών (3) 
ετών. Στο σημείο αυτό, με παρέμβασή 
του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. ιω-
άννης κατσιαμάκας, μετέφερε στον κ. 
αρχηγό την επιθυμία των συναδέλφων 
αξιωματικών των υπόλοιπων βαθμών, 
αλλά και ανθυπαστυνόμων, οι οποίοι κα-
τακλύζουν καθημερινά την Ομοσπονδία 

τόσο εγγράφως όσο και προφορικώς, 
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για 
όσους καταλαμβάνονται από το όριο ηλι-
κίας των 60 ετών και το επιθυμούν να 
παραμείνουν για ένα επιπλέον έτος.
Επίσης, όπως τόνισε, πολύ σύντομα θα 
δρομολογηθεί η επίλυση του θέματος 
της διασφάλισης 35ετους παραμονής 
στο Σώμα των αξιωματικών της ΣαΕα, 
επί τη βάση της σχετικής πρότασης που 
έχει υποβάλλει η π.Ο.αξι.α, η οποία εί-
ναι ρεαλιστική, απόλυτα εφαρμόσιμη και 
διασφαλίζει τόσο τα συμφέροντα των 
συναδέλφων όσο και αυτά του Σώματος, 
καθότι αποτρέπει την στέρηση μεγάλου 
αριθμού στελεχών, λόγω αποστρατείας 
στη πιο παραγωγική ηλικία και την εξ 
αυτής απώλεια συσσωρευμένης εργα-
σιακής εμπειρίας. μας διαβεβαίωσε δε, 
ότι το νέο πλαίσιο θα είναι έτοιμο έγκαι-
ρα, ώστε να εφαρμοστεί κατά τις ετήσιες 
τακτικές κρίσεις του 2021.
παράλληλα, προχωράει με γρήγορους 
ρυθμούς η ανανέωση του στόλου των 
οχημάτων και της υλικοτεχνικής υπο-
δομής του Σώματος καθώς και οι προ-
σπάθειες για τον απεγκλωβισμό των 
υπηρεσιών από ξένα καθήκοντα, όπως 
π.χ. η επίδοση δικογράφων μέσω των 
νέων μορφών τεχνολογίας, διεξαγωγής 
δικών χωρίς την παρουσία μαρτύρων-
αστυνομικών, κατάργηση περιοδικών 
αναφορών κλπ, ώστε να υπάρξει και 
εξοικονόμηση προσωπικού και καταπο-
λέμηση γραφειοκρατικών και ξεπερα-
σμένων διαδικασιών.
Τέλος, ο κ. αρχηγός, συνεχάρη την Ομο-
σπονδία για την σοβαρή, υπεύθυνη και 
χωρίς κραυγές και τυμπανοκρουσίες, 
παρουσία της και την καθοριστική της 
συμβολή στη διαμόρφωση ρυθμιστικών 
πλαισίων και λύσεων επί των θεμάτων 
που ταλανίζουν το Σώμα και έρχονται 
να θεραπεύσουν παθογένειες, οι οποίες 
είναι χρόνιες, και σε ένα μεγάλο μέρος 
τους δημιουργήθηκαν λόγω της ατολμί-
ας προηγούμενων κυβερνήσεων ή ακό-
μη και της ανύπαρκτης βούλησης για την 

επίλυσή τους.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο καθη-
γητής του Οικονομικού πανεπιστημίου 
αθηνών κ. νικόλαος φράγκος, ο οποί-
ος προέβη σε διεξοδική ανάλυση της 
υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με την 
διεκδίκηση αναγνώρισης του αστυνο-
μικού επαγγέλματος ως «επικίνδυνου» 
και ιδιαίτερα για της οικονομοτεχνικές 
πλευρές του όλου ζητήματος. Το δ.Σ. σε 
υλοποίηση και προγενέστερης απόφα-
σής του, εξουσιοδότησε το προεδρείο να 
αναθέσει στον κ. φράγκο την εκπόνηση 
αναλογιστικής μελέτης για το τεχνικό 
πλαίσιο της διεκδίκησής μας, συμβάλ-
λοντας στην διαμόρφωση μιας επιστη-
μονικά άρτιας και τεχνικά λεπτομερούς 
πρότασης προς την πολιτική και φυσική 
ήγεσία προς αναγνώριση της επικινδυ-
νότητας του αστυνομικού επαγγέλματος.

Τέλος, το δ.Σ λαμβάνοντας υπόψη τα νέα 
δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στον 
εργασιακό μας χώρο από τις τροποποι-
ήσεις που επήλθαν στο άρθρο 42§ 1 του 
π.δ. 24/1997, στο οποίο προβλέπεται ότι 
η συνολική παραμονή των αστυνόμων 
β΄ για την προαγωγή στον επόμενο βαθ-
μό είναι δεκαεπτά (17) έτη συνολικής 
παραμονής ως αξιωματικού, προσθήκη 
για την οποία η Ομοσπονδία μας είχε 
διαφωνήσει σφόδρα, όταν έγινε ξαφνι-
κά και ερήμην μας το 2016. προς τούτο 
αποφασίστηκε να προταθεί άμεσα η τρο-
ποποίησή του, ώστε ο συνολικός χρόνος 
παραμονής για την προαγωγή των α/β΄ 
στον επόμενο βαθμό να είναι δεκαπέντε 
(15) έτη συνολικά ως αξιωματικού, ισχυ-
ουσών των υπολοίπων προϋποθέσεων 
που προβλέπονται.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

ή Ομοσπονδία μας συνεχίζει τις προ-
σπάθειές της σε κάθε επίπεδο, για την 
καλυτέρευση τόσο των συνθηκών εργα-
σίας του αστυνομικού προσωπικού όσο 
και των θεσμικών πλαισίων που διέπουν 
την εξέλιξη και παρουσία των αξιωματι-
κών - μελών της στο Σώμα. Συμβάλλου-
με καθοριστικά, διατυπώνοντας ρεαλι-
στικές προτάσεις με τεκμηριωμένο λόγο 
και απόψεις χωρίς τυμπανοκρουσίες και 
κραυγές, αλλά με σωφροσύνη και βλέμ-
μα προς το μέλλον.

Με νέο πλαίσιο οι ετήσιες 
τακτικές κρίσεις του 2021

Συνεδρίασε το ΔΣ της Ομοσπονδίας.  
Το παρών έδωσε ο Αρχηγός του Σώματος  

Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης

συνδικαλιστικα
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Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασί-
ας κ. ιωάννη βρΟΥΤΣή είχε στις 7 

αυγούστου 2020 η Ομοσπονδία μας στο 
γραφείο του, προκειμένου να τεθούν 
υπόψη του θεσμικά και ασφαλιστικά αι-
τήματά μας.

ή συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε 
πολύ καλό κλίμα παρουσία και του αντι-
προέδρου του Εφκα κ. Επαμεινώνδα 
αΤΣαβΕ, στην αρμοδιότητα του οποίου 
υπάγονται τα συνταξιοδοτικά θέματα 
των ενστόλων.

από την πλευρά μας, θέσαμε κατ’ αρχήν 
το θέμα της αναγνώρισης του αστυνο-
μικού λειτουργήματος ως επικίνδυνου 
και ανθυγιεινού, τονίζοντας ότι υπάρ-
χει ανοικτός διάλογος επ’ αυτού με την 
ήγεσία του Υπουργείου προστασίας του 
πολίτη και στο πλαίσιο αυτό θα υποβάλ-
λουμε και σχετική μελέτη. Ο κ. Υπουργός 
αναγνώρισε ότι το αίτημα αυτό είναι δια-
χρονικό και δίκαιο και γι’ αυτό θα αναμέ-
νει με ενδιαφέρον τη μελέτη αυτή, ώστε 

να υπάρξει ρύθμισή του σε συνεργασία 
με τα συναρμόδια υπουργεία.

Το δεύτερο θέμα που θέσαμε, είναι η 
αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας στο σύ-
νολο του αστυνομικού προσωπικού, αί-
τημα που έχουμε ήδη θέσει και στην πο-
λιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής 
αστυνομίας και για το οποίο ο κ. Υπουρ-
γός είπε ότι συμφωνεί με την πρότασή 
μας και αναμένει τη νομοθετική διάτα-
ξη που θα του υποβάλλει το υπουργείο 
προστασίας του πολίτη.

από τον κ. Υπουργό ζητήσαμε επίσης να 
επανεξετάσει το πλαίσιο αναγνώρισης 
της στρατιωτικής θητείας με το προη-
γούμενο καθεστώς, δηλαδή 6,67% των 
συντάξιμων αποδοχών αντί του 20% 
που ισχύει σήμερα, προκειμένου με τη 
ρύθμιση αυτή να είναι εφικτή η εξαγορά 
της από όσους δεν πρόλαβαν να χρησι-
μοποιήσουν την ευνοϊκή ρύθμιση, όσο 
αυτή ίσχυε. και γι’ αυτό το αίτημά μας 
υπήρξε δέσμευση από την πλευρά του 

ότι θα το εξετάσει.

παράλληλα του θέσαμε το θέμα της 
ασφάλισης του Ένστολου προσωπικού 
Ειδικών καθηκόντων (ιατροί -μηχανι-
κοί) της Ελληνικής αστυνομίας, το οποίο 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία και 
να εφαρμόζονται οι συνταξιοδοτικές- 
ασφαλιστικές διατάξεις του δημοσίου, 
κατά περίπτωση, όπως ισχύουν αυτές 
κάθε φορά.

Συζητήθηκε επίσης το πρόβλημα των 
εκκρεμών συντάξεων των εν αποστρα-
τεία συναδέλφων μας και όπως μας 
ενημέρωσε ο παριστάμενος αντιπρόε-
δρος του Εφκα, ανέρχονται σε 550 πε-
ρίπου και αφορούν τα έτη 2018 και 2019, 
αναγνωρίζει ότι υπάρχει καθυστέρηση 
λόγω έλλειψης προσωπικού και ζήτη-
σε από το Υπουργείο μας να διατεθούν 
πέντε αστυνομικοί, προκειμένου να επι-
σπευσθεί η διαδικασία χορήγησης. Ο κ. 
Υπουργός, μας διαβεβαίωσε ότι οι νέες 
συντάξεις (2020) έχουν εκδοθεί σχεδόν 
στο σύνολό τους, ενώ από τον προσεχή 
Οκτώβριο με την πλήρη λειτουργία του 
συστήματος αΤλαΣ οι νέες συντάξεις θα 
εκδίδονται εντός πενταλέπτου και πα-
ράλληλα θα γίνει και επαναπροσδιορι-
σμός των παλαιών συντάξεων με βάση 
τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του πρό-
σφατα ψηφισθέντος νόμου.

Ο επαναπροσδιορισμός των συντάξεων, 
θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξησή τους 
έως και 200 ευρώ, αναλόγως των ετών 
υπηρεσίας και του κατεχόμενου βαθμού.

Τέλος η Ομοσπονδία μας, εκφράζει 
δημοσίως τις ευχαριστίες της στον κ. 
Υπουργό, διότι έκανε άμεσα αποδεκτό 
το αίτημά μας να αποδίδονται εξ ολο-
κλήρου, στο 100%, οι συντάξεις χηρείας, 
όταν χάνει τη ζωή του αστυνομικός κατά 
την εκτέλεση του καθήκοντος, καταργώ-
ντας δηλαδή την ισχύουσα διάταξη που 
προβλέπει τη χορήγηση κατά 70%.

Συνεχίζουμε τις επαφές και τις παρεμβά-
σεις της σε κάθε αρμόδιο αξιωματούχο, 
προκειμένου να επιτύχει την ικανοποί-
ηση και των άλλων αιτημάτων που μας 
απασχολούν κατά προτεραιότητα αυτό 
το διάστημα, σύμφωνα και με τις αποφά-
σεις των συλλογικών μας οργάνων.

Στον Υπουργό Εργασίας  
κ. ΙωΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ  
τα αιτήματά μας

συνδικαλιστικα
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νέοι αξιωματικοί της Ελληνικής 
αστυνομίας!

με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή για 
μας, παρευρεθήκαμε σήμερα, 30 ιουλί-
ου 2020, στην τελετή ορκωμοσίας σας, 
στη Σχολή αξιωματικών της Ελληνικής 
αστυνομίας.

ως εκπρόσωποι του σώματος των αξιω-
ματικών, θελήσαμε να είμαστε κοντά σας 
σε αυτήν την εξόχως τιμητική και υπε-
ρήφανη ημέρα της απαρχής της νέας σας 
σταδιοδρομίας.

αναδράμαμε στο παρελθόν και αναπο-
λήσαμε τις δικές μας ανάλογες στιγμές, 
όταν σταθήκαμε ενώπιον της ένδοξης 
πολεμικής σημαίας της Σχολής αξιωμα-

Χαιρετιστήριο μήνυμα της ΠΟΑΞΙΑ 
προς τους νέους Αξιωματικούς  
της Ελληνικής Αστυνομίας

συνδικαλιστικα

τικών, και ψιθυρίσαμε μαζί σας ξανά τον 
όρκο του Έλληνα αξιωματικού.

κάθε στιγμή αυτής της διαδικασίας είναι 
φορτισμένη με συναισθήματα και ηθικές 
δεσμεύσεις προς την ελληνική πολιτεία, 
την κοινωνία, το σώμα και τους γονείς 
και συγγενείς μας, οι οποίοι μας παρέ-
δωσαν στην νέα μας οικογένεια.

να γνωρίζετε ότι ο δρόμος τον οποίο 
επιλέξατε να βαδίσετε εφεξής, είναι 
δρόμος δύσβατος και ανηφορικός, πλή-
ρης προβλημάτων και στιγμών ψυχικά 
και σωματικά φορτισμένων. Όμως, είναι 
ο δρόμος προς την αρετή που θα σας κα-
ταξιώσει προσωπικά και επαγγελματικά, 
στο λειτούργημα που θα υπηρετήσετε 

ευόρκως τα επόμενα χρόνια.

Οδηγός σας θα πρέπει να είναι οι ηθι-
κές αξίες και τα ιδανικά με τα οποία σας 
γαλούχησε η πατρική σας οικογένεια, η 
Σχολή αξιωματικών με τις παρακατα-
θήκες και το ιστορικό φορτίο της φυλής 
μας, καθώς και η ευλογία του προστάτη 
του Σώματος, μεγαλομάρτυρος αγίου 
αρτεμίου.

Ο Στρατηγός θεόδωρος κολοκοτρώνης, 
στον ιστορικό του λόγο προς τους νέους 
στην πνύκα (8 Οκτωβρίου 1838), είχε πει 
μεταξύ άλλων:

«Ἡ προκοπή σας καὶ ἡ μάθησή σας νὰ 
μὴν γίνῃ σκεπάρνι μόνο διὰ τὸ ἄτομό 
σας, ἀλλὰ να κοιτάζῃ τὸ καλὸ τῆς κοι-
νότητος, καὶ μέσα εἰς τὸ καλὸ αὐτὸ εὑρί-
σκεται καὶ τὸ δικό σας. (…) Τὸ ἔργο μας 
καὶ ὁ καιρός μας ἐπέρασε. Καὶ αἱ ἡμέραι 
τῆς γενεᾶς, ἡ ὁποία σᾶς ἄνοιξε τὸ δρό-
μο, θέλουν μετ᾿ ὀλίγον περάσει.(…) Εἰς 
ἐσᾶς μένει νὰ ἰσάσετε καὶ νὰ στολίσετε 
τὸν τόπο, ὁποὺ ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε· 
καί, διὰ νὰ γίνῃ τοῦτο, πρέπει νὰ ἔχετε 
ὡς θεμέλια της πολιτείας τὴν ὁμόνοια, 
τὴν θρησκεία, τὴν καλλιέργεια τοῦ θρό-
νου καὶ τὴν φρόνιμον ἐλευθερία».
Έχοντας στο μυαλό μας ζωντανά τα λό-
για αυτά, τα οποία παραμένουν διαχρο-
νικά ακόμα και σήμερα επίκαιρα, σας 
καλωσορίζουμε στις τάξεις των αξιωμα-
τικών βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε στις 
προσδοκίες όλων μας, τιμώντας τη δέ-
σμευση των Σπαρτιατών εφήβων «Άμ-
μες δε γ' εσόμεθα πολλώ κάρρονες» και 
θα συνεχίσετε την παράδοση την οποία 
σας κληροδότησαν.

με την ευκαιρία αυτή, δεχθείτε τις ειλι-
κρινείς μας συναδελφικές ευχές για το 
μέλλον το οποίο ανοίγεται μπροστά σας 
σήμερα και τη διαβεβαίωσή μας ότι θα 
είμαστε δίπλα σας με όλες μας τις δυνά-
μεις προκειμένου να σταθούμε αρωγοί 
και συμπαραστάτες σας.

Ευχόμεθα να έχετε τύχη, υγεία και καλή 
δύναμη στο μέλλον το οποίο ανοίχθηκε 
σήμερα μπροστά σας, ως νέοι αξιωματι-
κοί της Ελληνικής αστυνομίας. 
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Με εύλογη απορία και σχεδόν 
άναυδοι, παρακολουθήσαμε τον 

πρώην Πρόεδρο της Βουλής με “ιερή 
αγανάκτηση”, να ζητά την παραίτηση 
του Υπουργού και Υφυπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη κ.κ.Χρυσοχοΐδη 
και Οικονόμου, γιατί δήθεν έστησαν 
προβοκάτσια με αφορμή την ρίψη 
“μίας πέτρας και μίας μολότοφ” κατά 
τον κ. Βούτση, για να διαλύσουν τη 
συγκέντρωση των διαμαρτυρόμενων 
για την ψήφιση του νομοσχεδίου για 
τις «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις 
και άλλες διατάξεις».

Βεβαίως, οι 90 συνολικά μολότοφ και 
τα εκατοντάδες σπασμένα μάρμαρα, 
σίδερα και πέτρες που ρίχθηκαν με 
ανθρωποκτόνο δράση κατά των συνα-
δέλφων μας, με αποτέλεσμα τον τραυ-
ματισμό δεκάδων εξ΄ αυτών, μικρή 
σημασία έχει κατά τον κύριο Βούτση, 
όση σημασία έχει βεβαίως και “το το-
μάρι ενός μπάτσου”.

Δεν θα μας απασχολούσαν οι εν λόγω 
αιτιάσεις του, καθώς απάντησε επ΄ 

αυτού ο κ. Χρυσοχοΐδης από το βήμα 
της Βουλής, αν δεν συνέχιζε σήμερα 
με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, όπου αναρτά μία φωτο-
γραφία ενός αστυνομικού της ασφά-
λειας από το προαύλιο της Βουλής, τον 
οποίο συνδέει με τις χθεσινές “καταγ-
γελίες του”, υπονοώντας ότι ο εν λόγω 
αστυνομικός συντόνιζε τις επιθέσεις 
των μπαχαλάκηδων.

Πέραν της φαιδρότητας του πράγμα-
τος, αναρωτιόμαστε, ο κ. Βούτσης 
δεν είδε ποτέ του αστυνομικούς με 
πολιτικά, στο προαύλιο της Βουλής, 
στα 4 χρόνια της θητείας του ως πρό-
εδρος της Βουλής, κατά την διάρκεια 
που ελάμβαναν χώρα διαδηλώσεις ή 
πορείες στην Πλατεία Συντάγματος; 
Εκτός αν τότε ενεργούσαν στα πλαίσια 
των υπηρεσιακών τους καθηκόντων 
και σήμερα ως καθοδηγητές προβο-
κατόρικων ενεργειών!!!

Τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι 
οι Έλληνες αστυνομικοί υπηρετούν το 
Σύνταγμα και τιμούν και σέβονται τους 

Θεσμούς και του νόμους της χώρας, 
απαιτούν όμως και τον αντίστοιχο σε-
βασμό από τους πολιτικούς άρχοντες, 
καθώς η Ελληνική Αστυνομία αποτε-
λεί Θεσμό του δημοκρατικού πολιτεύ-
ματος που εγγυάται τις δημοκρατικές 
ελευθερίες και τα δικαιώματα των Ελ-
λήνων Πολιτών.

Η Ομοσπονδία μας, πιστή στους Θε-
σμούς και στο ρόλο της, δεν επιτρέπει 
και καταγγέλλει όποιον παραποιώ-
ντας την πραγματικότητα, υπονομεύει 
τον θεσμικό ρόλο, μέμφεται την ηθική 
και τον επαγγελματισμό των Ελλήνων 
Αστυνομικών, παρουσιάζοντας τους, 
είτε ως προβοκάτορες, είτε ως εντε-
ταλμένα όργανα που ενεργούν αντιθε-
σμικά και αντιδημοκρατικά.

Αφήνουμε στην κρίση των Ελλήνων 
Πολιτών - οι οποίοι και νου και κρί-
ση έχουν - και καταγγέλλουμε, όσους 
επιχειρούν για μία ακόμη φορά, να 
παίξουν μικροπολιτικά παιχνίδια σε 
βάρος των Ελλήνων Αστυνομικών και 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

H θέση της Ομοσπονδίας μας  
για τα επεισόδια στην πλατεία Συντάγματος

συνδικαλιστικα

H ΠΟΑΞΙΑ συγχαίρει τους 417 νέους 
Υπαστυνόμους Β’ (εξ Ανθυπαστυ-

νόμων) που προήχθησαν, με βάση τις 
διατάξεις του ν. 3686/2008, και τους 
εύχεται καλή συνέχεια στην υπηρεσι-
ακή τους πορεία.
Η Ομοσπονδία μας, αισθάνεται δικαι-
ωμένη από την εξέλιξη αυτή, καθώς 
ήταν η πρώτη από το συνδικαλιστικό 
μας κίνημα, που ανέδειξε και πρόβα-
λε το ζήτημα της προαγωγής των Αν-
θυπαστυνόμων, που είχαν τα τυπικά 
προσόντα μέσα στο τρέχον έτος, τόσο 

με την υπ’ αριθ. πρωτ. 33/2020 από 
12.06.2020 επιστολή μας προς τον Αρ-
χηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο 
και με προσωπικές παρεμβάσεις του 
Προέδρου προς την πολιτική και φυσι-
κή Ηγεσία.
Άλλωστε, ως γνωστόν εδώ και 2 χρό-
νια, έχουμε καταθέσει τεκμηριωμένες 
και απόλυτα υλοποιήσιμες προτάσεις, 
ώστε να δοθεί οριστική λύση στο ζή-
τημα της προαγωγής των Αξιωματικών 
αυτής της κατηγορίας, οι οποίες έχουν 
εκπονηθεί από ειδική επιτροπή που 

έχει συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, 
με απόφαση του 28ου Συνεδρίου μας, 
τον Οκτώβριο του 2017.
Η Ομοσπονδία μας, θα συνεχίσει να 
εργάζεται για την υλοποίηση των προ-
τάσεων μας αυτών, διότι για εμάς η 
επίλυση των προβλημάτων των συνα-
δέλφων μας που εκπροσωπούμε, ανε-
ξαρτήτως βαθμού, ήταν και παραμένει 
η πρώτη μας προτεραιότητα.
Συνεχίζουμε, μεθοδικά με υπευθυ-
νότητα και δυναμισμό, και προπαντός 
με σεβασμό στους συναδέλφους μας, 
τον αγώνα μας για το κοινό καλό που 
άλλωστε θεωρούμε ότι είναι σκοπός 
όλων μας στο συνδικαλιστικό κίνημα, 
και για αυτό ποτέ δεν σπεύσαμε να οι-
κειοποιηθούμε, ούτε θα το πράξουμε 
στο μέλλον, τις όποιες πρωτοβουλίες 
ή νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες κι-
νούνται στην κατεύθυνση της επίλυσης 
των προβλημάτων των συναδέλφων 
μας.
ΠΟΑΞΙΑ – Δύναμη Αξιών

H ΠΟΑΞΙΑ συγχαίρει τους 417 νέους Υπαστυνόμους Β’
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Ο πρόεδρος της πΟαξια κ. ιωάννης 
καΤΣιαμακαΣ τοποθετήθηκε στις 

2 ιουλίου 2020 στη συνεδρίαση (μέσω 
τελεδιάσκεψης) της διαρκούς Επιτροπής 
δημόσιας διοίκησης, δημόσιας Τάξης 
και δικαιοσύνης για το σχέδιο νόμου 
του Υπουργείου προστασίας του πολίτη 
«δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και 
άλλες διατάξεις».

ή Ομοσπονδία μας, τόνισε, θεωρεί κατ’ 
αρχάς θετικό το γεγονός ότι επιτέλους 
συζητείται στη βουλή ένα νομοσχέδιο 
–ταμπού επί δεκαετίες. Το υπουργείο 
μπορώ να πω ότι τολμά να φέρει συγκε-
κριμένες διατάξεις που βάζουν συγκε-
κριμένους κανόνες, όπως επιτάσσει και 
το ίδιο το σύνταγμα.

αντιλαμβανόμαστε τις ενστάσεις που 
ακούω ότι υπάρχουν. κι εμείς αυτόν τον 
προβληματισμό τον δεχόμαστε. από την 
άλλη όμως δεν μπορούμε να στρουθο-
καμηλίζουμε. ή αστυνομία ήταν όμηρος 
της ασάφειας και των παρεμβάσεων 
που υπήρχαν είτε σε νομοθετικό είτε σε 
κοινοβουλευτικό επίπεδο. Σε κάθε πε-
ρίπτωση όπως και να ενεργούσε ήταν 
αυτή που έπρεπε να απολογείται.

Το ζητούμενο επομένως είναι να θεσμο-
θετηθεί επιτέλους ένας νόμος λειτουργι-
κός, με ξεκάθαρες κατευθύνσεις για μας 
τους αξιωματικούς, που έχουμε και την 
κύρια ευθύνη για την τήρηση της τάξης 
και της ασφάλειας.

αυτό θεωρούμε ότι γίνεται με το παρόν 

νομοσχέδιο και γι’ αυτό όπως προείπα 
θεωρούμε θετικό βήμα τη συζήτηση και 
την ψήφισή του. πληροφορηθήκαμε ότι 
γίνονται προτάσεις για τη βελτίωσή του 
ώστε η κύρια ευθύνη να μην βαρύνει 
μόνο την αστυνομία σε ορισμένες περι-
πτώσεις. Είναι θετικό να υπάρχει εμπλο-
κή και της Εισαγγελίας σε περίπτωση 
που αποφασίζεται η διάλυση μιας παρά-
νομης εκδήλωσης.

Είναι θετικό επίσης ότι καλύπτονται πολ-
λές ασάφειες διότι προβλέπονται ρητά οι 
διαδικασίες για την γνωστοποίηση της 
διαδήλωσης, για τον οργανωτικό υπεύ-
θυνο, για το πότε απαγορεύεται μια δια-
δήλωση, για τους περιορισμούς που επι-
βάλλονται, καθώς και για το πότε αυτή 
θα διαλύεται. 

Όπως επίσης, καθορίζει τις ευθύνες 
ενός εκάστου των διοργανωτών, ακόμα 
και σε περίπτωση πρόκλησης φθορών 
για τις αστικές ευθύνες, ούτως ώστε να 
μην καλείται ο απλός φορολογούμενος 
να πληρώνει μέσω του δημόσιου ταμεί-
ου την εγκληματική συμπεριφορά των 
λεγόμενων μπαχαλάκηδων.

μια δημοκρατική αστυνομία φυσικά 
επωμίζεται το βάρος της εφαρμογής αυ-
τού του νόμου και είναι χρέος της πολι-
τείας να την εξοπλίζει με τα κατάλληλα 
μέσα, την εκπαίδευση και τις εγγυήσεις 
που χρειάζεται για να επιτελεί το ρόλο 
της.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες διατάξεις που 

αφορούν θέματα αστυνομικού προσω-
πικού, είμαστε σύμφωνοι διότι επιλύο-
νται αιτήματά μας αφενός και αφετέρου 
επιβραβεύονται τα παιδιά μας που πρω-
τεύουν στη σταδιοδρομία τους.

να σημειώσουμε ότι στο σ.ν. περιλαμβά-
νεται η διάταξη του άρθρου 20"Απόσπα-
ση εκπαιδευτικών συζύγων υπηρετού-
ντων στα Σώματα Ασφαλείας" για την 
οποία εκδόσαμε επίσης σχετική ανα-
κοίνωση προκειμένου να επιλυθεί ένα 
ακόμα αίτημά μας. Ειδικότερα ζητήσα-
με την ακόλουθη τροποποίηση:

Στο άρθρο 21α του ν. 2946/2001 (ά 224) 
προστίθεται παρ.3 ως εξής:«3. Το δι-
καίωμα της παρ.1 παρέχεται και στους 
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εί-
ναι σύζυγοι του ένστολου προσωπικού 
της Ελληνικής αστυνομίας και του πυ-
ροσβεστικού Σώματος. Στην περίπτωση 
αυτή, ως στρατιωτική μονάδα νοείται η 
αστυνομική και πυροσβεστική Υπηρε-
σία, όπου παρέχει πραγματική υπηρεσία 
το εν λόγω προσωπικό.».

ή διάταξη αυτή έρχεται να επιλύσει ένα 
χρόνιο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπί-
ζει το αστυνομικό προσωπικό και δημι-
ουργεί πληθώρα προβλημάτων στον οι-
κογενειακό προγραμματισμό του. ή πρό-
νοια της ανωτέρω διάταξης αποτελούσε 
πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας, το 
οποίο ετίθετο και σε κάθε συνάντησή-
μας με την πολιτική και φυσική ήγεσία. 
Σημαντικό θα ήταν στην παραπάνω δι-
άταξη να υπήρχε σχετική πρόβλεψη και 
για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, 
καθ’ όσον αποτελούν ένα μεγάλο πλή-
θος περιπτώσεων, και ευελπιστούμε 
ότι θα υπάρξει σύντομα ανάλογη πρω-
τοβουλία για τη διευθέτηση και αυτής 
της εκκρεμότητας. παραμένουμε στην 
πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων τόσο 
σε θεσμικό όσο και σε οικονομικό επίπε-
δο, προκειμένου να καλυτερεύσουμε τις 
συνθήκες εργασίας και διαβίωσης του 
συνόλου του αστυνομικού προσωπικού. 

Θετική πρωτοβουλία  
η νομοθετική ρύθμιση  

για τις δημόσιες υπαίθριες 
συναθροίσεις

συνδικαλιστικα



16 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Οι πρωτόγνωρες για τη χώρα μας 
έκτακτες συνθήκες αντιμετώπισης της 
πανδημίας, είχαν ως αποτέλεσμα την 
αναπροσαρμογή των δράσεων και πρω-
τοβουλιών του συνδικαλιστικού μας 
κινήματος, συμβάλλοντας στην επιτυχή 
εφαρμογή των εκτάκτων μέτρων που 
λαμβάνονται σε διάφορα επίπεδα από 
την κυβέρνησή σας.
από την πρώτη στιγμή, τα Σώματα 
ασφαλείας και όπου απαιτείται, οι Ένο-
πλες δυνάμεις της πατρίδας μας, και 
μάλιστα σε μια περίοδο κρίσιμων εξελί-
ξεων στα εθνικά μας ζητήματα, στάθη-
καν στο ύψος των περιστάσεων, ψυχή 
τε και σώματι, στην πρώτη γραμμή του 
μετώπου για την αντιμετώπιση της υγει-
ονομικής κρίσης, λόγω του Covid-19. και 
παρά τα θετικά κρούσματα συναδέλφων 
μας, συνεχίζουμε την προσπάθεια, επι-
σημαίνοντας, βεβαίως, ελλείψεις και 
παραλείψεις, με στόχο τη θωράκιση του 
ένστολου δυναμικού της πατρίδας μας 
και κατ’ επέκταση, τη στήριξη του εθνι-
κού συστήματος υγείας, ως υγειονομι-
κής ασπίδας της κοινωνίας.
Την ίδια ώρα, όπως γνωρίζετε, τα Σώ-
ματα ασφαλείας και οι Ένοπλες δυνά-
μεις, συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αντιμετώπιση της προσφυγικής – με-
ταναστευτικής κρίσης, ταυτόχρονα και 
παράλληλα με τις κύριες δραστηριότη-
τές τους, μια αποστολή στην οποία ανα-
φέρεστε διαρκώς, όταν αναγνωρίζετε 
την τιτάνια προσπάθεια που καταβάλουν 
τα στελέχη τους, άνδρες και γυναίκες, 
σε όλη την επικράτεια, νύχτα και μέρα, 
υπό οιεσδήποτε συνθήκες. Άλλωστε, η 
σημερινή ημέρα, η 11η Σεπτεμβρίου, η 
ημέρα που άλλαξε τον ρου της ιστορίας 
των αρχών ασφαλείας διεθνώς, αρκεί 
και μόνο για να θυμίζει σε όλους το βαθ-
μό ευθύνης όλων μας και κυρίως των 
κυβερνώντων.

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Όλη αυτή η κατάσταση, δεν πρέπει να 
παραγνωρίζετε ότι συνεπάγεται θυσίες 
– μόλις χθες ένας συνάδελφός μας της 
Ομάδας δι.αΣ. τραυματίστηκε θανάσιμα 
και ένας άλλος δίνει μάχη για τη ζωή 
του, ενώ ένας εθελοντής πυροσβέστης 
όπως κι ένα στέλεχος των Ενόπλων 

δυνάμεων προ ολίγων ημερών, έχασαν 
επίσης τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. 
Τα συσσωρευμένα προβλήματα, το συν-
δικαλιστικό μας κίνημα τα έχει επισημά-
νει και σε εσάς με αποτέλεσμα να έχετε 
δεσμευτεί για συγκεκριμένες πρωτο-
βουλίες επίλυσής τους. γι’ αυτό σήμερα 
σας επαναλαμβάνουμε, με όλη τη δύνα-
μη της φωνής μας, ότι οι άνθρωποι που 
βρίσκονται, παντί τω τρόπω, στην πρώτη 
γραμμή και σε όλα τα μέτωπα, αξίζουν 
έμπρακτης αναγνώρισης, πρώτα και 
κύρια από την κυβέρνησή σας, με την 
εκπλήρωση των εκπεφρασμένων, πο-
λυπλεύρως, δεσμεύσεών σας, για όλα 
τα σημαντικά ζητήματα που μας απασχο-
λούν.
Εμείς, οι Υπηρετούντες στα Σώματα 
ασφαλείας και στις Ένοπλες δυνάμεις, 
γνωρίζουμε πολύ καλά ότι -με ελάχι-
στες εξαιρέσεις στο παρελθόν- πάντα 
για τους κρατούντες ήμασταν πολίτες β’ 
κατηγορίας, και γι’ αυτό, άλλωστε, δημι-
ουργήσαμε το δικό μας κοινό αγωνιστι-
κό μέτωπο. αστυνομικοί, πυροσβέστες 
και λιμενικοί στην αρχή, Στρατιωτικοί 
και απόστρατοι στη συνέχεια, όλοι μαζί, 
διεκδικώντας τα αυτονόητα δικαιώματά 
μας. με ένα κοινό στόχο - το αξιόμαχο 
των Σωμάτων ασφαλείας και των Ενό-
πλων δυνάμεων, την ασφάλεια του πο-
λίτη και της πατρίδας μας, την υγιεινή 
και την ασφάλεια εν ώρα υπηρεσίας, την 
αξιοπρεπή μας διαβίωση και την καταξί-
ωσή μας στην κοινωνία, όχι ως πειθήνι-
ων οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας, 
αλλά ως ενσυνείδητων λειτουργών σε 
ένα κράτος δικαίου, κοινωνικά αλλη-
λέγγυου και όχι ανάλγητου απέναντι 
στους ασθενέστερους και τους κατα-
τρεγμένους, όπου γης.
δυστυχώς, η τελευταία δεκαετία στιγ-
ματίστηκε από τη γενικευμένη κρίση 
αρχών και αξιών, και εν τέλει, από την 
οικονομική χρεοκοπία. Οδυνηρές κατα-
στάσεις, που μας οδήγησαν συνδυαστικά 
στα μνημόνια της ανελέητης λιτότητας 
και των απάνθρωπων περικοπών των 
λειτουργικών δαπανών, των μισθών και 
των συντάξεων. παρά τις προειδοποιή-
σεις μας ότι τα μέτρα αυτά θα οδηγού-
σαν στη διάλυση των Υπηρεσιών και στη 
γενική απαξίωση των ενστόλων, δεν ει-
σακουσθήκαμε. Έτσι, η κατάσταση στον 

τομέα της εσωτερικής ασφαλείας είναι 
χειρότερη από πριν, ενώ και οι εξωτε-
ρικοί κίνδυνοι δεν έχουν απαλειφθεί. ή 
διεθνής κατάσταση και οι εθνικές εκ-
κρεμότητες προκαλούν έντονη ανησυ-
χία, ενώ το μεταναστευτικό πρόβλημα 
επανήλθε δριμύτερο. Τα θύματα εν ώρα 
υπηρεσίας, οι Ήρωές μας, αδιάψευστος 
μάρτυρας της οικτρής πραγματικότητας 
που βιώνουμε και που καλούμαστε όλοι 
μας και πάλι να αντιστρέψουμε.
Σε αυτήν την κρίσιμη για την πατρίδα 
μας περίοδο, όπου μια νέα κυβέρνηση 
ανέλαβε να θεραπεύσει τις πληγές, τις 
παθογένειες και τα λάθη του παρελ-
θόντος, δίνοντας προεκλογικά πολλές 
υποσχέσεις και δεσμεύσεις, εμείς από 
την πλευρά μας οφείλουμε να δηλώσου-
με δυναμικά παρόντες:
παρόντες στον αγώνα για να μην δια-
ψευστούν ξανά οι ελπίδες μας, παρόντες 
στον αγώνα για να μην αποτελέσουν 
ξανά τα όνειρά μας πεδίο άγονων πολι-
τικών αντιπαραθέσεων και ξεπερασμέ-
νων επικοινωνιακών παιγνιδιών.
γι’ αυτό σας καλούμε να αφουγκραστεί 
τις αγωνίες μας και αύριο κιόλας να 
απαντήσει θετικά σε σειρά καίριων ζη-
τημάτων που μας απασχολούν και βρί-
σκονται διαχρονικά στο επίκεντρο του 
αγώνα μας.
Ειδικότερα, απαιτούμε, να λάβετε σοβα-
ρά υπόψη το παρόν Ψήφισμα των Ομο-
σπονδιών μας και να δρομολογήσετε την 
επίλυση των κάτωθι αιτημάτων μας:
 πλήρη συμμόρφωση της κυβέρ-

νησης με όλες τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου της Επικρατείας για την 
αποκατάσταση των μισθολογικών 
μας αδικιών, ήτοι την επαναφορά των 
αποδοχών μας στα επίπεδα του ιου-
λίου του 2012 και τη χορήγηση του 
συνόλου των αντίστοιχων αναδρομι-
κών.

 Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σω-
μάτων ασφαλείας και των Ενόπλων 
δυνάμεων με νέες προσλήψεις αστυ-
νομικών, πυροσβεστών, λιμενικών 
και στρατιωτικού προσωπικού με τον 
εκσυγχρονισμό υποδομών και μέ-
σων, αποδεικνύοντας εμπράκτως την 
πολιτική τους βούληση για αλλαγές.

 αναγνώριση του επαγγέλματος που 
επιτελούμε ως επικίνδυνου και αν-

Το κοινό ψήφισμα των Ομοσπονδιών  
προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

συνδικαλιστικα
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Κατά την κοινή συνεδρίαση των 
Ομοσπονδιών των Σωμάτων 

Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, 
στις 17 Ιουλίου 2020, είχε αποφασι-
στεί η πραγματοποίηση κοινής εκδή-
λωσης διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονί-
κη. Λαμβάνοντας υπόψη και την εξέ-
λιξη της υγειονομικής κρίσης, κατά 
τη νέα συνεδρίασή τους στις 28-8-20, 
όπως ανακοινώθηκε, «αφού συνε-
κτιμήσαμε την ακύρωση της 85ης 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και 
την τροποποίηση του προγράμματος 
του Πρωθυπουργού, αποφασίσαμε 
το συνδικαλιστικό μας κίνημα να μην 
προβεί στην καθιερωμένη συγκέ-
ντρωση διαμαρτυρίας των Ομοσπον-
διών και αντί αυτής, να προβεί στην 
έκδοση κοινού Ψηφίσματος με τις 
θέσεις και τα αιτήματά μας, το οποίο 
θα επιδοθεί στον Πρωθυπουργό της 
Χώρας κ. Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πανδημία 
του φονικού ιού Covid-19 μετά την 
πρόσκαιρη υποχώρησή της, φαίνεται 
ότι επιστρέφει, με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται για τους ένστολους, που από την 
πρώτη στιγμή βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή του μετώπου για την αντιμε-
τώπισή της. Τα θετικά κρούσματα συ-
ναδέλφων μας αποτελούν σήμα κιν-
δύνου που μας καλεί σε πλήρη εγρή-
γορση και δράση για τη θωράκιση του 
ένστολου δυναμικού της πατρίδας 
μας. Με τις παρεμβάσεις μας, από την 
πρώτη στιγμή έχουμε κρούσει τον 
κώδωνα του κινδύνου, απαιτώντας 
από την πολιτεία τη διάθεση όλων των 
αναγκαίων μέσων για την εκπλήρωση 
της αποστολής μας κατά τον καλύτερο 
τρόπο και χωρίς οι ίδιοι να κινδυνεύ-
ουμε από τον φονικό ιό.
Η αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης 

υγειονομικής κρίσης ανέδειξε τα 
χρόνια προβλήματα των κρατικών 
υπηρεσιών και επιβεβαίωσε το δίκαιο 
του αγώνα μας και το αληθές των αι-
τημάτων που καταγράφονται διαρκώς 
στα διεκδικητικά μας πλαίσια και στα 
ψηφίσματα των συνδικαλιστικών μας 
οργάνων.
Σε κάθε περίπτωση, το συνδικαλιστι-
κό μας κίνημα συνεχίζει να διεκδικεί 
αναλλοίωτα τα αιτήματα που έχουν 
τεθεί και από τις προηγούμενες συ-
ναντήσεις μας, στην Κυβέρνηση και 
στα συναρμόδια Υπουργεία, απαιτώ-
ντας την επίλυσή τους, δεδομένου ότι 
έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια 
αντοχής και υπομονής μας.
Επαναλαμβάνουμε, επομένως, ότι οι 
ένστολοι λειτουργοί των Σωμάτων 
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνά-
μεων, απαιτούν συγκεκριμένες απα-
ντήσεις δικαίωσης του πολύχρονου 
αγώνα για ένα δίκαιο και αξιοπρεπές 
μισθολόγιο, σύμφωνα με τις αποφά-
σεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 
για επιστροφή μισθών στα επίπεδα 
του 2012, αναγνώριση της εργασί-
ας ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής, 
θεσμικές αλλαγές για εμπέδωση της 
επαγγελματικής λειτουργίας των 
Υπηρεσιών, για αξιοκρατική εξέλιξη 
των στελεχών, για διασφάλιση των 
συνθηκών εργασίας, για υπηρεσιακή 
αξιοπρέπεια - κοινωνική καταξίωση 
κ.λπ.
Οι άνθρωποι που βρίσκονται παντί 
τω τρόπω στην πρώτη γραμμή και σε 
όλα τα μέτωπα, αξίζουν έμπρακτης 
αναγνώρισης, πρώτα και κύρια από 
την Κυβέρνηση, με την εκπλήρωση 
των εκπεφρασμένων, πολυπλεύρως, 
δεσμεύσεών της, για όλα τα προανα-
φερθέντα θέματα».

θυγιεινού και καθιέρωση ιατρού 
εργασίας, σύμφωνα με την εργατική 
νομοθεσία.

 λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας.

 Χορήγηση δωρεάν όλο του υγειονο-
μικού υλικού που απαιτείται για την 
προστασία μας από τον κορονοϊό. 
προστασία των ευπαθών ομάδων. 
δωρεάν τεστ σε όλους.

Διεκδικούμε, επίσης:
 Την παύση της αντισυνταγματικής και 

άνισης μεταχείρισης μεταξύ των δη-
μοσίων λειτουργών -ενστόλων και 
μη- στην αποζημίωση των οδοιπο-
ρικών εξόδων και την άμεση έκδοση 
του σχετικού προεδρικού διατάγμα-
τος που ορίζεται στις διατάξεις του 
νόμου 4336/2015.

 Την αποδέσμευση κονδυλίων για τις 
άμεσες λειτουργικές ανάγκες των 
Σωμάτων και την απλοποίηση της δι-
αδικασίας έγκρισης δαπανών.

 Τη διαμόρφωση νέου βαθμολογίου 
για τα Σώματα ασφαλείας.

 Την αποκατάσταση – επαναφορά των 
οργανικών θέσεων στα Σώματά μας.

 Την άμεση καταβολή αποζημίωσης 
των νυχτερινών υπηρεσιών του προ-
σωπικού των Ενόπλων δυνάμεων.

 Την κατάργηση του Ενφια και την 
παύση της φορολογικής αφαίμαξης 
των μικρών και μεσαίων εισοδημά-
των. αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ 
και μείωση των ανώτατων συντελε-
στών του φπα στο 15%.

 Τη διασφάλιση της καταβολής κύριων 
και επικουρικών συντάξεων σε ανε-
κτά επίπεδα διαβίωσης και όχι υπό τη 
μορφή φιλοδωρήματος.

 Την αναβάθμιση του κοινωνικού κρά-
τους και των παρεχόμενων αγαθών 
και υπηρεσιών στον τομέα της πρό-
νοιας, της Υγείας και της παιδείας.

 κανένας πλειστηριασμός λαϊκής κα-
τοικίας και περιουσίας για τους εργα-
ζόμενους που αποδεδειγμένα αδυνα-
τούν να πληρώσουν.

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Το σύνολο των Στελεχών των Σωμάτων 
ασφαλείας και των Ενόπλων δυνάμεων, 
είναι ταγμένο στην εκπλήρωση της υψη-
λής του αποστολής, έναντι της πατρίδας 
και του Έθνους.
πράξτε, επιτέλους, το χρέος Σας, έναντι 
όλων αυτών που φυλάττουν θερμοπύ-
λες, θυσιάζοντας την ίδια τους τη ζωή 
οποτεδήποτε και οπουδήποτε τους καλεί 
το καθήκον.

Απαιτούμε συγκεκριμένες απαντήσεις 
δικαίωσης του πολύχρονου αγώνα μας

συνδικαλιστικα
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ή «ήμέρα της αστυνομίας» και η μνήμη 
του προστάτη του Σώματος, μεγα-

λομάρτυρα αγίου αρτεμίου, εορτάζονται 
στις 20 Οκτωβρίου 2020, από την Ελληνι-
κή αστυνομία, σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο του εορτασμού πραγματοποι-
ήθηκε δοξολογία στον ιερό ναό παμμε-
γίστων Ταξιαρχών, χοροστατούντος του 
διευθυντή της θρησκευτικής Υπηρεσίας 
της Ελληνικής αστυνομίας, αρχιμανδρίτη 
νεκτάριου κιούλου.

παρέστησαν ο Υπουργός προστασίας 
του πολίτη, μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο 
οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, 
ο Υφυπουργός προστασίας του πολίτη, 
Ελευθέριος Οικονόμου, ο Υφυπουργός 
πολιτικής προστασίας και διαχείρισης 

κρίσεων, νίκος Χαρδαλιάς και ο γενικός 
γραμματέας δημόσιας Τάξης, κωνσταντί-
νος Τσουβάλας, ο αρχηγός της Ελληνικής 
αστυνομίας, αντιστράτηγος μιχαήλ κα-
ραμαλάκης, ο Υπαρχηγός του Σώματος, 
αντιστράτηγος ανδρέας δασκαλάκης, 
προϊστάμενοι των κλάδων και διευθύν-
σεων του αρχηγείου, ο βουλευτής της 
νέας δημοκρατίας αθανάσιος πλεύρης, 
ο πρόεδρος της πΟαξια Ταξίαρχος κ. ιω-
άννης κατσιαμάκας, ο πρόεδρος της πΟ-
αΣΥ κ. γρηγόρης γερακαράκος και άλλοι-
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών Ομοσπον-
διών και Ενώσεων και της πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας αποστράτων Σωμάτων 
ασφαλείας (πΟαΣα).

Σημειώνεται ότι ανάλογες εκδηλώσεις 

πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του εορτασμού, 
χθες δευτέρα 19 Οκτωβρίου, τελέστηκε 
στον ιερό ναό παμμεγίστων Ταξιαρχών, 
μέγας πανηγυρικός Εσπερινός μετά αρ-
τοκλασίας.

Επιπρόσθετα πραγματοποιείται πανελ-
λαδική εθελοντική αιμοδοσία του προ-
σωπικού για την τράπεζα αίματος του 
Σώματος, τηρώντας όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού.

Επισημαίνεται ότι η «ήμέρα της αστυνο-
μίας» θεσπίστηκε από την πολιτεία για να 
τιμήσει το έργο και την προσφορά της Ελ-
ληνικής αστυνομίας στην κοινωνία.

Η «Ημέρα της Αστυνομίας» θεσπίστηκε 
για να τιμήσουμε το έργο και την 
προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας

συνδικαλιστικα
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Ο προστάτης της Ελληνικής αστυνομί-
ας, μεγαλομάρτυρας Άγιος αρτέμιος 

εορτάζεται σήμερα 20 Οκτωβρίου, συμ-
βολίζοντας μέσω της ιερής μορφής του 
αξίες, που μετουσιώνουν την ουσία της 
αποστολής του Σώματος. αξίες, ηθικές 
και ανθρωπιστικές, που προσδιορίζουν 
τον σκοπό του έργου μας, και από τις 
οποίες εκπηγάζει κάθε ενέργειά μας.

Υποστηρίζοντας την πραγματική έννοια 
του καθήκοντος, ο στρατιωτικός Άγιος 
αρτέμιος, με φλογερή την πίστη θέτει 
αυτήν στην υπηρεσία του συμπολίτη του 
μέσω φιλανθρωπιών και ελεημοσυνών, 
ενώ ταυτόχρονα με αυτοθυσία και αυτα-
πάρνηση της δικής του ζωής μαρτυρά για 
τον συνάνθρωπό του.

ή ιστορική συνέχεια των Σωμάτων, της 
Χωροφυλακής, της αστυνομίας πόλεων 
και της Ελληνικής αστυνομίας, αντικατο-
πτρίζεται και συνδέεται άμεσα με τη ση-
μερινή «ήμέρα της αστυνομίας». ή ιστο-
ρικότητα του Σώματος πραγματώνεται 
μέσα από την υλοποίηση της αποστολής 
μας καθημερινά και αποτυπώνεται στην 
ορθή επιτέλεση του συνόλου των πολυ-
διάστατων αρμοδιοτήτων μας, οι οποίες, 
ωστόσο, υλοποιούνται πάντα με έναν 
κοινό παρονομαστή, τον πολίτη, τις ανά-
γκες του και την ασφάλειά του.

ή σύνδεση του πολιτιστικού πλούτου και 
της ιστορικής μας πορείας με το σήμερα 

είναι αναγκαίο να επιτυγχάνεται μέσα 
από δράσεις και ενέργειες, προσδίδοντας 
ιδιαίτερη αίγλη στην ιστορία του Σώμα-
τος. ή σημερινή ημέρα συνδέεται πλέ-
ον με τη δημιουργία και το άνοιγμα των 
πυλών του ιστορικού μουσείου της Ελ-
ληνικής αστυνομίας στους χώρους της 
πρώην Σχολής αξιωματικών, το οποίο 
έλειπε από το Σώμα και πλέον μέσω του 
συγκεκριμένου έργου περιγράφονται 
συλλογικές αξίες, ήθη και υλικές αξίες 
αυτών, καταλείποντας το αποτύπωμά 
τους μέσα στο χρόνο, διατηρώντας ανεξί-
τηλη την πολιτιστική ουσία της ιστορικής 
μας πορείας και προγραμματίζοντας την 
πολιτιστική ποιοτική ανάπτυξη της κλη-
ρονομιάς, που οι προκάτοχοί μας κληρο-
δότησαν στο παρόν και έχουμε χρέος να 
αξιοποιούμε και να προβάλλουμε.

ιδιάζουσες και ιδιόμορφες συνθήκες κοι-
νωνικής, πολιτικής και ανθρωπιστικής 
φύσεως χαρακτηρίζουν κατά το έτος 2020 
την «ήμέρα της αστυνομίας». Συνθήκες, 
που επηρεάζουν το χρέος, την ευθύνη και 
το καθήκον μας ως Ελληνική αστυνομία 
για τη διαφύλαξη του κοινωνικού κλίμα-
τος ασφάλειας και για την προστασία των 
ελευθεριών και δικαιωμάτων όλων των 
πολιτών. καθοριστικές χρονικά συνθή-
κες, όπως η πανδημία του κορωνοϊού 
και η προσπάθεια μαζικής εισόδου μετα-
ναστών στα ανατολικά και βόρεια σύνορα 
της Χώρας μας, έρχονται να αναδείξουν 

πολλαπλώς την αποτελεσματικότητά μας 
κατά τη διαχείριση κρίσιμων περιστατι-
κών, τα οποία χρήζουν της δυναμικής και 
άμεσης παρέμβασής μας, και επισημαί-
νουν το βαρύνουσας σημασίας έργο μας.

ή Ελληνική αστυνομία μέσω του συ-
νόλου των στελεχών της, ενστόλου και 
πολιτικού προσωπικού, συμβάλλει στην 
κοινωνική ειρήνη και επιτελεί με υπευ-
θυνότητα την αποστολή της. προς την 
κατεύθυνση αυτή, έχει δομηθεί και έχει 
θέσει στέρεες βάσεις, ενισχύοντας το αν-
θρώπινο δυναμικό της με τη στελέχωση 
μάχιμων υπηρεσιών, αλλά και ανανε-
ώνοντας την υλικοτεχνική υποδομή με 
εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής και πλή-
θος ατομικών εφοδίων.

ή ανανέωση στο Σώμα επέρχεται με με-
θοδικότητα και εντατική δουλειά, που 
προτεραιοποιεί τις επιχειρησιακές και δι-
οικητικές ανάγκες μας και συμπορεύεται 
με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποί-
ος πραγματοποιείται πλέον στη Χώρα 
μας. προχωρώντας με σταθερά ψηφιακά 
βήματα, απορρίπτουμε γραφειοκρατικές 
διαδικασίες, ψηφιοποιώντας και βελτι-
στοποιώντας το παρεχόμενο έργο τόσο 
εσωτερικά στο Σώμα όσο και κατά την 
εξυπηρέτηση των πολιτών.

αναλογιζόμενοι το χρέος απέναντι στην 
πολιτεία, στην κοινωνία και στον πολίτη, 
το οποίο απορρέει από την υποχρέωσή 

Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού  
της Ελληνικής Αστυνομίας, 

Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη

συνδικαλιστικα
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μας για θωράκιση του αισθήματος της 
ασφάλειας προχωράμε με υπευθυνότητα 
και με ορθό προγραμματισμό και σχεδι-
ασμό, στην υλοποίηση ενός στρατηγικού 
και επιχειρησιακού οικοδομήματος προ-
ληπτικής αστυνόμευσης.
προς αυτή την κατεύθυνση, η συμβολή 
του ανθρώπινου δυναμικού μας εξιδα-
νικεύεται, μέσω της παροχής εχεγγύων 
αξιοπιστίας, με το υψηλό επαγγελματικό 
επίπεδό του, τη συνέπεια, την ετοιμότη-
τα και την αυτοθυσία που επιδεικνύει. 
απέναντι σε όλες τις Ελληνίδες και τους 
Έλληνες αστυνομικούς, που καθημερινά 
ρίχνονται στη μάχη της εγκληματικό-
τητας και επιχειρούν τη θωράκιση της 
εσωτερικής ασφάλειας της Χώρας μας, η 
υποχρέωσή μας είναι πολλαπλή και από 
αυτή απορρέει η ευγνωμοσύνη μας και 
το θερμό ευχαριστώ μας.
Συνιστά βέβαιη υποχρέωσή μας, λοιπόν, 
η στήριξή μας στο στελεχιακό δυναμι-
κό, γι’ αυτό και η σημερινή «ήμέρα της 
αστυνομίας», έχει υψηλό συμβολισμό όχι 
μόνο για τη σημαίνουσα νοηματοδότηση 
της αποστολής μας, αλλά και γιατί είναι 
αφιερωμένη σε κάθε ένα αστυνομικό 
από τον οποίο εκπορεύεται και υλοποι-
είται το παραγόμενο έργο και οι προσφε-
ρόμενες υπηρεσίες, με σκοπό τη βέλτιστη 
αποδοτικότητά του Σώματος. προς τούτο, 
εργαζόμενοι μεθοδικά και αφουγκραζό-

μενοι τις ανάγκες του προσωπικού κατα-
βάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη θωρά-
κιση των εργασιακών του δικαιωμάτων, 
το ενδυναμώνουμε διαρκώς και εξασφα-
λίζουμε την ατομική του επαγγελματική 
προστασία και ασφάλεια.
Ενισχυτικά στοιχεία των προσπαθειών 
μας καθίστανται ο σεβασμός και η τιμή, 
που πρέπει να αποδίδουμε διαρκώς στη 
μνήμη των πεσόντων συναδέλφων μας, 
η αυτοθυσία των οποίων συνιστά κινη-
τήριο δύναμη αποφασιστικότητας για 
την ορθή επιτέλεση του έργου μας, ενώ 
μας υπενθυμίζει ότι η έννοια του καθή-
κοντος του Έλληνα αστυνομικού είναι 
επενδεδυμένη με στοιχεία αυτοθυσίας 
και επικινδυνότητας, ενώ η αυταπάρνη-
σή του ισοδυναμεί με αυταπάρνηση όχι 
μόνο προσωπική αλλά και οικογενεια-
κή, προκειμένου ο πολίτης να είναι και 
να αισθάνεται ασφαλής και η κοινωνική 
ομαλότητα να οδηγεί σε διαρκή κοινωνι-
κή ανάπτυξη.
ως αρχηγός του Σώματος διαρκής μέρι-
μνά μου είναι η επιτυχής στρατηγική και 
επιχειρησιακή εκπλήρωση της αποστο-
λής μας, αλλά και η συλλογική προσπά-
θειά μας να εμπνέουμε και να καθιστού-
με με όρους εξωστρέφειας εμφανές στον 
πολίτη το κεκτημένο αγαθό της ασφάλει-
ας, ενδυναμώνοντας την εμπιστοσύνη 
του προς το έργο μας και τον σκοπό του.

Σας καλώ, λοιπόν, όλους να εγκύπτε-
τε με ενδιαφέρον και μεθοδικότητα στο 
έργο σας, να τιμάτε τους πυλώνες της 
αποστολής του Σώματος, να ενδιαφέρε-
στε για τον πολίτη και τις ανάγκες του, 
να συμβάλλετε στην εδραίωση κλίματος 
ευνομίας και σταθερότητας και να είστε 
ακούραστοι φύλακες του νόμου.
πάντα στο νου και στην καρδιά μας να εί-
ναι το παρελθόν του Σώματος, να το τιμά-
με και να το σεβόμαστε.
ή ζωή του μεγαλομάρτυρα αγίου αρτε-
μίου ας είναι πρότυπο ζωής, αυταπάρνη-
σης και προσφοράς, και ο Άγιος ας προ-
στρέχει και ας ευλογεί τον καθένα από 
εμάς και τις οικογένειές μας.
ή επετειακή «ήμέρα της αστυνομίας» 
ας είναι ημέρα-σταθμός εορτασμού της 
συμβολής της Ελληνικής αστυνομίας 
στην ασφάλεια του πολίτη και της εκπλή-
ρωσης της αποστολής της.
ας είναι ημέρα συλλογικότητας και ομο-
ψυχίας και ας μας υπενθυμίζει ότι η σύ-
μπνοια και η συνεργασία είναι καθορι-
στικά στοιχεία προόδου και εξέλιξης του 
Σώματος.
ας μην ξεχνάμε ότι ο σεβασμός προς το 
έργο μας εκκινεί από το σεβασμό και την 
αυταπάρνηση για τον συνάνθρωπο και τις 
ανάγκες του.
Χρόνια πολλά!

συνδικαλιστικα
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Ο Άγιος αρτέμιος καθιερώθηκε ως 
προστάτης της Ελληνικής αστυνομί-

ας, μετά την ενοποίηση των δύο Σωμά-
των της Ελληνικής Χωροφυλακής και της 
αστυνομίας πόλεων το 1984. Ειδικότερα, 
με την ίδρυση της Ελληνικής αστυνομίας, 
(ν. 1481/84) και εισήγηση της θρησκευτι-
κής Υπηρεσίας, επί υπουργίας αντώνη 
δροσογιάννη, εκδόθηκε το προεδρικό 
διάταγμα 398/1987 οπότε και αναγνωρί-
στηκε ο Άγιος μεγαλομάρτυρας αρτέμιος 
ως προστάτης του Σώματος.

ή 20ή Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία 
τιμάται η μνήμη του, καθιερώθηκε ως 
επίσημη εορτή της Ελληνικής αστυνομί-
ας, μετά από αίτημα του συνδικαλιστικού 
μας κινήματος, οπότε και ομιλούμε πλέον 
για ήμέρα της Ελληνικής αστυνομίας.

Το αρχηγείο προβαίνει σε εκδηλώσεις 
μνήμης και προβολής του αστυνομικού 
έργου σε μια προσπάθεια εξωστρεφούς 
δράσης με στόχο την ευαισθητοποίηση 
της κοινωνίας για το ρόλο και την απο-
στολή της Ελληνικής αστυνομίας.

Ο Άγιος αρτέμιος ήταν στρατιωτικός στα 
χρόνια του μεγάλου κωνσταντίνου.

για την αρετή του και τις άλλες ικανότητές 
του, ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας 
τον ανέβασε στα ανώτατα κρατικά αξι-
ώματα και στα 330 μ.Χ. ο αρτέμιος ήταν 
ήδη αυγουστάλιος, δηλαδή μικρός αύ-
γουστος, και βασιλέας της αλεξάνδρειας 
και της αιγύπτου – γι’ αυτό και στην αγι-
ογραφία απεικονίζεται κυρίως με στολή 
ρωμαίου στρατηγού.

Το 357 μ.Χ. πήγε στην πάτρα, κατ’ εντολή 
του αυτοκράτορα κωνστάντιου, γιου του 

μεγάλου κωνσταντίνου, για να παραλά-
βει τα σεπτά λείψανα του αγίου ανδρέα 
και να τα ανακομίσει στο νεόκτιστο ναό 
των αγίων αποστόλων στην κωνσταντι-
νούπολη. κατά τη διαμονή του εκεί και με 
την επίβλεψή του κατασκεύασε υδραγω-
γείο.

Στρατοπεδευμένος στην περιοχή της μο-
νής γηροκομείου ελεούσε και βοηθούσε 
πλήθος αναξιοπαθούντων, κυρίως γερό-
ντων, γεγονός που δικαιολογεί την τοπω-
νυμία γηροκομείο.

Ο αρτέμιος υπήρξε απηνής διώκτης των 
ειδωλολατρών της αιγύπτου, γεγονός 
που προκάλεσε την αντίδρασή τους και 
την έκφραση παραπόνων προς τον ομο-
ϊδεάτη τους ιουλιανό, που ανέλαβε την 
εξουσία μετά το θάνατο του κωνστάντιου.

Ο ιουλιανός, γνωστός στην ιστορία ως 
παραβάτης και αποστάτης, ταξίδεψε κά-
ποτε στην αίγυπτο και συνάντησε τον άρ-
χοντα αρτέμιο, για τον οποίο είχε ακούσει 
να λέγονται πολλά.

Όντας ενοχλημένος από τη ραγδαία εξά-
πλωση του χριστιανισμού, τον οποίο 
θεωρούσε ασύμβατο με την ελληνική 
φιλοσοφία και εν γένει τον ελληνικό πο-
λιτισμό, θεώρησε μεγάλο αμάρτημα τη 
χριστιανική πίστη του αρτεμίου – γι’ αυτό 
και προσπαθούσε σε κάθε ευκαιρία να 
τον κατακρίνει και να του επιδεικνύει την 
περιφρόνησή του.

αυτό έκανε και σε μια επίσκεψη του άρ-
χοντα αρτεμίου σ’ αυτόν, όταν βρισκόταν 
στην αντιόχεια.

Ο αποστάτης βασιλιάς, σαν είδε τον αρ-
τέμιο, τρελός από θυμό τον κάλεσε κοντά 

του και άρχισε να του ομιλεί με περιφρό-
νηση και να τον υβρίζει.

Ο ενάρετος αρτέμιος σιωπούσε και είχε 
σκυφτό το κεφάλι. μπροστά στα μάτια του 
είχε μόνο τα λόγια του κυρίου: «Μακά-
ριοι ἔστεὅτανὀνειδίσωσινὑμᾶςκαίδιώ-
ξωσικαίεἴπωσιπᾶνπονηρόνρῆμα καθ’ 
ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκενἐμοῦ. Χαίρετε 
καίἀγαλλιάσθε, ὅτι ὁ μισθός ὑμῶν πο-
λύς ἐντοῖςοὐρανοῖς» (δηλαδή: «μακάρι-
οι γίνεσθε σεις οι μαθητές μου, όταν σας 
χλευάσουν και σας καταδιώξουν και σας 
κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγο-
ρία εξαιτίας μου. Χαίρετε και ζωηρά εκ-
δηλώστε τη χαρά σας, γιατί η ανταμοιβή 
σας στους ουρανούς θα είναι με το παρα-
πάνω»).

Όταν όμως ο ιουλιανός άρχισε να επε-
κτείνει τις ύβρεις του στα ιερά και όσια 
της χριστιανικής πίστεως, τότε ο αρτέ-
μιος σήκωσε με θάρρος το κεφάλι και 
με παρρησία είπε στον αυτοκράτορα ότι 
πρέπει να ντρέπεται για τη συμπεριφορά 
του, ζητώντας του μάλιστα να επιδείξει 
σεβασμό προς το πρόσωπο του κυρίου, 
που είναι ο αληθινός θεός.

αυτό ήταν αρκετό για να εξοργισθεί ο ιου-
λιανός. αρχικά τον φυλάκισε αφήνοντάς 
τον χωρίς ψωμί και νερό για αρκετές μέ-
ρες.

κατόπιν του ζήτησε να προσφέρει θυσία 
στους μεγάλους θεούς, αν ήθελε να του 
χαρισθεί η ζωή και η ελευθερία. και όταν 
φυσικά ο αρτέμιος αρνήθηκε, διέταξε να 
τον βασανίσουν.

Τον έδειραν σκληρά, του ξέσκισαν το 
σώμα, τον πέτρωσαν κάτω από μια μεγά-
λη και βαριά πλάκα, που βγήκαν τα μάτια 
του και ξεχύθηκαν τα σπλάγχνα του, και 
στο τέλος τον αποκεφάλισαν…

Το μαρτύριο του αγίου αρτεμίου έλαβε 
χώρα στις 20 Οκτωβρίου 362 (ή 363) μ.Χ., 
ημέρα που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη 
μνήμη του.Το ιερό λείψανό του παρέλαβε 
κάποια διακόνισσα, η αρίστη, που το με-
τέφερε στην κωνσταντινούπολη, στο ναό 
του προφήτου προδρόμου.

Ο μεγαλομάρτυς αρτέμιος έχει οριστεί 
ως προστάτης άγιος της Ελληνικής αστυ-
νομίας. Είναι ο πολιούχος άγιος της μυ-
κόνου και του αποδίδονται ιάσεις κήλης 
και συναφών παθήσεων, καθώς και περί 
τα 45 θαύματα.

(Πληροφορίες από το  
https://www.ekklisiaonline.gr/nea/agios-
artemios-o-megalomartyras-prostatis-
tis-astynomias/)

Ο Άγiος Αρτέμιος Προστάτης  
της Ελληνικής Αστυνομίας
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ή «αξιωματική αστυνομία» ως φόρο τι-
μής στους Ήρωες του Έπους του αλβα-
νικού μετώπου, το 1940, παραθέτει ένα 
μικρό φωτογραφικό αφιέρωμα με υλικό 
από το αρχείο του πολεμικού μουσείου.
πάντα επίκαιρος ο ποιητής με όσα απο-
τύπωσε στο «Άξιον Εστί και στην «πο-
ρεία προς το μέτωπο», ειδικότερα:
Ξημερώνοντας τ' Αγιαννιού, με την αύ-
ριο των Φώτων, λάβαμε τη διαταγή να 
κινήσουμε πάλι μπροστά, για τα μέρη 
που δεν έχει καθημερινές και σκόλες. 
Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές 
που κρατούσανε ως τότε οι Αρτινοί, 
από Χιμάρα ως Τεπελένι. Λόγω που 
εκείνοι πολεμούσανε απ' την πρώτη 
μέρα, συνέχεια, κι είχαν μείνει σχεδόν 
οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο. Δώδε-
κα μέρες κιόλας είχαμε μεις πιο πίσω, 
στα χωριά. Κι απάνω που συνήθιζε τ' 
αυτί μας πάλι στα γλυκά τριξίματα της 
γης, και δειλά συλλαβίζαμε το γαύγι-
σμα του σκύλου ή τον αχό της μακρινής 
καμπάνας, να που ήταν ανάγκη, λέει, 
να γυρίσουμε στο μόνο αχολόι που ξέ-
ραμε: στο αργό και στο βαρύ των κα-
νονιών, στο ξερό και στο γρήγορο των 
πολυβόλων. Νύχτα πάνω στη νύχτα 
βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω απ' 
τον άλλο, ίδια τυφλοί”.

 (Οδυσσέας Ελύτης, Άξιον Εστί)

αφιερωμα

…λάβαμε τη διαταγή  
να κινήσουμε πάλι μπροστά,  

για τα μέρη που δεν έχει 
καθημερινές και σκόλες…
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...ζήτω η 28η Οκτωβρίου!
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Αποτελεί κοινό μυστικό ότι ο Έλ-
ληνας αστυνομικός είναι το πιο 

εύκολο εξιλαστήριο θύμα όποτε αυτό 
απαιτείται. Για τους όποιους λόγους 
(μικρή σημασία αν είναι πολιτικοί, 
κοινωνικοί κ.ά.) όποτε οι περιστάσεις 
απαιτούν μία «Ιφιγένεια», ο Έλληνας 
αστυνομικός θα «θυσιαστεί» για να 
επέλθει ηρεμία.

Εδώ και δεκαετίες, οι εκπρόσωποι της 
οποιασδήποτε εξουσίας, αποφεύγουν 
όπως ο διάολος το λιβάνι να παραδε-
χτούν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις 
δικές τους αποφάσεις και ενέργειες. 
Εάν δε οι πολίτες και η κοινή γνώμη 
εκφραστούν αρνητικά για τα πεπραγ-
μένα τους, δεν υπάρχει εύκολη οδός 
από το να πετάξουν το μπαλάκι των 
ευθυνών στην Ελληνική Αστυνομία. 

Δυστυχώς, εν έτει 2020, η Ελληνική 
Αστυνομία εξακολουθεί να θεωρείται 
για κάποιους ο «σάκος του μποξ».

Η έωλη δικαιολογία της «μετακίνησης 
για υπηρεσιακούς λόγους», αποτελεί 
ένα διαχρονικό όπλο στα χέρια αυτών 
που αναζητούν εξιλαστήρια θύματα 
όταν κάτι πάει στραβά. Τι κι αν ταυ-
τόχρονα στιγματίζεται το σύνολο του 
αστυνομικού προσωπικού, που μά-
χεται νυχθημερόν με το έγκλημα, που 
φέρνει σε πέρας πάρεργα, που δίνει 
αγώνα για να διαφυλάξει τα σύνορα 
και που τους τελευταίους μήνες δίνει 
τη μάχη με την πανδημία του κορονο-
ϊούστην πρώτη γραμμή, όπως πάντα...

Δυστυχώς φτάνουμε στο σημείο να 
υπενθυμίζουμε ότι εργαζόμαστε με 

αίσθημα ευθύνης απέναντι στους 
πολίτες, με αγάπη για το Σώμα και 
την κοινωνία, με διάθεση προσφο-
ράς οπουδήποτε χρειαστεί, με όπλο 
το φιλότιμό μας και χωρίς να ζητάμε 
ανταλλάγματα παρά τις υποσχέσεις 
που παραμένουν «έπεα πτερόεντα». 
Γι’ αυτό και οι οποιοσδήποτε καθ’ 
υπόδειξη μετακινήσεις αστυνομικών 
– «θυσίες», δεν μας φοβίζουν, αλλά 
μας πεισμώνουν.

Δηλώνουμε ότι ως Ένωση στεκόμα-
στε δίπλα σε κάθε μέλος μας, αλλά 
και σε κάθε αστυνομικό που εκτελεί 
ευσυνείδητα τα καθήκοντά του. Δεν 
ανεχόμαστε και δεν θα ανεχτούμε το 
ρόλο του «εξιλαστήριου θύματος», ας 
αναζητήσουν αλλού «Ιφιγένειες».

ενωση αξιωματικων ελληνικησ αστυνομιασ αττικησ

ως Ένωση αξιωματικών Ελληνικής 
αστυνομίας αττικής είχαμε προτεί-

νει και επαναφέρουμε την πρόταση για 
την ψήφιση ως ιδιώνυμου αδικήματος, 
την επίθεση σε αστυνομικό εν ώρα υπη-
ρεσίας.

«Οποιοσδήποτε, είτε μόνος του είτε ενω-
μένος με έτερα άτομα, επιχειρεί ή στρέ-
φεται με οποιονδήποτε τρόπο εναντί-
ων αστυνομικών υπαλλήλων κατά την 

Να λογίζεται ιδιώνυμο αδίκημα η επίθεση  
σε αστυνομικό εν ώρα υπηρεσίας

εκτέλεση της υπηρεσίας τους και τους 
προξενεί σωματική κάκωση ή βλάβη της 
υγείας τους τιμωρείται με κάθειρξη. Σε 
κάθε περίπτωση αποκλείεται η μετατρο-
πή ή η αναστολή της ποινής.»

για άλλη μία φορά οι σκληρά εργαζό-
μενοι αστυνομικοί, εν ώρα υπηρεσίας 
είχαν έξι τραυματίες με σοβαρές σωμα-
τικές κακώσεις και με άμεσο κίνδυνο για 
την ίδια τους τη ζωή.

για άλλη μία φορά η Ελληνική αστυνομία 
καλείται να επωμισθεί τις ευθύνες που 
δεν της αναλογούν. για άλλη μία φορά οι 
Έλληνες αστυνομικοί μεταλλάσσονται 
από δημοκράτες σε φασιστοειδή, από 
επαγγελματίες σε ερασιτέχνες και από 
εκπαιδευμένοι σε ανεκπαίδευτοι.

καλούμε τον πολιτικό κόσμο της χώρας 
μας αν σέβεται και ενδιαφέρεται για τον 
Έλληνα αστυνομικό να ψηφίσει την πρό-
τασή μας.

πρέπει άπαντες επιτέλους ξεκάθαρα να 
τοποθετηθούν χωρίς περιστροφές και 
μισόλογα.

με αγωνία θα περιμένουμε το αυτονό-
ητο και ελπίζουμε να σταματήσουμε να 
είμαστε τα ευκαιριακά κατά το δοκούν 
θύματα.

Υ.γ. Ο φερόμενος αξιωματικός που κα-
τηγορείται ότι απέτρεψε με τις ενέργειές 
του τη σύλληψη ατόμου κατά τη διάρκεια 
της πορείας διαμαρτυρίας, δεν είναι μέ-
λος της Ένωσής μας, διότι η οργανική 
του Υπηρεσία είναι εκτός λεκανοπεδίου 
αττικής και καταστατικά δεν έχει δικαί-
ωμα να εγγραφεί στην Ένωσή μας.

Δεν θα ανεχτούμε το ρόλο του «εξιλαστήριου θύματος», 
ας αναζητήσουν αλλού «Ιφιγένειες»
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γραπτα σάντουιτς και κρουασάν. Οι αρμό-
διοι ας το διερευνήσουν και οι υπεύθυνοι 
να κληθούν να λογοδοτήσουν. ή διοικητι-
κή μέριμνα είναι υποχρέωση. Οι μάχιμοι 
αστυνομικοί δεν επαιτούν αλλά απαιτούν 
τα αυτονόητα. Είναι θέμα αξιοπρέπειας 
και σεβασμού στην προσφορά τους.

Υ.γ. Στον Υπουργό μας που παρίσταται 
από την πρώτη στιγμή στο νησί είχατε το 
θάρρος να τα προσφέρετε;», αναφέρεται 
στη σχετική ανακοίνωση της Ένωσης που 
συνοδεύεται από σχετική φωτογραφία.

ή Ένωση αξιωματικών αττικής εξέδωσε 
σχετική ανακοίνωση μετά τον εμπρησμό 
στη μόρια σημειώνοντας ότι οι διμοιρίες 
της Υ.α.Τ καλούνται να δώσουν παρών 
στις συλλογικές προσπάθειες και στο 
κυβερνητικό σχέδιο αποκατάστασης της 
τάξης στη μόρια λέσβου που κηρύχτηκε 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Έχουν να αντιμετωπίσουν μία δύσκολη 
κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά την 
ολοσχερή καταστροφή του κ.Υ.Τ μόριας 
λόγω της φωτιάς που είχε ως συνέπεια 
13.000 άτομα που διέμεναν προσωρινά 
εκεί να έχουν διαφύγει στα γύρω βουνά. 
ή πανδημία του Covid-19 και τα κρούσμα-

τα που είχαν εμφανιστεί στους πρόσφυ-
γες -μετανάστες κάνουν την κατάσταση 
ακόμα δυσκολότερη.Ελπίζουμε ο περι-
φερειάρχης βορείου αιγαίου κ. μΟΥ-
ΤΖΟΥρήΣ κωνσταντίνος, που είναι σε 
υποχρεωτική καραντίνα λόγω της επα-
φής του με άτομο που διεγνώσθη θετικό 
στον Covid-19, να έχει κατανοήσει ποιος 
είναι ο ρόλος της Ελληνικής αστυνομίας 
και ιδιαιτέρως των διμοιριών της Υ.α.Τ.

Επειδή δεν είμαστε οι δυνάμεις κατοχής, 
όπως μας είχε χαρακτηρίσει τον περα-
σμένο χειμώνα, αλλά οι δυνάμεις που δί-
νουμε τη ψυχή μας για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας, της τάξης και των συνόρων 
της χώρας μας θα συνεχίσουμε το έργο 
μας σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους 
νόμους του κράτους.

Ευτυχώς ο απλός πολίτης αντιλαμβάνε-
ται το έργο μας και στη συνείδησή του, 
μας έχει κατατάξει στους οργανισμούς 
και τους θεσμούς με τα υψηλότερα ποσο-
στά αποδοχής και εκτίμησης.

καλή δύναμη συνάδελφοι, καλή επιτυχία 
στο έργο σας και καλή διαμονή!!!

ενωση αξιωματικων ελληνικησ αστυνομιασ αττικησ

Οι μάχιμοι 
αστυνομικοί δεν 

επαιτούν  
αλλά απαιτούν 

τα αυτονόητα

Το Σάββατο 27 Ιουνίου η Ένωση 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυ-

νομίας Αττικής πραγματοποίησε με 
μεγάλη επιτυχία, χωρίς κόστος για τα 
μέλη της και για την Ένωση, διαγνω-
στικά τεστ αντισωμάτων για τον νέο 
κορονοϊό SARS-CoV-2. 

Το συγκεκριμένο τεστ χαρακτηρίζεται 
από τους ιατρούς ό,τι πιο σημαντικό 
υπάρχει αυτήν την περίοδο για την 
πανδημία, καθώς όχι μόνο διαπιστώ-
νεται με αυτό εάν κάποιος έχει ασθε-
νήσει και εάν είναι ασυμπτωματικός 
αλλά και εάν ο οργανισμός του έχει 
την προδιάθεση να προσβληθεί από 
τον ιό. Η συμμετοχή των μελών μας 

ήταν μεγάλη και αποτυπώνει την αγω-
νία των συναδέλφων για την υγεία τους 
εν μέσω πανδημίας, λόγω της φύσης 
της εργασίας μας και της καθημερινής 
δια ζώσης επαφής με τους πολίτες.

Επίσης τίμησαν με την παρουσία τους 
και υποβλήθηκαν στο διαγνωστικό τεστ 
ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέ-
ας, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Αττικής Υποστράτηγος κ. ΓΙΑΝΝΙΝΑΣ 
Γεώργιος, ο Γενικός Διευθυντής Προ-
στασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων 
και Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α Ταξίαρχος 
κ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης, ο Διευθυ-
ντής Ασφαλείας Αττικής Υποστράτη-
γος κ. ΤΖΕΦΕΡΗΣ Πέτρος, ο Διευθυ-
ντής Αστυνομίας Αθηνών Ταξίαρχος κ. 
ΣΚΟΥΡΑΣ Ιωάννης, ο Διευθυντής Αστυ-
νόμευσης Αερολιμένα Αθηνών Ταξίαρ-
χος κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, ο 
Διευθυντής Άμεσης Δράσης Αττικής Τα-
ξίαρχος κ. ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗΣ Κωνσταντίνος, 
ο Διευθυντής Οικονομικής Αστυνομίας/

Προσφορά διαγνωστικών τεστ αντισωμάτων

ΑΕΑ Ταξίαρχος κ. ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗΣ 
Εμμανουήλ, ο Διευθυντής Μεταγω-
γών Δικαστηρίων Αττικής Ταξίαρχος 
κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος, ο Δι-
ευθυντής Αλλοδαπών Αττικής Ταξί-
αρχος κ. ΔΑΒΑΛΟΣ Δημήτριος, ο Δι-
ευθυντής Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
Α/Δ κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Βασίλειος, από 
το προεδρείο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. ο Γ.Γραμ-
ματέας Α/Α ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας, ο Α' 
Αντιπρόεδρος Α/Δ ΠΕΤΡΟΥ Νικόλαος, 
ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Α/Α 
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ Πέτρος και ο Ταμίας 
Α/Β ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ Αθανάσιος.

Οι μάχιμοι αστυνομικοί για άλλη μία 
φορά είναι παρόντες στο καθήκον. 

Χωρίς μεμψιμοιρίες, αιτιάσεις και προ-
φάσεις άφησαν τις οικογένειες και τα τρέ-
χοντα προβλήματα τους και βρίσκονται 
στη μόρια λέσβου. ως επαγγελματίες δί-
νουν τον καλύτερο τους εαυτό εργαζόμε-
νοι από 12 έως και 15 ώρες καθημερινά.

Σε αυτή την προσπάθειά τους, είναι αυ-
τονόητο ότι θα έπρεπε να τύχουν της 
καλύτερης διοικητικής μέριμνας. δυστυ-
χώς όμως τα αυτονόητα έχουν πάψει να 
είναι αυτονόητα για ορισμένους. κάποιοι 
πιστεύουν ότι εκτελούν τις εντολές που 
τους δόθηκαν όταν παρέχουν στις μαχό-
μενες αστυνομικές δυνάμεις τα απερί-
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Προσδοκούσαμε φέτος οι διαχρο-
νικοί συνδικαλιστικοί αγώνες για 

την αναγνώριση του επαγγέλματος 
του Έλληνα Αστυνομικού ως επικίν-
δυνου, ότι θα δικαιωθούν.

Αυτές ήταν οι προεκλογικές υποσχέ-
σεις και με υπομονή αναμέναμε στην 
καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυ-
πουργού στη Δ.Ε.Θ να ανακοινωθεί 
από τον ίδιο.

Ο Έλληνας Αστυνομικός όλο αυτό το 
χρονικό διάστημα επέδειξε παρα-
δειγματικό επαγγελματισμό. Όπου 
κλήθηκε να εκτελέσει τις υπηρεσίες 
του το έκανε χωρίς δεύτερη σκέψη 
με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον 
της πατρίδας και των πολιτών. Όταν 
άλλοι συμπολίτες μας διεκδικούσαν 
επιδόματα για την προσφορά τους 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας του 
Covid -19 και σε ορισμένους μάλιστα 

τους χορηγήθηκε, εμείς ένα πράγμα 
είχαμε στο μυαλό μας, το καθήκον.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του 
Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ η αστυνο-
μική δύναμη και πάλι έδινε τη μάχη 
της στον Έβρο και στα νησιά για την 
αντιμετώπιση του μεταναστευτικού 
προβλήματος και σε όλη την επικρά-
τεια για την τήρηση των μέτρων για 
τον Covid -19. Έδινε τη μάχη για τη 
μείωση της εγκληματικότητας και την 
ασφάλεια των πολιτών.

Όλοι περίμεναν δια στόματος του 
Πρωθυπουργού να έρθει η δικαίωση. 
Ο Βαγγέλης, ο τελευταίος ήρωας μας, 
μαζί με τους άλλους 130 νεκρούς συ-
ναδέλφους μας, που θυσίασαν τη ζωή 
τους κατά την εκτέλεση του καθήκο-
ντος, περίμεναν και αυτοί να δικαιω-
θούν.

Όταν αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός 

για την Ελληνική Αστυνομία και για τη 
μεγάλη προσφορά της, τότε ήρθε σε 
όλους η απογοήτευση.

Αυτό που πήραμε ήταν μόνο ένα «με-
γάλο ευχαριστώ», τυπικό ή από καρ-
διάς δεν έχει σημασία. Ήρθε να συ-
μπληρώσει το ευχαριστήριο μήνυμα 
που λάβαμε από τον Υπουργό μας τον 
περασμένο Δεκέμβριο.

Το ειλικρινές όμως ευχαριστώ του 
απλού πολίτη μάς εμψυχώνει για να 
συνεχίσουμε την προσφορά μας.

Δηλώνουμε ότι οι συνδικαλιστικοί 
αγώνες μας θα συνεχιστούν πιο δυνα-
μικοί και σίγουρα θα έρθει η ώρα της 
δικαίωσης. Ήρθε η ώρα των πράξεων 
και των αποφάσεων. Όχι άλλα λόγια, 
υποσχέσεις και εγκάρδια χτυπήματα 
στην πλάτη μας. Αποδείξτε ότι το «με-
γάλο ευχαριστώ» είναι ο προάγγελος 
του επικίνδυνου της εργασίας μας.

Ανακοίνωση για το "ευχαριστώ" του Πρωθυπουργού

Μετά από σειρά καθημερινών επα-
φών με τα μέλη μας σχεδόν σε 

όλες τις Υπηρεσίες της Γενικής Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Αττικής διαπι-
στώθηκε ότι επικρατεί μία κατάσταση 
όπου αιωρείται ένα σύννεφο ανησυ-
χίας, φοβίας και αγωνίας στους Αξι-
ωματικούς.

Με αφορμή ορισμένες μεταθέσεις και 
αποσπάσεις που διετάχθησαν το τε-
λευταίο διάστημα, όπου με κομπασμό 
κάποιοι αναρμόδιοι διαλαλούν ότι με 
την υποτιθέμενη δύναμή τους μπο-
ρούν να τις υπαγορεύουν και να τις 
επιβάλλουν μέσω της πολιτικής και 
της φυσικής μας ηγεσίας, δηλώνουμε 
ότι ως Ένωση Αξιωματικών Ελληνι-
κής Αστυνομίας Αττικής:

Είμαστε δίπλα σε κάθε Αξιωματικό 
που εκτελεί τα καθήκοντα του ευσυ-
νείδητα και νόμιμα.

Είμαστε δίπλα σε κάθε Διοικητή Αξιω-

ματικό που προσπαθεί να επιλύσει τα 
πολλαπλά προβλήματα της Υπηρεσίας 
του σεβόμενος τους συνεργάτες του 
και τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Είμαστε δίπλα στο Διοικητή της Σχο-
λής Αξιωματικών που με φιλότιμες 
προσπάθειες μαζί με το επιτελείο και 
τους εκπαιδευτές του προσπαθεί για 
τη σωστή λειτουργία της Σχολής και 
την εκπαιδευτική αναβάθμιση της.

Είμαστε δίπλα σε κάθε πρόβλημα Δό-
κιμου Υπαστυνόμου και θα προσπα-
θούμε να τον εκπροσωπούμε όπως 
πράττουμε για όλους τους Αξιωματι-
κούς.

Είμαστε απέναντι σε αυτούς που επι-
διώκουν να συνδιοικήσουν και να 
επιβάλλουν γνώμες, απόψεις και άτο-
μα αναλόγως των προσωπικών τους 
συμφερόντων.

Είμαστε απέναντι σε καταστάσεις που 
μας γυρίζουν σε μαύρες ημέρες του 

παρελθόντος.

Επιθυμούμε και αγωνιζόμαστε ο Αξι-
ωματικός να εκτελεί τα καθήκοντά 
του σύμφωνα με τους νόμους και τους 
κανονισμούς του Σώματος και όχι με 
τα «θέλω» κανενός.

Σεβόμαστε τη θέση και το ρόλο του 
κάθε συναδέλφου μας χωρίς όμως να 
παραχωρούμε κανένα δικαίωμά μας 
και χωρίς εκβιαστικές υποχωρήσεις 
από κανέναν.

Η Ένωσή μας δηλώνει ότι θα στηρίξει 
κάθε μέλος μας και θα του παρέχου-
με τις απαραίτητες νομικές καλύψεις 
όπου αυτές χρειαστούν.

Καλούμε την πολιτική και φυσική μας 
ηγεσία να σεβαστεί την υπηρεσιακή 
διαδρομή του κάθε Αξιωματικού. Ως 
Ένωση με ανιδιοτέλεια και με σεβα-
σμό στους θεσμούς και σε κάθε συνά-
δελφο συνεχίζουμε τον αγώνα και την 
προσπάθειά μας.

Είμαστε απέναντι σε καταστάσεις που μας 
γυρίζουν σε μαύρες ημέρες του παρελθόντος

ενωση αξιωματικων ελληνικησ αστυνομιασ αττικησ
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Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για 
να υπάρξει ένα δίκαιο και αξιοκρα-

τικό βαθμολόγιο, αλλά δυστυχώς, με τις 
όποιες ευκαιριακές παρεμβάσεις που 
έχουν γίνει, έχουμε σήμερα ένα άδικο 
βαθμολόγιο που διαταράσσει συνεχώς 
την επετηρίδα, με τις συνεχείς προσφυ-
γές στα διοικητικά δικαστήρια, και ένα 
προσωπικό που επιζητά το αυτονόητο, 
την ισονομία και μία δίκαιη υπηρεσιακή 
εξέλιξη.
με τη σημερινή κατάσταση έχουμε δη-
μιουργήσει βαθμοφόρους και αξιωμα-
τικούς πολλών ταχυτήτων. Έτσι ευτελί-
σαμε τους βαθμούς, την αξία τους και το 
ρόλο τους.
Έχουμε κακώς συνδυάσει τη βαθμολο-
γική με τη μισθολογική εξέλιξη. λόγω 
ενός άδικου και χωρίς προοπτική μισθο-
λογίου, άπαντες προσπαθούν να αυξή-
σουν το μισθό τους με τη βαθμολογική 
προαγωγή τους.
Σήμερα έχουμε αξιωματικούς, της ιδίας 
τάξης από τη Σ.α.Ε.α., από τους κατώτε-
ρους βαθμούς να προάγονται στον επό-
μενο διοικητικό βαθμό με διαφορά τρι-
ών ή και τεσσάρων ετών μεταξύ των. Οι 
αξιωματικοί έτσι μένουν «κολλημένοι» 
και απογοητευμένοι σε μία επετηρίδα 
που τους στερεί το δικαίωμα να ελπίζουν 
για μία καλή υπηρεσιακή εξέλιξη.  
για τους ανθυπαστυνόμους, τους στυλο-
βάτες του Σώματος, έχουν συντελεστεί 
οι χείριστες βαθμολογικές παρεμβάσεις 
με συνέπεια να διαταράσσεται συνεχώς 
η επετηρίδα τους. Έχουμε το παράλογο 
οι νεότεροι να προάγονται πιο γρήγορα 
από αρχαιότερους ανθυπαστυνόμους. 
Έχουμε συνεχείς προσφυγές και συνε-
χείς ανακατατάξεις. φέτος με αδικαιο-
λόγητες προφάσεις καθυστερούν την 
προαγωγή όσων πληρούν τα τυπικά 
προσόντα. 

λαμβάνοντας υπόψη όσα ενδεικτικά 
προαναφέρθηκαν από τις τόσες στρε-
βλώσεις, την πρόταση της γραμματείας 
ανθυπαστυνόμων της Ένωσής μας και 
τα ψηφίσματα των συνεδρίων της Ομο-
σπονδίας μας, προτείνουμε:
• Ουσιαστική αναμόρφωση της Σχολής 

αστυφυλάκων σε δύο πραγματικά έτη 
σπουδών για θεωρητική εκπαίδευση 
και ένα έτος για πρακτική εκπαίδευ-
ση.

• Ουσιαστική αύξηση των εισακτέων 
σπουδαστών στη Σχολή αστυφυλά-
κων.  

• δημιουργία Σχολής Υπαξιωματικών 
με εξάμηνη φοίτηση για μία ουσια-
στική θεωρητική εκπαίδευση όπου οι 
απόφοιτοι θα εξελιχθούν έως και το 
βαθμό του α/α.

• για τη Σχολή Υπαξιωματικών δικαίω-
μα εισαγωγής θα έχουν οι αστυφύλα-
κες που έχουν τουλάχιστον τρία χρό-
νια στο βαθμό και μέχρι το 30 έτος της 
ηλικίας τους.

• Ο κάθε αστυνομικός παραγωγικής 
Σχολής θα έχει οργανική θέση σύμ-
φωνα με το διοικητικό βαθμό που φέ-
ρει.

• Εισαγωγή των εκ του Σώματος στη 
Σ.α.Ε.α. μέχρι και το 26ο έτος της ηλι-
κίας τους.

• κατάργηση του Τ.Ε.μ.α.
• Οι ανθυπαστυνόμοι μετά από εννέα 

χρόνια παραμονής στο βαθμό θα 
προάγονται στο βαθμό του Υ/β. 

• προαγωγή για όλους στον επόμενο 
διοικητικό βαθμό μόνο με τη συμπλή-
ρωση του ελάχιστου χρόνου υπηρε-
σίας στον κατεχόμενο βαθμό χωρίς 
καμία άλλη προϋπόθεση. από το βαθ-
μό του α/Υ να προάγονται σε συνδυα-
σμό και με τις κενές οργανικές θέσεις.

• καθιέρωση, μόνο με ιδία βούλη-
ση, της παράλληλης επετηρίδας για 

όσους α/Υ κρίνονται για το βαθμό του 
α/δ μέχρι και για τρεις συνεχείς κρί-
σεις. 

• Στις κρίσεις των αξιωματικών να μην 
υπάρχει κανένας ηλικιακός περιορι-
σμός έως και το 65ο έτος της ηλικίας 
τους.

• Ο καταληκτικός βαθμός για τους από-
φοιτους αξιωματικούς της Σ.α.Ε.α. να 
είναι τουλάχιστον του Ταξιάρχου.

• μείωση των εισακτέων στη Σ.α.Ε.α.

Μετά τα προτεινόμενα θα έχουμε 

την κάτωθι υπηρεσιακή εξέλιξη:

α) Οι αστυνομικοί των πανελληνίων 
που δεν θα φοιτήσουν στη Σχολή 
Υπαξιωματικών θα αποστρατεύονται 
με το βαθμό του Υ/α.

β) Οι αστυνομικοί προερχόμενοι από 
τη Σχολή Υπαξιωματικών δύναται 
να εξελιχθούν έως και το βαθμό του 
α/α.

γ) Οι αξιωματικοί της Σ.α.Ε.α. θα εξε-
λίσσονται τουλάχιστον μέχρι και το 
βαθμό του Ταξίαρχου.

αυτονόητο είναι ότι οι αξιωματικοί του 
Τ.Ε.μ.α θα έχουν την υπηρεσιακή εξέλι-
ξη έως και το βαθμό του α/α σύμφωνα 
με τα προτεινόμενα και για το βαθμό του 
α/Υ σύμφωνα με τις κενές οργανικές θέ-
σεις και την επετηρίδα τους.

Επίσης οι Υπαστυνόμοι του ν.3686/2008 
θα έχουν την ίδια υπηρεσιακή εξέλιξη με 
τους αποφοίτους της Σχολής Υπαξιωμα-
τικών σε συνδυασμό με την ηλικία τους.

φρονούμε ότι με την πρότασή μας θα 
επέλθει μία ηρεμία στις επετηρίδες των 
αστυνομικών και ο κάθε αστυνομικός 
μπορεί να γνωρίζει ξεκάθαρα και χωρίς 
απρόοπτα την υπηρεσιακή του εξέλιξη. 

Η πρότασή μας για το βαθμολόγιο

Τα λειτουργικά προβλήματα που 
υπάρχουν στα Αστυνομικά Τμήματα 

και στα Τμήματα Ασφαλείας λόγω της 
έλλειψης δύναμης συνεχίζονται. Οι 
ελάχιστοι νεοξερχόμενοι Αστυφύλακες, 
που τοποθετήθηκαν στα Αστυνομικά 
Τμήματα και όχι και στα Τμήματα Ασφα-
λείας, δεν ήταν δυνατό να καλύψουν τα 
τεράστια κενά που υπάρχουν σε αυτά. 

Ως Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας Αττικής προτείνουμε να 
επαναφερθεί ο θεσμός της αμειβόμενης 
περιπολίας τόσο στα Αστυνομικά Τμή-
ματα αλλά και στα Τμήματα Ασφαλείας. 
Είναι ένα σοβαρό οικονομικό κίνητρο 
για τους εναπομείναντες αστυνομικούς 
που υπηρετούν στα Α.Τ και Τ.Α. Επι-
πλέον, αν εργάζονται αποκλειστικά και 

μόνο για την αστυνόμευση της περιοχής 
αρμοδιότητας των Τμημάτων, συστημα-
τικά και οργανωμένα το όφελος θα εί-
ναι τεράστιο. Οι πολίτες θα αισθανθούν 
άμεσα την πολυπόθητη ενίσχυση της 
αστυνόμευσης και τα θετικά αποτελέ-
σματα της.Καλούμε την πολιτική και τη 
φυσική μας ηγεσία να αποφασίσει για 
την εφαρμογή της πρότασής μας.

Να επαναφερθεί ο θεσμός της αμειβόμενης περιπολίας

ενωση αξιωματικων ελληνικησ αστυνομιασ αττικησ
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Την πέμπτη 30 ιουλίου 2020 έγινε η 
αποφοίτηση των 149 νέων Υπαστυνό-

μων β' από τη Σχολή αξιωματικών Ελ-
ληνικής αστυνομίας. 

Σε μία λαμπρή τελετή, η α.Ε. πρόεδρος 
της δημοκρατίας κα κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου τους απένειμε τα ξίφη.

λίγο πριν, με βροντερή φωνή, με πολλά 
όνειρα και σχέδια και συναισθανόμενοι 
τις πολλές δυσκολίες που θα συναντή-
σουν στον υπηρεσιακό τους βίο, έδωσαν 
τον όρκο του Έλληνα αξιωματικού.

ως Ένωση αξιωματικών Ελληνικής 
αστυνομίας αττικής, τους ευχόμαστε να 
έχουν μία καλή υπηρεσιακή διαδρομή 
με πολλές επιτυχίες και επίτευξη των 
στόχων και των προσδοκιών τους. θα 
είμαστε συμπαραστάτες και αρωγοί στο 
δύσκολο έργο τους και στην επίπονη 
προσπάθειά τους για την παροχή του 
πολύτιμου αγαθού της ασφάλειας των 
πολιτών.
Επίσης αναγνωρίζουμε, επικροτούμε 
και συγχαίρουμε για την υποδειγματική 
περαίωση της δύσκολης εκπαιδευτι-

κής χρονιάς, λόγω της πανδημίας του 
Covid-19 και χωρίς καμία επιπλοκή σε 
όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τον 
διοικητή της αστυνομικής ακαδημίας, 
της Σχολής αξιωματικών, της Εθνικής 
ασφάλειας, της Σχολής μετεκπαίδευσης 
- Επιμόρφωσης και της Σχολής αστυφυ-
λάκων.
για την Ένωσή μας η συνεχής, σωστή και 
σύγχρονη εκπαίδευση του αστυνομικού 
προσωπικού έχει μεγάλη σημασία και 
θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας 
προς την κατεύθυνση αυτή.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία τον τε-
λευταίο χρόνο έχει πραγματοποιή-

σει σημαντικά επιτεύγματα και αξίζουν 
συγχαρητήρια όλοι οι συνάδελφοι που 
υπηρετούν σε αυτήν και ιδιαίτερα ο Δι-
ευθυντής αυτής και οι έμπειροι αξιω-
ματικοί της, υπό την καθοδήγηση των 
οποίων η Υπηρεσία οδηγείται σε τερά-
στιες επιτυχίες.

• Τον Νοέμβριο του 2019, η Αντιτρο-
μοκρατική Υπηρεσία εξάρθρωσε 
την τρομοκρατική οργάνωση «Ορ-
γάνωση Επαναστατικής Αυτοάμυ-
νας» η οποία μεταξύ άλλων ενερ-
γειών ανέλαβε την ευθύνη για την 
ρίψη πυροβολισμών δύο φορές, την 
10-01-2017 και την 06-11-2017, ενα-
ντίον Διμοιριών (ΜΑΤ) στα γραφεία 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Αθήνα, μάλιστα 
κατά την πρώτη επίθεση τραυμα-
τίστηκε συνάδελφός μας. Ήταν μια 
δικαίωση για όλους τους συναδέλ-
φους μας που υπηρετούν στα ΜΑΤ, 
οι οποίοι καθημερινά συμμετέχουν 
σε επιχειρήσεις και θέτουν σε κίν-

δυνο την σωματική τους ακεραιότη-
τα για το υπηρεσιακό καθήκον. 

• Τον Ιανουάριο 2020, η Αντιτρομο-
κρατική συνέλαβε τον «Τοξοβόλο 
του Συντάγματος», ο οποίος δρα-
πέτευσε από τις Φυλακές Τύρινθας, 
μια 28χρονη, σε βάρος της οποίας 
εκκρεμούσε καταδικαστική απόφα-
ση πολυετούς κάθειρξης, ως μέλος 
του «Επαναστατικού Αγώνα» και 
μια 26χρονη, η οποία ήταν η οδηγός 
του κλεμμένου οχήματος στο οποίο 
επέβαιναν. Οι προαναφερόμενοι 
έφεραν μαζί τους βαρύ οπλισμό.

• Τον Μάρτιο 2020, η Αντιτρομοκρα-
τική συνέλαβε 11 μέλη της ακρο-
αριστερής τουρκικής οργάνωσης 
DHKP-C, μάλιστα σε διαμέρισμα 
στα Σεπόλια ανεβρέθηκαν μεταξύ 
άλλων αυτοσχέδιο τούνελ-σήραγγα 
47 μέτρων, αντιαρματικά και βαρύς 
οπλισμός.

• Το Σεπτέμβριο 2020, η Αντιτρομο-
κρατική συνέλαβε τρία άτομα τα 
οποία κατηγορούνται για κατοχή 

όπλων και εκρηκτικών, ενώ εξε-
τάζεται το ενδεχόμενο διασύνδε-
σης-συμμετοχής τους σε σοβαρές 
τρομοκρατικές ενέργειες. Μεταξύ 
άλλων ευρημάτων που βρέθηκαν 
σε γιάφκα τους στο Κουκάκι και σε 
άλλα σπίτια, υπάρχουν πιστόλια, 
εκρηκτικά, πλήθος φυσιγγίων πο-
λεμικού τυφεκίου (Kalashnikov) .

Τα προαναφερόμενα είναι μόνο μερικά 
από τα επιτεύγματα της Αντιτρομοκρα-
τικής, τα οποία δεν είναι τυχαία. Είναι 
αποτέλεσμα συντονισμένων προσπα-
θειών και πολύωρης εργασίας από 
τους συναδέλφους μας, σε αυτόν τον 
ασταμάτητο αγώνα κατά της τρομο-
κρατίας.

Ως Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας Αττικής νιώθουμε την 
υποχρέωση να συγχαρούμε δημόσια 
όλους τους συναδέλφους της Αντιτρο-
μοκρατικής Υπηρεσίας.

Τους ευχόμαστε καλή δύναμη και κου-
ράγιο στο έργο τους.

Τα επιτεύγματα της Αντιτρομοκρατικής, δεν είναι τυχαία

Θα είμαστε συμπαραστάτες και αρωγοί  
στο δύσκολο έργο των νέων Υπαστυνόμων Β'
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Την πέμπτη 25 ιουνίου ως Ένωση αξι-
ωματικών Ελληνικής αστυνομίας 

αττικής, βρεθήκαμε στη Σχολή αξιωμα-
τικών Ελληνικής αστυνομίας και είχαμε 
τη χαρά να συναντήσουμε τον διοικητή 
της Σχολής Ταξίαρχο κ. καλΟγήρΟ Χα-
ράλαμπο και τους τεταρτοετείς δόκιμους 
Υπαστυνόμους και να συνομιλήσουμε 
μαζί τους.

ακούσαμε προσεκτικά την περιγρα-
φή του κ. διοικητή για τη δύσκολη και 
πρωτόγνωρη εκπαιδευτική χρονιά που 
βίωσαν λόγω της πανδημίας από τον 
Covid-19 καθώς και την αγωνία του για 
την επιβεβλημένη εκπαιδευτική αλλαγή 
που πρέπει να γίνει πράξη, προκειμένου 
οι νεοξερχόμενοι αξιωματικοί να μπο-
ρούν να ανταποκρίνονται στα νέα δεδο-
μένα για μία σύγχρονη αστυνομία ως 
αυριανοί ηγέτες και άξιοι συνεχιστές του 
ένδοξου Σώματος.

από τη συνομιλία μας με τους δόκι-
μους έγινε αισθητή η αγωνία τους για 
την τοποθέτησή τους ως νεοξερχόμενοι 

αξιωματικοί. ή καταστρατήγηση της το-
ποθέτησής τους σε ορισμένες Υπηρεσίες 
μόνο μέσω μίας «συνέντευξης» με πολ-
λά «παράθυρα» και «παρεμβάσεις» και 
όχι αξιοκρατικά, σύμφωνα με τα μόρια 
που συγκεντρώνει ο κάθε νεοξερχόμε-
νος αξιωματικός, τους προβληματίζει 
και τους στεναχωρεί.

ως Ένωση τους ευχηθήκαμε να έχουν 
μία καλή υπηρεσιακή πορεία με γνώμο-
να την προσφορά του πολύτιμου αγαθού 
της ασφάλειας στην κοινωνία, τηρώντας 
πάντα το Σύνταγμα και τους νόμους του 
κράτους, να τιμήσουν τον όρκο τους και 
να μην ξεχάσουν ποτέ ότι είναι αξιωμα-
τικοί με ξεκάθαρο ρόλο και υποχρεώ-
σεις.

Τους υπενθυμίσαμε ότι ως Ένωση θα εί-
μαστε αρωγοί στη δύσκολη προσπάθειά 
τους και προσφέραμε σε κάθε δόκιμο 
το πόνημα του Τριανταφύλλου κωνστα-
ντίνου με θέμα «αστυνομική προανά-
κριση» που εκδόθηκε και ανανεώθηκε, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

το τ.ε. Είναι ένα χρήσιμο και απαραίτητο 
βοήθημα για τα ανακριτικά τους καθήκο-
ντα.

ή επίσκεψή μας αυτή, συνέπεσε με το 
άκουσμα μιας εισήγησης προς την πο-
λιτική μας ηγεσία για την τροποποίηση 
της ακαδημαϊκής φοίτησης των δοκί-
μων Υπαστυνόμων και την επαναφορά 
του αναχρονιστικού και ξεπερασμένου 
εσώκλειστου για τα πρώτα τρία χρόνια 
φοίτησης στη Σχολή.

θεωρούμε ότι η εκπαιδευτική αλλαγή 
δεν γίνεται με πισωγυρίσματα και σπα-
σμωδικές κινήσεις. Χρειάζεται διάλογος 
μόνο με τους αρμόδιους και τους ειδι-
κούς. για να μεταλλαχθεί η Σ.α.Ε.α. σε 
πραγματική ανώτατη πανεπιστημιακή 
σχολή εφάμιλλη των α.Ε.ι. της χώρας 
μας θα πρέπει να υπάρχει η διάθεση για 
πραγματικές και ουσιαστικές αλλαγές.

ως Ένωση αξιωματικών συνεχίζουμε τις 
προσπάθειες και τους αγώνες μας χωρίς 
φωνασκίες και ιδιοτέλεια.

Πραγματική ανώτατη πανεπιστημιακή σχολή

Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως 
εγκληματική οργάνωση από την 

Ελληνική Δικαιοσύνη, είχε ως αποτέ-
λεσμα να εμφανιστούν στο προσκήνιο 
κάποιοι όψιμοι αντιφασίστες. Μάλι-
στα, είτε με δηλώσεις τους στα ΜΜΕ 
είτε με αναρτήσεις τους στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, επιχειρούν να 
πλήξουν την ΕΛ.ΑΣ. και τους Έλληνες 
αστυνομικούς.

Προς επίρρωση των ισχυρισμών τους 
δεν διστάζουν να πετάξουν λάσπη 
στους Έλληνες αστυνομικούς, υπο-
στηρίζοντας ότι οι μισοί περίπου είναι 
φασίστες, βασιζόμενοι σε κάποιο-κα-
τά φαντασία- εκλογικό ποσοστό της 
τάξεως του 50%. Προκύπτει, όπως 
ισχυρίζονται, από τα αποτελέσματα 
στα εκλογικά κέντρα όπου ψήφισαν 
μόνο αστυνομικοί που ήταν εγγεγραμ-
μένοι στους ειδικούς εκλογικούς κα-
ταλόγους. Για άλλη μία φορά ζητούν 
κατεπειγόντως «εκδημοκρατισμό» 
της ΕΛ.ΑΣ. και ζητούν παραίτηση του 

υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Δεν θα περίμενε κανείς κάτι διαφο-
ρετικό απ’ αυτούς που επιμένουν να 
λησμονούν την αποδεδειγμένη προ-
σφορά του Έλληνα αστυνομικού στην 
πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο. Λη-
σμονούν ακόμα ότι εν καιρώ ειρήνης 
η ΕΛ.ΑΣ. θρηνεί περισσότερους από 
130 νεκρούς ήρωες αστυνομικούς που 
θυσίασαν τη ζωή τους εν ώρα καθή-
κοντος.

Είναι οι ίδιοι που ξεχνούν ότι για να 
μπορέσει να διεξαχθεί η μεγάλη δίκη 
των φασιστών, που διήρκησε πεντέ-
μισι χρόνια, εργάστηκαν ατελείωτες 
ώρες χιλιάδες αστυνομικοί προκει-
μένου να διασφαλίσουν ασφάλεια και 
ηρεμία. Ξεχνούν ακόμη ότι χάρη στη 
συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. 
τα εντάλματα συλλήψεως του 2013 
εκτελέστηκαν σε ελάχιστο χρόνο και 
άψογα, χωρίς κανένας Χρυσαυγίτης 
να ξεφύγει.

Επειδή, λοιπόν, έχουν επιλεκτική 

μνήμη είμαστε εδώ για τους να υπεν-
θυμίσουμε ότι ο Έλληνας αστυνομικός 
όχι απλά έχει ορκιστεί πίστη στο Σύ-
νταγμα της πατρίδας μας, αλλά αγωνί-
ζεται για τη Δημοκρατία μας που τόσο 
δοκιμάστηκε τα τελευταία χρόνια από 
νοσταλγούς άλλων καθεστώτων, την 
ελευθερία και την ασφάλεια των πολι-
τών. Η βαθιά μας πίστη στα δημοκρα-
τικά ιδεώδη είναι αδιαπραγμάτευτη 
και κανείς δεν μπορεί να την κηλιδώ-
σει, όσο κι αν προσπαθήσει.

Είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας 
και την προσφορά μας. Παρά τις πολ-
λές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό 
και σε υλικοτεχνική υποδομή εμείς 
δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Η 
λάσπη, λοιπόν, δεν μπορεί να κολλή-
σει πάνω μας. Γι’ αυτό και ας βάλουν 
καλά στο μυαλό τους ότι θα συνεχί-
σουμε να εφαρμόζουμε το Σύνταγμα 
και τους Νόμους του Ελληνικού Κρά-
τους, με πίστη στην πατρίδα και αγάπη 
προς τον συνάνθρωπο.

O Έλληνας αστυνομικός αγωνίζεται για τη Δημοκρατία μας

ενωση αξιωματικων ελληνικησ αστυνομιασ αττικησ



30 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Με αφορμή την επικείμενη λειτουρ-
γία του Τμήματος Επαγγελματικής 

Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών 
[Τ.Ε.Μ.Ε.Σ], τόσο στη Σχολή Μετεκπαί-
δευσης και Επιμόρφωσης [Αχαρναί] 
όσο και στη Σ.Μ.Ε.Β.Ε [Βέροια Ημαθίας] 
που εν προκειμένω αφορά τα μέλη της 
Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Ανα-
τολικής Μακεδονίας Θράκης, υπάρχει 
έκδηλη η αγωνία των ενδιαφερόμενων 
Αστυνόμων σπουδαστών, λόγω της 
διαφαινόμενης νέας εξάπλωσης του 
COVID-19. Επειδή η μετεκπαίδευση των 
ανώτερων αξιωματικών του Σώματος 
στο Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. είναι μεγάλης σπουδαι-
ότητας για την περαιτέρω επαγγελματι-

κή τους σταδιοδρομία, αλλά συνάμα θα 
πρέπεινα διασφαλιστεί το ύψιστο αγαθό 
της υγείας, η ΕΑ.ΑΜΘ προτείνει τα ακό-
λουθα:

1) Σε περίπτωση που οι υφιστάμενοι 
χώροι διαμονής της ΣΜΕΒΕ και οι 
χώροι προσωπικής υγιεινής του Πα-
ραρτήματος της Σχολής Μετεκπαί-
δευσης στην Βέροια, δεν πληρούν τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα αναλογικά 
με τον αριθμό των εκπαιδευομένων 
ανά εκπαιδευτική σειρά, να υπάρξει 
πρόβλεψηγια την διαμονή τους σε 
ξενοδοχεία της Βέροιας. 

2) Σε περίπτωση που δεν υφίσταται η 

δυνατότητα για διαμονή σε ξενοδο-
χεία της Βέροιας, είτε δεν διασφα-
λίζονται οι όροι κοινωνικής απο-
στασιοποίησης των σπουδαστών 
εντός των διδακτηρίων ή των υπη-
ρεσιακών καταλυμάτων, προτείνε-
ται όπως υλοποιηθεί σύγχρονη εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευση των εκ-
παιδευομένων στο Τ.Ε.ΜΕ.Σ. στους 
τόπους κατοικίας τους, μέσω Webex 
ή άλλης εφαρμογής, όπως άλλω-
στε εφαρμόστηκε επιτυχώς κατά τη 
περασμένη χρονική περίοδο στους 
μαθητές σχολείων αλλά και στους 
φοιτητές της πανεπιστημιακής κοι-
νότητας.

Διαμονή - φοίτηση των σπουδαστών του Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.

Στην τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο 
οι ανάγκες εκπαίδευσης στα Τ.δ.α. 

της αστυνομικής ακαδημίας που εδρεύ-
ουν στην περιφέρειά μας, έχουν αυξηθεί 
λόγω της συνεχούς ύπαρξης εκπαιδευτι-
κών σειρών συνοριακών φυλάκων αλλά 
και του αυξημένου αριθμού δοκίμων 
αστυφυλάκων που προσλήφθηκαν το 
τρέχον έτος και πρόκειται να εκπαιδευ-
τούν στα Τ.δ.α. διδυμοτείχου και κομο-
τηνής. 
Στα εν λόγω Τ.δ.α. λειτουργούν περιφε-
ρειακά ιατρεία στελεχωμένα με υπηρε-
σιακό ιατρό, καθένας από τους οποίους 
είναι υπεύθυνος, πέρα από τους εκπαι-
δευόμενους και για τους εκπαιδευτές, 
και για το προσωπικό των οικείων δ.α. 
Ορεστιάδας και ροδόπης. αυτό όμως που 
αποδείχθηκε την καλοκαιρινή περίοδο 
με την ύπαρξη επιβεβαιωμένων κρου-
σμάτων στην κομοτηνή και υπόπτων στο 
διδυμότειχο, είναι πως ο ένας ιατρός δεν 
αρκεί για την ολοήμερη παρακολούθηση 
ούτε των κρουσμάτων αλλά ούτε και των 
επαφών τους. Το πρόβλημα δε, πρόκειται 
να οξυνθεί την επόμενη περίοδο οπού 
θα υπάρξουν και οι εποχιακές ιώσεις, 
καθώς κάθε ιατρικό περιστατικό με συ-
μπτώματα ιού COVID-19 (πυρετό, βήχα 
κτλ) θα αντιμετωπίζεται πλέον ως πιθανό 
κρούσμα και θα απομονώνεται και αυτό 
και οι επαφές του μέχρι την ύπαρξη αρ-
νητικού τεστ.
Επισημαίνεται επιπλέον πως εάν για κά-
ποιο λόγο οι υπηρεσιακοί ιατροί κωλυ-
θούν από τα καθήκοντά τους (ρεπό, άδεια, 
ασθένεια), οι σχολές θα απογυμνωθούν 

από την ιατρική κάλυψη μεσούσης της 
πανδημίας, ενώ στην περιφέρειά μας 
δεν υπάρχουν κεντρικά ιατρεία που θα 
μπορούσαν να καλύψουν άμεσα αυτό το 
κενό όπως μπορεί να συμβεί στις σχολές 
της αττικής. Επιπλέον υπάρχει ο κίνδυ-
νος κάποια εκπαίδευση να διακοπεί αν, 
λόγω αδυναμίας των ιατρών να ανταπο-
κριθούν, υπάρξει έξαρση περιστατικών. 
κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου 
διασφαλιστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό 
η ιατρική κάλυψη των εκπαιδευομένων 
και των εκπαιδευτών με την εύρυθμη 
λειτουργία των περιφερειακών ιατρείων 
των σχολών, η Ένωσή μας προτείνει την 
πρόσληψη ενός υπηρεσιακού ιατρού και 
ενός νοσηλευτή σε κάθε Τ.δ.α. Τέλος, 
προτείνεται μέχρι την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών πρόσληψης, να λάβει χώρα 
ενίσχυση των Τ.δ.α. διδυμοτείχου και 
κομοτηνής με υπηρεσιακό ιατρό και νο-
σηλευτή μέσω αποσπάσεων με προσω-
πικό που θα προέρχεται εκτός της περι-
φέρειάς της γΕπαδαμθ.
ή Ένωση επίσης ενημέρωσε τον αρχηγό 
του Σώματος για τα προβλήματα που πα-
ρατηρήθηκαν με αφορμή τις προσλήψεις 
και την εκπαίδευση περίπου 900 συ-
νοριακών φυλάκων. «παρά την αρχική 
ύπαρξη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 
των δοκίμων συνοριακών φυλάκων στις 
αστυνομικές σχολές, το προσωπικό αντι-
μετώπισε με επιτυχία τα περιστατικά και 
περιόρισε δραστικά όπως αποδεικνύε-
ται από τα αρνητικά αποτελέσματα των 
τεστ που διενεργήθηκαν. κατόπιν αυτών 
και επειδή είναι βέβαιο πως οι εκπαι-

δευόμενοι στο Τ.δ.α. κομοτηνής, με την 
αποχώρησή τους θα ταξιδέψουν εκ νέου 
προς τους τόπους πρακτικής τους, με σο-
βαρό ενδεχόμενο να εκτεθούν σε σοβα-
ρό κίνδυνο μετάδοσης του ιού COVID-19, 
προτείνουμε τα ακόλουθα:
• Την άμεση και συχνή διενέργεια μορι-

ακών τεστ ρCR σε όλους τους εκπαι-
δευόμενους και το μόνιμο προσωπικό 
των σχολών, οπωσδήποτε πριν την 
αποχώρηση των πρώτων και πριν την 
είσοδο κάθε νέας σειράς.

• Την άμεση χορήγηση στις σχολές 
του απαιτούμενου υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού αλλά και την 
πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού για την διασφάλιση της 
υγείας του προσωπικού, των εκπαι-
δευομένων και της τοπικής κοινωνίας.

• Τον καθορισμό του ανωτάτου αριθμού 
των εισακτέων και των συνθηκών εκ-
παίδευσης και διαβίωσης, πριν την εί-
σοδο κάθε νέας σειράς εκπαιδευομέ-
νων, ανάλογα με τις υπάρχουσες κτι-
ριακές υποδομές – δυνατότητες κάθε 
σχολής, με σχετική έκδοση πράξης 
νομοθετικού περιεχομένου, λαμβάνο-
ντας υπόψη την πιθανή ύπαρξη επιβε-
βαιωμένων και πιθανών κρουσμάτων, 
αλλά και της ανάγκες απομόνωσης αυ-
τών και των επαφών τους.

• Την κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης 
υγειονομικής κρίσης, από το οποίο θα 
προκύπτουν αναλυτικά οι καθορισμέ-
νες ενέργειες των αρμόδιων φορέων 
για την επίτευξη της μη διασποράς.

Ενίσχυση με ιατρικό προσωπικό των δομών  
στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας 

ενωση αξιωματικων αστυνομιασ ανατ. μακεδονιασ Θρακησ,
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Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020, το Δι-
οικητικό Συμβούλιο της Ένωσης 

Αξιωματικών Ανατολικής Μακεδονί-
ας Θράκης, πραγματοποίησε θεσμική 
συνάντηση με τον Γενικό Περιφερεια-
κό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης, Ταξίαρχο κ. ΣΥ-
ΡΙΤΟΥΔΗ Πασχάλη, στο γραφείο του 
στην Κομοτηνή. 

Στην συνάντηση αναδείχθηκαν και 
αναλύθηκαν τα σοβαρότερα υπηρεσι-
ακά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν 
την τρέχουσα περίοδο οι υφιστάμενες 
αστυνομικές υπηρεσίες σε επίπεδο 
Α.Μ.Θ, τα οποία εστιάζονται κυρίως 
στην ακατάπαυστη αντιμετώπιση – δι-
αχείριση των μεταναστευτικών ροών 
στον Έβρο, από το μεγαλύτερο μέ-
ρος των δυνάμεων της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ., το τεράστιο μερίδιο ευθύνης 
που έχει ανατεθεί στις Υπηρεσίες μας 
αναφορικά με την αποτροπή εξάπλω-
σης της πανδημίας του κορωνοϊού και 
τις ενέργειες της διοίκησης για την 
προστασία του αστυνομικού προσω-
πικού σε όλα τα επίπεδα. 

Η Ένωσή μας ζήτησε την έκδοση σα-
φών και ρεαλιστικών οδηγιών – μνη-
μονίων για την αντιμετώπιση αυτών 
των τόσο σοβαρών ζητημάτων που 
αντιμετωπίζουν στην καθημερινό-
τητά τους τα στελέχη της Ελληνικής 
Αστυνομίας και επαίνεσε την τιτάνια 

προσπάθεια του προσωπικού και της 
Ηγεσίας την κρίσιμη αυτή περίοδο. 

Μία εκ των προτάσεων της ΕΑ.ΑΜΘ, 
την οποία εκφράσαμε και στο πλαίσιο 
της συνάντησης αυτής, είναι το προ-
σωπικό που είναι ήδη αποσπασμένο 
στον Έβρο στο πλαίσιο της δράσης 
«Ασπίδα», εδώ και αρκετά χρόνια, να 
ενταχθεί στην οργανική δύναμη των 
Διευθύνσεων Ορεστιάδας και Αλε-
ξανδρούπολης, τόσο για λόγους που 
σχετίζονται με το επιχειρησιακό επί-
πεδο, όσο και για κοινωνικά – οικογε-
νειακά κριτήρια. 

Ο κ. Γενικός, κατανοώντας τις ανησυ-
χίες μας, αφουγκράστηκε τα προβλή-
ματα που του γνωστοποιήθηκαν και 
δήλωσε συναίνεση στην επεξεργασία 
των προτάσεών μας, δήλωσε αρωγός 
των προσπαθειών μας και «απαίτησε» 
την ακόμη στενότερη συνεργασία Δι-
οίκησης και Ένωσης Αξιωματικών για 
την άμεση επίλυση των προβλημάτων 
που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων μας.

Το Δ.Σ της Ένωσής μας, βρίσκεται 
έμπρακτα δίπλα στα στελέχη του 
Σώματος και θα συνεχίσει να παρεμ-
βαίνει, όπου διαπιστώνονται προ-
βλήματα, ώστε να δρομολογούνται οι 
δέουσες λύσεις και να διασφαλίζεται 
η εργασιακή ειρήνη των συναδέλφων 
μας.

Το τελευταίο εξάμηνο και πλέον, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

η εξάπλωση του ιού COVID-19, η πο-
λιτεία έχει προχωρήσει στην έκδοση 
πληθώρας υπουργικών αποφάσε-
ων, που συνεχώς ανανεώνονται και 
τροποποιούνται λόγω εξέλιξης της 
πορείας της σύγχρονης αυτής νόσου 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο έλεγχος 
για την τήρηση και εφαρμογήτης 
πλειονότητας εξ’ αυτών έχει ανατε-
θεί στην Ελληνική Αστυνομία, έχο-
ντας μάλιστα αναδειχθεί ως πρώτη 
υπηρεσιακή προτεραιότητα προκει-
μένου να προστατευτεί η κοινωνία 
μας από την εξάπλωση του ιού. Οι 
παραβάσεις που διαπιστώνονται σε 
βάρος των παραβατών επισύρουν 
πρόστιμα, μερικές φορές και πολύ 
υψηλά, ενώ προβλέπεται και η ανα-
στολή λειτουργίας επιχειρήσεων.
Προκειμένου να υπάρχει ενιαία 
δράση της Αστυνομίας και να μην 
επαφίεται η ερμηνεία των διατάξεων 
που συνεχώς αλλάζουν στους εκά-
στοτε και κατά τόπους Διοικούντες 
Αξιωματικούς, θεωρούμε απαραί-
τητη (και προτείνουμε) την κωδικο-
ποίηση των προβλεπόμενων πα-
ραβάσεων, την σύνταξη προτύπων, 
καθώς και την έκδοση μνημονίων 
ενεργειών από τις προϊστάμενες 
επιτελικές υπηρεσίες, σε κεντρικό 
και περιφερειακό επίπεδο, καθώς 
ως σήμερα αρκούνται στην απλή δι-
αβίβαση των ΦΕΚ, χωρίς περαιτέρω 
διευκρινίσεις.
Επιπρόσθετα, προτείνουμε την δη-
μιουργία κωδικοποιημένου Σχεδίου 
δράσης σε συνεργασία με το ΕΣΚΕ-
ΔΙΚ, αναφορικά με τις ενέργειες που 
θα πρέπει να γίνουν σε περίπτωση 
κρουσμάτων COVID-19σε Σχολές 
της Αστυνομικής Ακαδημίας, σε δο-
μές ανοιχτού ή κλειστού τύπου προ-
σφύγων-μεταναστών, καθώς και 
στα αστυνομικά κρατητήρια.
Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλιστεί 
η ενιαία δράση της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και θα αποφευχθούν τυχόν 
λάθη των Διοικητών των αστυνομι-
κών υπηρεσιών.

Απαιτείται ενιαία 
δράση της Ελληνικής 
Αστυνομίας κατά  
του ιού COVID-19

Συνάντηση με τον Γενικό  
Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ενωση αξιωματικων αστυνομιασ ανατ. μακεδονιασ Θρακησ,
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Στις 10 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποι-
ήθηκε συνεδρίαση του διευρυμένου 

διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης 
αξιωματικών Ελληνικής αστυνομίας 
ανατολικής μακεδονίας & θράκης και 
στη συνέχεια εκπρόσωποι του προε-
δρείου της Ένωσης, με τη παρουσία του 
τοπικού αντιπροσώπου ξάνθης στην 
πανελλήνια Ομοσπονδία (π.Ο.α.ξ.ι.α.) 
πραγματοποίησαν εθιμοτυπική συνά-
ντηση με τον διευθυντή της διεύθυνσης 
αστυνομίας ξάνθης, αστυνομικό διευ-
θυντή γιωρή πασχάλη. Επίσης, στην 
συνάντηση παρευρέθηκαν οι βοηθοί 
διευθυντή α/δ ΧαΤΖήΣΤαμαΤήΣ κων-
σταντίνος και α/Υ ριΖΟΣ κωνσταντίνος.

ή αντιπροσωπεία του δ.Σ της Εα.αμθ 
απαρτίζονταν από τον πρόεδρο της Ένω-
σης α/Υ δραγΟΥδακή αναστάσιο, τον 
Εκτελεστικό γραμματέα α/ά  ΤΣιαμή 
νικόλαο, τον Οργανωτικό γραμματέα 
Υ/ά  ΣακΕλλαριδή Σταύρο, και τον 
αντιπρόσωπο ξάνθης στην Ομοσπονδία 
(πΟαξια) α/ά  κωΤή κωνσταντίνο. κατά 
την πολύ ουσιαστική μας συνάντηση, 
σε φιλικό κλίμα, τέθηκαν τα κυριότερα 
υπηρεσιακά ζητήματα που απασχολούν 
την τρέχουσα περίοδο τα μέλη της Ένω-
σης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 

Επισκέψεις του Προεδρείου στις Διευθύνσεις 
Αστυνομίας της Περιφέρειας ΑΜΘ

καθώς και οι συνολικές προτεραιότητες 
στις θεσμικές και οικονομικές διεκδική-
σεις της, από την πολιτική και φυσική 
ηγεσία μας και για τα τρέχοντα συνδικα-
λιστικά ζητήματα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης είχαμε την 
ευκαιρία να λάβουμε γνώση των ειδι-
κότερων υπηρεσιακών ζητημάτων και 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
υπηρεσίες της δ.α ξάνθης, με κυριότερο 
τον μεγάλο αριθμό κενών οργανικών θέ-
σεων στους βαθμούς με οργανική θέση 
ανθυπαστυνόμου – αρχ/κα και αστυφύ-
λακα, συνδυαστικά με την πληθώρα των 
θεμάτων που καλείται να αντιμετωπίσει 
καθημερινά η διεύθυνση αστυνομίας 
ξάνθης (ενδεικτικά μεταναστευτικές 
ροές, λειτουργία προαναχωρησιακού 
κέντρου, ζητήματα εγκληματογόνων 
περιοχών, θέματα αντιμετώπισης και 
πρόληψης εξάπλωσης πανδημίας κο-
ρωνοϊού κ.α.). από την μεριά του, το δ.Σ. 
της Εα.α.μ.θ. εξέφρασε την απόλυτη 
εμπιστοσύνη της Ένωσης στο έργο της 
διεύθυνσης, των διοικητών αξιωματι-
κών και των στελεχών γενικότερα και 
δεσμεύτηκε σε μια διαρκή σχέση επικοι-
νωνίας, συνεργασίας και αμφίδρομης 
ανταλλαγής απόψεων με σκοπό τη συ-

νολική, αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των προβλημάτων των τοπικών μελών 
μας στην ξάνθη. 

Οι δράσεις του δ.Σ. της Εα.αμθ. θα συ-
νεχιστούν, με τις επισκέψεις του προ-
εδρείου της και σε άλλες διευθύνσεις 
αστυνομίας της περιφέρειας αμθ, όπως 
αποφασίστηκε στο τελευταίο διοικητικό 
συμβούλιο, με σκοπό την πλαισίωση των 
απανταχού μελών μας.

Στις 3 Οκτωβρίου 2020, στο πλαί-
σιο της επίσκεψης που πραγμα-

τοποίησε ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, 
στην έδρα της Γενικής Περιφερειακής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολι-
κής Μακεδονίας-Θράκης, αντιπρο-
σωπεία του διοικητικού συμβουλίου 
της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης, παρουσία των δύο τοπικών 

αντιπροσώπων Ροδόπης στην Π.Ο.Α-
ΞΙ.Α, πραγματοποίησε συνάντηση με 
τον υπουργό.

Στη συνάντηση, όπως αναφέρει δελτίο 
Τύπου, αναδείχθηκαν και αναλύθηκαν 
τα σοβαρότερα υπηρεσιακά προβλήμα-
τα, που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικές 
Υπηρεσίες στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ., με 
προεξέχον ζήτημα την αντιμετώπιση και 
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 
στον Έβρο και στις λοιπές Διευθύνσεις 
Αστυνομίας της Περιφέρειας. Επιπλέ-
ον, τέθηκε το ζήτημα της κάλυψης των 
κενών οργανικών θέσεων, δίνοντας 
έμφαση στην παράλληλη ενίσχυση των 
Υπηρεσιών με βαθμοφόρους και αξιω-
ματικούς. Συζητήθηκαν, ακόμα, ζητή-
ματα αναφορικά με την αποτροπή της 
εξάπλωσης της πανδημίας του covid-19 

και τις ενέργειες της διοίκησης για την 
προστασία του αστυνομικού προσω-
πικού σε όλα τα επίπεδα, με την Ένω-
ση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης να προτείνει την 
ενίσχυση των Τ.Δ.Α. Κομοτηνής και 
Διδυμοτείχου, τα οποία επίκειται να 
εκπαιδεύσουν μεγάλο αριθμό συνο-
ριακών φυλάκων και δοκίμων αστυ-
φυλάκων, με έναν επιπλέον ιατρό και 
νοσηλευτή. 

Ο υπουργός αφουγκράστηκε τα προ-
βλήματα και δήλωσε αρωγός στα αι-
τήματα, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα εγκύ-
ψει σε αυτά, μαζί με την ηγεσία της 
ΕΛ.ΑΣ., για την επίλυσή τους και τη 
βελτίωση της καθημερινότητας των 
αστυνομικών υπαλλήλων.

Προεξέχον ζήτημα η αντιμετώπιση και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

ενωση αξιωματικων αστυνομιασ ανατ. μακεδονιασ Θρακησ,
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Η Ένωσή μας βρίσκεται στην ευχά-
ριστη θέση να ανακοινώσει ότι οι 

συνδρομές των μελών της στη βάση 
νομοθετικών περιεχομένων Νομο-
παίδεια, οι οποίες είχαν ισχύ για ένα 
έτος, θα ανανεωθούν ΔΩΡΕΑΝ, για 
ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ και το ΔΗΛΩ-
ΣΟΥΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, ενώ παρέχε-
ται η δυνατότητα και νέων συνδρο-
μών στην εν λόγω εφαρμογή, για 
τα μέλη μας που δεν είχαν δηλώσει 
πέρυσι.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ετή-
σιες συνδρομές (με κωδικούς πρό-
σβασης), στη βάση Νομοθετικών 
Περιεχομένων «Νομοπαίδεια» της 
νομικής εταιρίας «Τετράβιβλος», τις 
οποίες η Ένωσή μας εξασφαλίζει 
εντελώς ΔΩΡΕΑΝ για τα μέλη της.

ΟΙ ΣΥνΔρΟΜΗΤΕΣ ΕχΟΥν ΤΙΣ ΕΞΗΣ
ΠΑρΟχΕΣ ΚΑΙ ΔΥνΑΤΟΤΗΤΕΣ:

- πρόσβαση σε τεράστια βάση νο-
μοθετικών κειμένων (1500+) που 
καλύπτουν όλους τους κλάδους 
δικαίου

- διαρκής ενημέρωση
- παρακολούθηση, καταχώρηση 

και κωδικοποίηση κάθε δημοσι-
ευμένου ΦΕΚ

- άμεση μεταφορά/ ενσωμάτωση 
στη βάση όλων των τροποποιή-
σεων

- μηχανή αναζήτησης με πολλα-
πλές δυνατότητες:

• αναζήτηση βάσει νόμου, έτους, 
άρθρου, ΦΕΚ, λέξης κλειδιού με-
μονωμένα ή συνδυαστικά

• δυνατότητα περαιτέρω εξειδίκευ-
σης επί των αποτελεσμάτων

 - απλό και φιλικό στον χρήστη, 
εύκολο στην πλοήγηση

 - αποστολή ενημερωτικών 
/ newsletter με όλη τη 
νομοθετική και όχι μόνο 
επικαιρότητα

 - όλα τα παραπάνω σε μία 
εύχρηστη ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (App) για κινητά 
“android” και “ios”.

Δωρεάν Ετήσιες 
Συνδρομές στη 

ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ 

ή Ένωση αξιωματικών κεντρικής μα-
κεδονίας, διά του προέδρου της κ. 

ΨαρΟγιαννή ιωάννη, στις 06-07-2020 
κατέθεσε έγκληση – μήνυση ενώπιον 
του κ. Εισαγγελέα του αρείου πάγου διά 
του κ. Εισαγγελέα πρωτοδικών θεσσα-
λονίκης κατά της Βουλευτή Α΄ εκλογι-
κής περιφέρειας Αθηνών του κόμματος 
ΜέρΑ 25, Αγγελικής ΑΔΑΜΟΠΟΥλΟΥ, 
καθώς και κατά παντός άλλου υπευθύ-
νου. 

ή εν λόγω βουλευτής, την 02-07-2020 
κατά τη συζήτηση στη βουλή των Ελ-
λήνων για την ψήφιση του νομοσχεδίου 
του Υπουργείου προστασίας του πολίτη 
αναφορικά με τις «δημόσιες Υπαίθριες 
Συναθροίσεις», μιλώντας εκ μέρους του 
κόμματος της από το βήμα της βουλής 
υποστήριξε ότι στην Ελληνική αστυνο-
μία υπάρχουν αστυνομικά όργανα, που 
φορούν κουκούλες και ρίχνουν βόμβες 
μολότοφ προκειμένου να διαλύσουν τις 
διαδηλώσεις. 

Συγκεκριμένα δήλωσε τα εξής: «Όσο για 
τους γνωστούς μπαχαλάκηδες στους 
οποίους αναφέρθηκαν πολλοί συνά-
δελφοι, που μπαχαλάκιας ουσιαστικά 
είναι αυτός που φέρνει ανακατωσούρα, 
δεν είναι αυτός που διαδηλώνει, είναι 
ουσιαστικά αυτός που θέλει να προβο-
κάρει, θέλει να διαλύσει τη διαδήλω-
ση, είναι γνωστοί αυτοί οι μπαχαλάκη-
δες. Είναι γνωστοί και στην Ελληνική 
Αστυνομία, ΣΥχνΑ ΕΙνΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ 
ΑΣΤΥνΟΜΙΚΑ ΟρΓΑνΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΩΣ 
ΚΟΥΚΟλΟΦΟρΟΙ ΘΑ ρΙΞΟΥν ΜΙΑ ΜΟ-
λΟΤΟΦ ΓΙΑ νΑ ΔΙΑλΥΣΟΥν ΤΗ ΔΙΑΔΗ-
λΩΣΗ».

Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής, το 
οποίο μάλιστα μεταδόθηκε σε όλα τα 
μέσα ενημέρωσης, είναι άκρως συκο-
φαντικό και δυσφημιστικό για τους Έλ-
ληνες αστυνομικούς. 

ή δήλωση αυτή από το βήμα της βου-
λής αποτελεί μέγιστη ντροπή, ενώ προ-
σβάλλει και συκοφαντεί τόσο το κύρος 
του Σώματος της Ελληνικής αστυνομίας 
ως φορέα άσκησης της εξουσίας, όσο 
και την τιμή και την υπόληψη του κάθε 

Έλληνα αστυνομικού ως άτομο και ως 
οντότητα. 

ή Ένωσή μας πιστή στον θεσμικό της 
ρόλο δεν θα επιτρέψει σε κανέναν 
-όποιος και από όποια θέση και αν αυ-
τός βρίσκεται- να υπονομεύει το κύρος 
του Σώματος της Ελληνικής αστυνομίας 
και να μέμφεται με χυδαίο τρόπο την 
ηθική και τον επαγγελματισμό των Ελ-
λήνων Αστυνομικών, παρουσιάζοντάς 
τους ως έκνομα όργανα, που βάλλουν τη 
δημοκρατία και τους θεσμούς. 

ή Ελληνική αστυνομία και οι Έλληνες 
αστυνομικοί χαίρουν της εκτίμησης και 
του σεβασμού του μέσου Έλληνα πολίτη, 
καθόσον καθημερινά μάχονται με ζήλο 
και αυταπάρνηση για την καταπολέμηση 
του εγκλήματος, για την προάσπιση της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
της κοινωνικής ειρήνης, για την ασφά-
λεια της χώρας και των συνόρων μας, 
της προστασία της ανθρώπινης ζωής και 
της περιουσίας του κάθε Έλληνα πολίτη 
και μάλιστα χωρίς τα απαιτούμενα μέσα 
τα οποία η πολιτεία οφείλει να παρέχει. 

από την Ένωσή μας θα ακολουθήσει τις 
προσεχείς ημέρες κατάθεση αγωγής για 
οικονομική αποζημίωση, η οποία -σε 
τυχόν δικαίωσή μας- θα διατεθεί εξ’ 
ολοκλήρου υπέρ των οικογενειών των 
πεσόντων αστυνομικών εν ώρα καθή-
κοντος. 

Ολοκληρώνοντας, ως Ένωση μας θλίβει 
ιδιαίτερα το γεγονός ότι από τους αρμό-
διους φορείς της πολιτείας δεν υπήρξε 
επίσημη τοποθέτηση και αναμένουνε 
από όλα τα κόμματα του Ελληνικού κοι-
νοβουλίου -συμπεριλαμβανομένου και 
του μέρα 25- να καταδικάσουν απερί-
φραστα την εν λόγω δήλωση. 

Κατάθεση μήνυσης  
κατά της Βουλευτή Ά  Αθηνών 

Αγγελικής Αδαμοπούλου

ενωση αξιωματικων κεντρικησ μακεδονιασ
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Δωρεάν Υγειονομική Περίθαλψη για τα μέλη μας

Για πληροφορίες και για δηλώσεις 
συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να επικοινωνούν 
καθημερινά (Δευτέρα - Παρασκευή) 

κατά τις ώρες 10:00 - 13:00  
στο τηλ.: 6978949698. Θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας έτσι ώστε  
όλα τα μέλη να επωφεληθούν  

των παροχών της Ένωσης.

ή Ένωσή μας δίνοντας ιδιαίτεροι βα-
ρύτητα στην υγειονομική περίθαλ-

ψη των μελών της και των οικογενειών 
τους, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει τη συνεργασία της με 
ιατρικό κέντρο το οποίο βρίσκεται στην 
οδό λαγκαδά 230, στην Σταυρούπολη 
θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας 
2310-587373.
Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα του δω-
ρεάν παιδιάτρου, που εδώ και ενάμιση 
χρόνο εφαρμόζεται, έχοντας τεράστια 
απήχηση, προστίθεται ακόμη μία παι-
δίατρος (κ. ΟλυμπίαΤσιούπρου του εν 
λόγω ιατρικού κέντρου) εξυπηρετώντας 
έτσι τις ανάγκες των μελών μας και στην 
δυτική θεσσαλονίκη.
Επιπλέον, η Ένωσή μας εξασφάλισε 
στο εν λόγω Ιατρικό Κέντρο, αποκλει-
στικά για τα μέλη μας.
• προνομιακή έκπτωση -50% για υπη-

ρεσίες μαιευτικής γυναικολογίας.
• προνομιακή έκπτωση -50% για υπη-

ρεσίες βελονισμού.
για τους ενδιαφερόμενους, σημειώνε-
ται ότι, απαιτείται διευθέτηση ραντεβού 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με 
το ιατρικό κέντρο, καθώς και η προσκό-
μιση -κατά την επίσκεψη- βεβαίωσης 
Εγγεγραμμένου μέλους, την οποία θα 
προμηθεύονται κατόπιν συνεννοήσεως 
με το γραφείο της Ένωσης (μοναστηρί-
ου 326, 5ος όροφος, τηλ. 2310 388086).
Επίσης, η Ένωση βρίσκεται στην ευχά-
ριστη θέση να ανακοινώσει ότι εξασφά-
λισε για τα μέλη της και τις οικογένειες 
τους, δωρΕαν εισιτήρια στην waterland 
στη θέρμη θεσσαλονίκης.
Ένα από τα μεγαλύτερα waterpark στην 
Ευρώπη με έκταση 150.000 τ.μ. με τσου-
λήθρες, πισίνες, παιχνίδια και δεκάδες 
δραστηριότητες για τους μικρούς μας 
φίλους. ή εν λόγω παροχή εξασφαλί-
στηκε αποκλειστικά για τα εγγεγραμμέ-
να μέλη της Ένωσης.

ενωση αξιωματικων κεντρικησ μακεδονιασ
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Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020, στα γραφεία της Ένωσης, 
τιμήθηκε από την Ένωση μας, διά του προέδρου της, Ψαρο-

γιάννη Ιωάννη, παρουσία και άλλων μελών του προεδρείου, ο 
εκλεγμένος μας αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΞΙΑ, Αστυνόμος ΑΆ 
Μελέτης Παναγιώτης, για την επί σειρά ετών συνδικαλιστική 
του δράση και προσφορά στο σωματείο μας. Ο συνάδελφος, 
φίλος μας και συναγωνιστής, Α/Α΄ Μελέτης Παναγιώτης, μετά 
από σειρά ετών υπηρέτησής του στην Γενική Αστυνομική Διεύ-
θυνση Θεσσαλονίκης, μετατίθεται στην Διεύθυνση Αστυνομίας 
Λάρισας.

Ως Ένωση, του ευχόμαστε και δημόσια καλή αρχή στην προσω-
πική και υπηρεσιακή του ζωή, καλή επιτυχία στα νέα του καθή-
κοντα και καλή δύναμη για τους κοινούς μας συνδικαλιστικούς 
αγώνες στους οποίους θα συνεχίσουμε ως συνοδοιπόροι.

H Ένωση τιμά  
τον αντιπρόσωπό της  
στην ΠΟΑΞΙΑ, Αστυνόμο Ά   
Μελέτη Παναγιώτη

με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνω-
ση της πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

αστυνομικών Υπαλλήλων (πΟαΣΥ) που 
αφορά στη συνάντηση του προέδρου 
της, κ. γρηγόρη γερακαράκου με τον 
Υπουργό προστασίας του πολίτη, κ. μι-
χάλη Χρυσοχοΐδη και τη δέσμευση από 
πλευράς του Υπουργού για προώθηση 
συγκεκριμένων εκκρεμών αιτημάτων, 
όπως, το βαθμολόγιο, η τροποποίηση 
της σχετικής κΥα για την αύξηση των 
αμειβόμενων ωρών νυχτερινής απα-
σχόλησης, αλλά και πολλών άλλων χρο-
νιζόντων ζητημάτων που απασχολούν 
το αστυνομικό προσωπικό, με θλίψη 
διαπιστώνουμε να αντιμάχονται συνδι-
καλιστικές παρατάξεις και σωματεία σε 
μία προσπάθεια οικειοποίησης πρωτο-
βουλιών και προτάσεων που οδήγησαν 
προς αυτή την επιτυχή κατεύθυνση.

ως νεότεροι στον συνδικαλιστικό χώρο, 
οφείλουμε όλοι να εξάρουμε το έργο 
και τις προσπάθειες των ανωτέρω δύο 
επιτυχημένων -εκ του αποτελέσματος- 
προέδρων των ομοσπονδιών, του προέ-
δρου της πΟαξια κ. γιάννη κατσιαμάκα 

και του προέδρου της πΟαΣΥ, κ. γρηγό-
ρη γερακαράκου. 

Στην περίπτωση μάλιστα του προέδρου 
της πΟαξια γιάννη κατσιαμάκα, μεταξύ 
πολλών άλλων και οι ίδιοι αριθμοί κα-
ταδεικνύουν την επιτυχία του, καθώς το 
2014 ανέλαβε το τιμόνι της Ομοσπονδίας 
(πΟαξια) που απαριθμούσε μόλις 3.200 
μελή και κατάφερε να την οδηγήσει σή-
μερα σε μια Ομοσπονδία 7.500 μελών!!

Οι δύο πρόεδροι, ως ηγήτορες του συν-
δικαλιστικού κινήματος του Σώματος 
επί σειρά -ομολογουμένως δύσκολων- 
ετών, με την κοινή τους δράση αλλά και 
με την διατήρηση της άριστης μεταξύ 
των προσωπικής επαφής και επικοινω-
νίας, έδειξαν ότι δεν υπάρχουν διαφορές 
ανάμεσα στις δύο ομοσπονδίες και ότι ο 
αγώνας είναι κοινός. 

ή Ένωσή μας στηρίζει -χωρίς περιστρο-
φές- και διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις 
με τους ανωτέρω δύο προέδρους των 
ομοσπονδιών, οι οποίοι εξάλλου, δεν εί-
ναι τυχαίο, ότι επί σειρά ετών αποτελούν 
επιλογές της συντριπτικής πλειοψηφίας 

των συναδέλφων.

Εν κατακλείδι, πεποίθησή μας είναι ότι 
οι αγώνες χρειάζονται μεν σχέδιο, στρα-
τηγική, ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες 
προτάσεις προς την φυσική και πολιτική 
ηγεσία, ωστόσο κερδίζονται μΟνΟ με 
ΕνΟΤήΤα. 

Εμείς αυτό πρεσβεύουμε και με αυτόν 
τον γνώμονα προβαίνουμε σε όλες τις 
ενέργειες και δράσεις μας. γνώμονάς 
μας μόνο ο συνάδερφος! Εξάλλου, οι συ-
νάδερφοι έχουν κουραστεί να διαβάζουν 
και να ακούν διχαστικές ανακοινώσεις 
και τοποθετήσεις που μόνο σκοπό έχουν 
την εξυπηρέτηση μικροπαραταξιακών 
αλλά και προσωπικών συμφερόντων.

Όσον αφορά την επιθυμία οποιουδήποτε 
να λάβει μέρος σε αυτόν τον συνδικα-
λιστικό αγώνα, “ιδού πεδίον δόξης λα-
μπρόν”… Επισημαίνουμε ότι είμαστε οι 
πρώτοι που θελήσαμε και καταφέραμε 
να καταργήσουμε τα “κλειστά” ολιγομε-
λή “συνδικαλιστικά κλαμπ” των προη-
γούμενων ετών. Ενότητα, λοιπόν, και όχι 
διχασμός!

Ενότητα και ΟΧΙ διχασμός
ενωση αξιωματικων κεντρικησ μακεδονιασ
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με επιστολή της προς τον αρχηγό της 
Ελληνικής αστυνομίας, αντιστρά-

τηγο μιχαήλ καραμαλάκη, η Ένωση 
αξιωματικών Ελληνικής αστυνομίας 
περιφέρειας βορείου αιγαίου ζητά την 
ενίσχυση των διευθύνσεων αστυνομίας 
λέσβου, Χίου και Σάμου με έναν επιπλέ-
ον ανώτερο και κατώτερο αξιωματικό 
σημειώνοντας πως η μεταναστευτική 
κρίση συνεχίζει να ταλαιπωρεί τα νη-
σιά του βορείου αιγαίου ιδίως μέσα στο 
αβέβαιο κλίμα της πανδημίας που έχει 
επιφορτίσει με πολλά επιμέρους καθή-
κοντα τους Έλληνες αστυνομικούς.
H Ένωση αξιωματικών Ελληνικής 
αστυνομίας περιφέρειας βορείου αι-
γαίου, σημειώνει: με τα ανωτέρω (α) 
και (β) σχετικά τονίσαμε το πρόβλημα 
της υποστελέχωσης των διευθύνσεων 
αστυνομίας λέσβου Χίου και Σάμου και 
της ανάγκης κάλυψης των κενών οργα-
νικών θέσεων αξιωματικών που υπάρ-
χουν σε αυτές. Τα αιτήματά μας εν μέρει 
ικανοποιήθηκαν, τόσο με την προκήρυξη 
και κάλυψη θέσεων αξιωματικών κατά 
τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2020, όσο 
και με την τοποθέτηση ενός νέου Υπα-
στυνόμου στη δ.α. λέσβου.
Επιπλέον, με το ανωτέρω (γ) σχετικό 
ζητήσαμε μεταξύ άλλων την απόσπαση 
αξιωματικών από την ηπειρωτική Ελ-
λάδα προς στις διευθύνσεις αστυνομίας 
της γενικής περιφερειακής αστυνομικής 
διεύθυνσης βορείου αιγαίου, για την 
κάλυψη των επιπλέον αναγκών που δη-
μιούργησε η μεταναστευτική κρίση. με 
την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας, 

αποσπάστηκαν από 1/1/2020 σε κάθε 
διεύθυνση αστυνομίας ανώτεροι αξιω-
ματικοί, ως «Συντονιστές μεταναστευτι-
κού», που εδώ και 8 μήνες προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους και συνδράμουν τους 
τοπικούς αξιωματικούς στο έργο τους.
παρ’ όλα αυτά, το πρόβλημα παραμένει. 
κενές θέσεις εξακολουθούν να υπάρ-
χουν και τα ζητήματα που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι παρόντες αξιωματι-
κοί είναι πολυποίκιλα και συνεχώς διο-
γκούμενα. ή μεταναστευτική κρίση συ-
νεχίζει να ταλαιπωρεί τα νησιά του βο-
ρείου αιγαίου, ιδίως μέσα στο αβέβαιο 
κλίμα μιας πανδημίας, που έχει επιφορ-
τίσει με πολλά επιμέρους καθήκοντα 
τους Έλληνες αστυνομικούς. ή επικεί-
μενη τοποθέτηση των νέων Συνοριακών 
φυλάκων, θα επιλύσει θέματα στελέχω-
σης των υπηρεσιών, αλλά παράλληλα θα 
αυξήσει τις υποχρεώσεις των αξιωματι-
κών, που θα κληθούν να διαχειριστούν 
διοικητικά, επιπλέον 580 άτομα.
για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε 
όπως ενισχύσετε καθεμιά από τις δι-
ευθύνσεις αστυνομίας λέσβου Χίου και 
Σάμου με επιπλέον έναν ανώτερο και 
έναν κατώτερο αξιωματικό, οι οποίοι να 
τεθούν στη διάθεση των τοπικών διευ-
θυντών αστυνομίας ώστε να καλύψουν 
τα σημαντικότερα, κατά την κρίση τους, 
κενά. ή άμεση απόσπαση των αξιωμα-
τικών αυτών κρίνεται απαραίτητη για 
την ομαλή λειτουργία των αστυνομικών 
Υπηρεσιών του βορείου αιγαίου, μέχρι 
την ενίσχυσή τους με μόνιμο προσωπικό 
στις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2021.

Ενίσχυση των Διευθύνσεων 
Αστυνομίας Λέσβου, Χίου 
και Σάμου Επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα και 

τη Δημοτική Αρχή Μεγίστης πραγ-
ματοποίησαν οι πρόεδροι της Ένω-
σης Αξιωματικών Αστυνομίας Νοτί-
ου Αιγαίου και Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Νότιας Δωδεκανήσου.

Αρχικά συναντήθηκαν με τον Διοι-
κητή και τα στελέχη του Αστυνομι-
κού Τμήματος για τα προβλήματα 
που απασχολούν το αστυνομικό 
προσωπικό. Στη συνέχεα πραγμα-
τοποίησαν επίσκεψη στο Δημαρχείο 
Μεγίστης όπου συναντήθηκαν με τον 
Δήμαρχο κ. Γιώργο Σαμσάκο και τον 
Αντιδήμαρχο κ. Στράτο Αμύγδαλο, με 
τους οποίους είχαν την ευκαιρία να 
ζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέρο-
ντος.

Ψυχή τε & σώματι, βρισκόμαστε πα-
ρόντεςστο νοτιοανατολικό σύνορο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,στη Με-
γίστη (Καστελλόριζο) της πατρίδας 
μας.

Δελτίο Τύπου, που έχει αναρτηθεί σε 
σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, από 
εταιρεία παροχής υπηρεσιών και δι-
οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 
το οποίο στοχοποιεί τον Διευθυντή της 
Α' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανή-
σου, ως Ένωση Αξιωματικών Αστυνο-
μίας Νοτίου Αιγαίου απαξιούμε να το 
σχολιάσουμε.

Προφανώς η εν λόγω εταιρεία, εθε-

λοτυφλώντας και παραβλέποντας τη 
νομιμότητα στο βωμό του κέρδους, 
προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδι-
καιολόγητα, επιρρίπτοντας ευθύνες σε 
άλλους και υποτιμώντας τη νοημοσύνη 
της κοινωνίας.

Διατρανώνουμε προς πάσα κατεύθυν-
ση ότι, βρισκόμαστε στο πλευρό του 
Διευθυντή της Α' Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας Δωδεκανήσου, Αστυνομικού 

Διευθυντή Μιχαήλ Καληωράκη, στον 
οποίο αξίζουν συγχαρητήρια για την 
αποφασιστικότητα που επέδειξε στε-
κόμενος στο ύψος των περιστάσεων 
για άλλη μια φορά, εφαρμόζοντας το 
νόμο, επιτελώντας με σθένος και αξι-
οπρέπεια τα καθήκοντα που του 'χει 
αναθέσει η ηγεσία του Σώματος της 
Αστυνομίας.

Aξίζει συγχαρητηρίων για την αποφασιστικότητα που επέδειξε

Ψυχή τε και σώματι  
στο Καστελλόριζο

 ενωση αξ/κων ελληνικησ αστυνομιασ βορειου - νοτιου αιγαιου
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Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας Θεσσαλίας πραγμα-

τοποίησε την 02-07-20 εθιμοτυπική 
επίσκεψη στη Δ.Α. Μαγνησίας όπου 
είχε συνάντηση με τον Αστυνομικό 
Διευθυντή κ. Αλεξάκη Μιλτιάδη και 
τον Β' Υποδιευθυντή κ. Ντιζέ Γεώρ-
γιο.

Σε θετικό κλίμα συζητήθηκαν τρέχο-
ντα υπηρεσιακά θέματα και ζητήματα 
που άπτονται της καθημερινότητας 
των μελών μας. Ακολούθησε συνε-
δρίαση του διοικητικού συμβουλίου 
στο Α.Τ. Βορείου Πηλίου, κατά τη 
διάρκεια του οποίου τόσο από τη δι-
οικητή Αστυνόμο Α' κα. Σαλταγιάννη 
Μαρία όσο και από την Υπαστυνόμο 
Β' κα. Πρασσά Ευαγγελία ενημερω-
θηκαμε για τα προβλήματα και τις 
απαιτήσεις της υπηρεσίας, ενώ από 
πλευράς μας δόθηκε η υπόσχεση για 
άμεση συμπαράσταση σε θεσμικό 
και υλικοτεχνικό επίπεδο.

Εθιμοτυπική 
επίσκεψη στη 
Δ.Α. Μαγνησίας 

ή Ένωση αξιωματικών Ελ.αΣ. πε-
ριφέρειας κρήτης με αφορμή την 

πρόσφατη ανακοίνωσή της Ένωσης 
αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων με την 
οποία καταφέρεται εναντίον ανώτερου 
αξιωματικού της Ελληνικής αστυνομίας 
που υπηρετεί στο νησί, θα ήθελε να το-
ποθετηθεί και να επισημάνει τα όρια που 
διέπουν το Σώμα που υπηρετούμε.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Σώ-
ματος, το αστυνομικό προσωπικό οφεί-
λει να σέβεται την ιεραρχία και να μην 
αναφέρεται με προσβλητικό και υποτι-
μητικό τρόπο κατά ανωτέρων του γινό-
μενο υπαίτιο διάπραξης ποινικών και 
πειθαρχικών παραπτωμάτων. θεωρού-
με άκομψες και άκρως προσβλητικές τις 
εκφράσεις και τους χαρακτηρισμούς με 
τους οποίους απευθύνονται στον ανώ-
τερο αξιωματικό, στον οποίο έλεγχο για 
τις πράξεις του και τις παραλείψεις του 
μπορεί να ασκήσουν μόνο οι ιεραρχικά 
προϊστάμενοι του.

Τη δεδομένη δε χρονική στιγμή εκτιμού-
με επιτηδευμένη και σκόπιμη την χρήση 
τέτοιων επιθέτων που προκαλούν το 
κοινό αίσθημα και δημιουργούν στρε-
βλές και επικίνδυνες εντυπώσεις για την 
Ελληνική αστυνομία.

αξιούμε την αποκατάσταση της ηθικής 
τάξης με την ανάκληση των ακραίων εκ-
φράσεων και καλούμε στο σύνολό τους 
τις συνδικαλιστικές ενώσεις να τηρή-
σουμε το επίπεδο και το κύρος της απο-
στολής μας."

Επίσης, με αφορμή άρθρο που δημοσι-
εύτηκε στις 22 απριλίου 2020 σε τοπικό 
ειδησεογραφικό site με τίτλο “Έντο-
νος προβληματισμός στο ρέθυμνο με 
υψηλόβαθμο αστυνομικό” σε βάρος 
συναδέλφου μας – μέλους της Ένωσής 
μας, το σωματείο μας σημειώνει ότι«θα 
ήθελε να εκφράσει δημοσίως την αντί-
θεσή του σε σχέση με τα αναγραφόμενα, 
γνωρίζοντας ότι οι έλεγχοι που διενερ-
γήθηκαν στο ρέθυμνο από συνεργείο 
αστυνομικών παρουσία του συγκεκρι-
μένου αξιωματικού – επικεφαλής του 
συνεργείου, αφορούν επιχειρήσεις στον 
τομέα του λιανικού εμπορίου και υπη-
ρεσιών των οποίων αναστέλλεται η λει-
τουργία στο σύνολο της Επικράτειας για 
το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως 
και 31.3.2020 βάσει της υπ΄αριθμ. δ1α/

γπ.οικ. 19024/2020 (φΕκ B' 915/17-03-
2020) κ.Υ.α. που εκδόθηκε με σκοπό τον 
περιορισμό της διασποράς του κορωνο-
ϊού COVID-19.
περί του σχετικού δημοσιεύματος ο λό-
γος, γνωρίζεται ότι με βάση την προανα-
φερόμενη κ.Υ.α., η πώληση ανθών και 
φυτών την τρέχουσα χρονική περίοδο 
αποτελεί παράβαση που τιμωρείται σε 
βαθμό πλημμελήματος, ενώ επισύρει 
επιπρόσθετα και διοικητικές κυρώσεις 
(άρθρο πρώτο, περίπτωση 48 “λιανικό 
εμπόριο ανθέων καδ 47767701). Συνε-
πώς, στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα 
με τα άρθρο 36,37 κ.π.δ., οι ανακριτικοί 
υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώνουν 
χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγ-
γελέα οτιδήποτε πληροφορούνται με 
κάθε τρόπο για κάθε τέτοια αξιόποινη 
πράξη, ενώ η ανακοίνωση γίνεται με την 
σύνταξη και την υποβολή σχετικής δικο-
γραφίας.
Το γεγονός επίσης ότι ο Εισαγγελέας 
πρωτοδικών διατάσσει, με προφορική 
εντολή του, να αφεθεί κάποιος πολίτης, 
που συνελήφθη και σχηματίσθηκε σε 
βάρος του δικογραφία, ελεύθερος, δε 
σημαίνει ότι ο πολίτης είναι “αθώος” και 
ότι οι ενέργειες που διέπραξε κρίθηκαν 
σύννομες, όπως αναφέρει το συγκεκρι-
μένο δημοσίευμα. ως γνωστόν, σε αυτές 
τις περιπτώσεις, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 320 κ.π.δ., θα ορισθεί δικά-
σιμος και η υπόθεση θα εκδικαστεί στο 
ακροατήριο.
Τέλος, επειδή εκτιμούμε ότι ο συγκεκρι-
μένος αξιωματικός ενέργησε με από-
λυτο επαγγελματισμό στο πλαίσιο των 
καθηκόντων του, σεβόμενος απόλυτα 
τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα 
και τους νόμους του κράτους, θεωρού-
με ότι η κριτική που ασκήθηκε σε βάρος 
του, μέσω του συγκριμένου δημοσιεύ-
ματος, θίγει το κύρος και την υπόληψη 
ενός ανθρώπου με υψηλό μορφωτικό 
επίπεδο, καθότι πέραν του πτυχίου της 
Σχολής αξιωματικών της Ελ.αΣ. (α.Ε.ι.) 
που κατέχει τυγχάνει και πτυχιούχος 
του Τμήματος Ψυχολογίας του πανεπι-
στήμιου κρήτης. γίνεται μνεία ότι η πα-
ρούσα ανακοίνωση δεν έχει σκοπό την 
πρόκληση στείρας αντιπαράθεσης, αλλά 
στην αποσαφήνιση των γεγονότων όπως 
ακριβώς συνέβησαν και στην άρση της 
προσκληθείσας αδικίας."

Το αστυνομικό προσωπικό οφείλει  
να σέβεται την ιεραρχία

ενωση αξιωματικων ελ.ασ. Περιφερειασ κρητησ

ενωση αξιωματικων 
ελληνικησ αστυνομιασ 
Θεσσαλιασ

 ενωση αξ/κων ελληνικησ αστυνομιασ βορειου - νοτιου αιγαιου



38 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Είναι πλέον κοινός τόπος, ότι οι περισ-
σότερες ειδησεογραφικές αναφορές 

για την αστυνομία αφορούν την κατα-
σταλτική αστυνόμευση, τη δυσανάλογη 
προς το σκοπούμενο αποτέλεσμα βία, 
την καταχρηστική άσκηση βίας σε βάρος 
διαδηλωτών, μεμονωμένων ελεγχόμε-
νων πολιτών, ερευνών σε χώρους και 
εδαφικές ενότητες, κρατουμένων σε αΤ 
και βέβαια αλλοδαπών κατά προτεραιό-
τητα.

αυτό δεν αφορά μόνον την Ελλάδα, αλλά 
όλες τις χώρες που υπάρχει μια παράδο-
ση αυταρχικής αστυνόμευσης σε συνδυ-
ασμό με έντονα κοινωνικά προβλήματα, 
μεταξύ αυτών ο φυλετικός και ο κοινω-
νικός ρατσισμός, οι έντονες κοινωνικές 
και οικονομικές ανισότητες κλπ. Όμως, 
στις ή.π.α αυτό που συμβαίνει είναι 
μάλλον πρωτοφανές για ανεπτυγμέ-
νη καπιταλιστική χώρα. Οι διαδοχικές 
δολοφονίες αμερικανών αφροαμερι-
κανικής καταγωγής και λατινογενών 
ποτέ άλλοτε δεν φαίνεται να είχε λάβει 
τέτοιες διαστάσεις τουλάχιστον μετά τη 
δεκαετία του ’60. Συνολικά, η αστυνομία 
στις ήπα σκότωσε 839 άτομα το τρέχον 
έτος (2020).

i Το 2017 δολοφονήθηκαν 1417 άτομα 
από την αστυνομία και μόνο σε 13 
περιπτώσεις δικάστηκαν αστυνομι-
κοί, ενώ σε 578 περιπτώσεις ήταν 
αδύνατον να ταυτοποιηθεί ο αστυνο-
μικός - δράστης. από τα θύματα, 149 

περιπτώσεις ήταν άνθρωποι που δεν 
έφεραν κανενός είδους όπλο και από 
αυτούς, οι περισσότεροι ήταν μαύροι 
και λατινογενείς και 50 λευκοί.

ii γενικά στις ήπα το πρόβλημα της 
αστυνομικής βίας είναι συστημικού 
χαρακτήρα, μακροχρόνιο και με ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά σε σύγκριση-
με ευρωπαϊκές χώρες.

 ωστόσο, η αστυνομική αυθαιρεσία, η 
κατάχρηση εξουσίας και οι ωμότητες 
της αστυνομίας (police brutality) δεν 
είναι χαρακτηριστικά μόνο των ήπα, 
αλλά καταγράφονται σε όλα τα κρά-
τη της Ευρώπης και της Ε.Ε., άλλοτε 
εντονότερα και άλλοτε όχι ενώ ο ρα-
τσισμός είναι μία τυπική παράμετρος 
της λειτουργίας της αστυνομίας και-
στο ήνωμένο βασίλειο, σύμφωνα με 
δημοσιεύματα του τύπου.

iii από την άλλη μεριά, το ζήτημα της 
αστυνομικής βίας, της καταχρηστικής 
αστυνομικής βίας και των ωμοτήτων 
της αστυνομίας (police brutality) δεν 
αντιμετωπίζεται ομοιογενώς από τα 
διάφορα κράτη.

iv και ούτε οι διεθνείς οργανισμοί και 
παρατηρητές μπορούν να παρέμβουν 
αποτελεσματικά από ό,τι φαίνεται ως 
τώρα. Στο ήνωμένο βασίλειο, όπως 
και αλλού, η πολιτική λογοδοσίας των 
δυνάμεων καταστολής κρίνεται ελλι-
πής και αναποτελεσματική.

v Όμως, τα τελευταία χρόνια αυτό που 
προκαλεί εντύπωση είναι μια γενι-
κευμένη τροπή της αστυνομίας προς 
την κατάχρηση εξουσίας (διότι περί 
αυτού πρόκειται) και όχι απλά η «συ-
νήθης» και εν πολλοίς νόμιμη βία. 
αυτή η τροπή διαπιστώνεται ιδίως 
σε κράτη, όπου μεταξύ άλλων τα δι-
καιώματα του πολίτη έναντι των κα-
τασταλτικών μηχανισμών είναι μεν 
συνταγματικά κατοχυρωμένα πολλές 
δεκαετίες τώρα, ταυτόχρονα δε είναι 
παρούσες και έντονες κοινωνικές 
ανισότητες, ιδίως δομικού χαρακτή-
ρα: μια επισκόπηση των εκθέσεων 
της διεθνούς αμνηστίας σε συνάρ-
τηση με εκθέσεις για τις ανισότητες, 
τους οικογενειακούς προϋπολογι-
σμούς και την αγορά εργασίας θα πεί-
σει για τα παραπάνω.

ή ανατροπή τέτοιων συνθηκών δεν είναι 
εύκολη ούτε και μπορεί να έχει ομοιογε-
νείς κατευθυντήριες γραμμές. δηλαδή, 
η μεταβολή της μεθοδολογίας αστυνό-
μευσης είναι συναρτημένη με τις ιδιαί-
τερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
χώρα.

ΣΤΗν ΕλλΑΔΑ

Στην Ελλάδα, η δράση και η λειτουργία 
της αστυνομίας εδώ και αρκετά πλέον 
χρόνια δείχνει μια αλόγιστη προσφυγή 
προς την δυσανάλογη σε σχέση μετους 
κινδύνους καταστολή, η οποία πλαι-
σιώνεται και από την μιντιακή ταύτιση 
της αστυνομίας με τα μαΤ και τις ομά-
δες διαΣ. πλαισιώνεται επίσης, από τη 
συστηματική αγνόηση από τους αρμό-
διους, κάθε ερευνητικής, θεωρητικής 
ή λογικής πρότασης, που να απεμπολεί 
την καταστολή ή να προτείνει τρόπους 
απομάκρυνσης από καταχρηστικές ή 
προβληματικές γενικά πρακτικές.

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 
η συστηματική άσκηση καταχρηστικής 
βίας σε βάρος πολιτών με διάφορες 
αφορμές, έχει διαπιστωθεί ποικιλοτρό-
πως και κατέληξε στη δολοφονία του 
αλέξανδρου γρηγορόπουλου: αυτό το 
γεγονός θα μας θυμίζει πάντα, εκτός 
όλων των άλλων και την ανοχή σε κατα-
χρηστικές πρακτικές, που καλλιεργείται 

Η καταχρηστική καταστολή αποδίδει;
ΣΟΦΙΑ ΒΙΔΑλΗ | καθηγήτρια, πάντειο πανεπιστήμιο

αΠοψεισ
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άτυπα μέσα στην αστυνομία (διαπίστω-
ση που είχε κάνει στο παρελθόν και ο 
Συνήγορος του πολίτη). περιστατικά, 
όπως αυτά της «ζαρντινιέρας» (θύμα 
αυγουστίνος δημητρίου) και του γρη-
γορόπουλου εν μέσω πολλών άλλων 
οδήγησαν κατά καιρούς σε συζητήσεις 
σχετικά με την ανάγκη μεταρρυθμίσεων 
στην αστυνομία και μάλιστα, από όλο το 
φάσμα των κοινοβουλευτικών κομμά-
των του δημοκρατικού τόξου, άλλοτε πιο 
ολοκληρωμένα άλλοτε όχι. αν και οι συ-
ζητήσεις αυτές παρέμειναν σε ένα επι-
κοινωνιακό επίπεδο δεν προκύπτει ότι 
είχαν εκτός εξαιρέσεων μια δικαιοκρα-
τική προσέγγιση. Έτσι η μόνη μεταβολή 
που μπορεί κάποιος να εντοπίσει έκτοτε 
είναι ο κατασταλτικός εκσυγχρονισμός 
της αστυνομίας και, όπως έχουμε και 
αλλού επισημάνει, η τάση να μοιάζει όλο 
και περισσότερο με στρατό. καμία ου-
σιαστική μεταρρύθμιση δεν έγινε ούτε 
σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, ούτε σε 
ό,τι αφορά τους κανονισμούς εκτέλεσης 
υπηρεσίας ή τη διεξαγωγή εσωτερικών 
ερευνών, τη λογοδοσία κλπ. αντίθετα, 
φαίνεται ότι τα προβλήματα επαναλαμ-
βάνονται. Στην πρόσφατη έκθεση του 
«μηχανισμού για την πρόληψη των 
περιστατικών αυθαιρεσίας» βρίσκου-
με ξανά, όσα ο Συνήγορος του πολίτη 
επισημαίνει εδώ και χρόνια και μια συ-
μπυκνωμένη παράθεσηόσων πολλοί βι-
ώνουν καθημερινά στις σχέσεις τους με 
την αστυνομία.

δηλαδή ότι η διερεύνηση των περιστα-
τικών καταχρηστικής / αυθαίρετης βίας 
συχνά πλαισιώνεται και από μια ελλιπή 
ή προβληματική διαδικασία κατά την 
πειθαρχική έρευνα. Επίσης, η παραβία-
ση κανόνων κατά τη διάρκεια ελέγχων, 
η απρεπής και συχνά παράνομη συμπε-
ριφορά των αστυνομικών, η άρνηση να 
δηλώσουν τα στοιχεία τους στους ελεγ-
χόμενους, παραβιάσεις της νομοθεσί-
ας κατά τη διάρκεια ελέγχων, κατά τη 
διαδικασία προσαγωγής ταυτοποίησης 
και κράτησης σε αστυνομικό Τμήμα που 
επαναλαμβάνονται στερεοτυπικά πλέον 
σε κάθε έκθεση του Συνήγορου του πο-
λίτη εδώ και χρόνια και αναφέρονται και 
στην πρόσφατη έκθεση του Εθνικού μη-
χανισμού για την πρόληψη των βασανι-
στηρίων. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται 
ότι ο Συνήγορος του πολίτη«...διαπίστω-
σε ότι αποτελεί υπηρεσιακή πρακτική να 
προσάγονται άτομα για να εξακριβωθεί 

η γνησιότητα των εγγράφων που κατέ-
χουν, χωρίς να καταχωρείται πουθενά ο 
χρόνος διάρκειας της προσαγωγής, κα-
θόσον, αν διαπιστωθεί ότι ελέγχθηκαν 
πρόσφατα, δεν γίνεται εγγραφή στο βι-
βλίο Συμβάντων...».

Vi μία σειρά από εμπόδια και δυσκο-
λίες διαπιστώνονται ότι ανακύπτουν 
για τη διαλεύκανση υποθέσεων σε 
πειθαρχικό και σε διοικητικό επίπε-
δο (πριν ακόμα από το ποινικό), όπου 
συντρέχει αστυνομική κατάχρηση 
εξουσίας. Έτσι διαπιστώνεται αδυ-
ναμία εξαγωγής ασφαλών συμπερα-
σμάτων κατά τις έρευνες για τη στάση 
και τις δράσεις της αστυνομίας στη-
διάρκεια διαδηλώσεων, διεξαγωγή 
ΕδΕ αμφισβητούμενης αμεροληψίας. 
Επισημαίνεται επίσης ότι «...η αδυνα-
μία εντοπισμού του υπαιτίου, για τον 
τραυματισμό προσώπων, αποτελεί 
κοινό τόπο στις υποθέσεις διαδηλώ-
σεων. Σε μία περίπτωση, όπου δεν 
ταυτοποιείται ο δράστης τραυματι-
σμού διαδηλωτή, προξενεί εντύπω-
ση, ότι ουδείς αστυνομικός αναγνω-
ρίζει τον εικονιζόμενο, στις σχετικές 
φωτογραφίες, συνάδελφό του αστυ-
νομικό...» (σελ. 43).

Έλλειψη συντονισμού από το κέντρο επι-
χειρήσεων, πλημμελής κατάρτιση όσων 
συντονίζουν τους αστυνομικούς από το 
κέντρο επιχειρήσεων, ελλιπής εκπαί-
δευση και επαγγελματική κατάρτιση των 
αστυνομικών για τους τρόπους χειρο-
πέδησης, συστηματική αξιοποίηση της 
ομάδας διαΣ για το χειρισμό δύσκολων 
περιστατικών, πλημμέλειες στη συγκέ-
ντρωση αποδεικτικού υλικού, ακόμα και 
σε περιπτώσεις περιστατικών θανάτων, 
διαπιστώνεται σε άλλο μέρος της Έκθε-
σης που περιλαμβάνεται προφανώς και 
το περιστατικό της δολοφονίας του Ζακ 
κωστόπουλου (όπ.π., σελ. 50 επ).

Ο μηχανισμός επισημαίνει «...φαίνεται 
ότι δεν έχει ακόμα εμπεδωθεί από τις 
αστυνομικές αρχές η υποχρέωσή τους 
να αιτιολογήσουν πώς προήλθαν οι 
κακώσεις των προσώπων που βρίσκο-
νταν στη σφαίρα ευθύνης τους, είναι δε 
προφανές ότι δεν έχει ακόμη καταστεί 
κοινός τόπος, στις διοικητικές έρευ-
νες, η σχετική νομολογία του Εδδα...». 
Επίσης, όπως σημείωνε ο μηχανισμός, 
παρά τη μεγάλη διάρκεια των ερευνών 
για παραβιάσεις σχετικά με τη νομοθε-
σία για τα βασανιστήρια (άρθρο 137α), «...

διαπιστώνεται δυσκολία να καταλήξουν 
[σσ οι αστυνομικές αρχές] σε πλήρως 
τεκμηριωμένα και ασφαλή συμπερά-
σματα, ως προς την πειθαρχική ευθύνη 
των εμπλεκομένων αστυνομικών...» 
(σελ. 53).

μία επισκόπηση σε δημοσιεύματα των 
μμΕ, επίσημες εκθέσεις και βιβλιογρα-
φία από το 2000 και μετά, μας οδηγεί σε 
ορισμένα συμπεράσματα και συγκεκρι-
μένα:

• ή αστυνομική καταστολή και μάλιστα 
η καταχρηστική αστυνομική κατα-
στολή, έχει συστημικό χαρακτήρα και 
δεν πρόκειται για ατυχή ή μεμονωμέ-
να περιστατικά.

• ή καταχρηστική αστυνομική κατα-
στολή αναπτύσσεται δυσανάλογα σε 
σχέση με την κοινωνική βλάβη των 
εγκλημάτων (δηλαδή αφενός οι συ-
μπεριφορές που καταστέλλονται δεν 
είναι πάντα εγκλήματα μιας κάποιας 
απαξίας ή δεν είναι καν εγκλήματα, 
αφετέρου, τα εγκλήματα που κατα-
στέλλονται περισσότερο, δεν είναι 
αυτά που προκαλούν τη μεγαλύτερη 
κοινωνική βλάβη).

• ή καταστολή και πόσο μάλλον η κα-
ταχρηστική αστυνομική καταστολή 
δεν έχει σχέση με την κλιμάκωση της 
εγκληματικότητας. Εφαρμόζεται ανε-
ξάρτητα από τα μεγέθη της εγκλημα-
τικότητας ή από κάποιες έστω επιμέ-
ρους έγκυρες αναλύσεις.

• Τέλος, είναι προφανές ότι η καταστο-
λή γενικά δεν έχει ούτε μόνιμα, ούτε 
σε βάθος χρόνου σημαντικά αποτελέ-
σματα σε ό,τι αφορά την υποτιθέμενη 
προσπάθεια μείωσης της εγκληματι-
κότητας.

Έχει όμως συνέπειες και αποτελέσμα-
τα, «σκιώδη» θα μπορούσαμε να πούμε: 
δηλαδή, εκπαιδεύει τους αστυνομικούς 
όχι μόνον πρακτικά αλλά και ιδεολογι-
κά, προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση 
που δεν είναι σαφώς αυτή του κράτους 
δικαίου, διαμορφώνει αντιλήψεις σε ένα 
μέρος της κοινωνίας για το νόμο και την 
τάξη που πάλι βρίσκονται μακράν των 
δημοκρατικών δικαιοκρατικών θεσμών 
και παραδόσεων.

μέσω της συστηματικής αποσπασμα-
τικής αναφοράς στην καταχρηστική 
αστυνόμευση από τα μμΕ οι άνθρωποι 
εθίζονται σε ένα βαθμό στην θέαση της 
βίας, στα ακούσματα για τη βία, στη θε-
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ώρηση της βίαιης όψης των θεσμών και 
γενικά, στην καλλιέργεια προβληματι-
κών απόψεων σχετικά με το νόμο και την 
τάξη, την κοινωνική ειρήνη, τάσεις που 
δεν οδηγούνσε μια δημοκρατική συ-
γκρότηση της κοινωνίας. διότι θα πρέπει 
πάντα να έχουμε υπόψη, ότι ο ρόλος της 
αστυνομίας είναι εξόχως πολιτικός με 
την ευρεία έννοια, επειδή αυτή είναι ο 
θεσμός που προστατεύει πρώτη τη δη-
μοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της και 
ταυτόχρονα, αυτή που μπορεί και να την 
υπονομεύσει. Έτσι με δεδομένα τα προ-
αναφερθέντα, ένα ζήτημα που οφείλει 
κάποιος να θέσει είναι για ποιο λόγο, 
ενώ υπήρξαν οι δυνατότητες, δεν έγιναν 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην αστυ-
νομία; Οι απαντήσεις που μόνον ως υπό-
θεση εργασίας μπορούν να δοθούν εδώ, 
είναι ότι η αδυναμία δομικών μεταρ-
ρυθμίσεων προς μια δικαιοκρατική δη-
μοκρατική αστυνόμευση και αστυνομία 
οφείλεται (εναλλακτικά ή σωρρευτικά):

α) στην αντίδραση των εσωτερικών 
τμημάτων της αστυνομίας,

β) στην αντίδραση του πελατειακού 

συστήματος που περιβάλλεικαι την 
αστυνομία και ενδεχομένως, συνδέ-
εται με πολύ σοβαρά εγκλήματα ή και 
κέντρα εξουσίας 

γ) στην έλλειψη πολιτικής βούλησης για 
λόγους πολιτικού κόστους,

δ) στον πολιτισμικό - πολιτικό συντηρη-
τισμό, ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου, 
που μπορεί να χαρακτηρίζει μερίδα 
του πολιτικού συστήματος.

Οτιδήποτε από τα παραπάνω και αν 
ισχύει, το αποτέλεσμα είναι ένα: ότι η 
καταστολή και ιδίως η καταχρηστική 
αστυνομική καταστολή, είναι επωφελής 
για κάποιους ή κάποια τμήματα της κοι-
νωνίας. Άρα, δεν είναι, ότι δεν μπορούν 
να γίνουν μεταρρυθμίσεις, και έτσι (για 
να παραφράσουμε και την πασίγνωστη 
φράση), δεν είναι το έγκλημα που αποδί-
δει, αλλά η καταστολή που αποδίδει και 
ιδίως σε πολλά επίπεδα αδιερεύνητα ως 
σήμερα. ή συζήτηση, επομένως, για την 
καταχρηστική καταστολή, δεν μπορεί να 
περιοριστεί πλέον στην περιγραφή της ή 
στην καταγγελία της αλλά ένας δρόμος 
για την ανάσχεσή της θα ήταν και η έρευ-

να για τη χρησιμότητά της από την οπτική 
που μόλις παρατέθηκε.

ΣΥνΔΕΣΜΟΙ

i https://mappingpoliceviolence.org
ii https://mappingpoliceviolence.org
iii https://www.theguardian.com/

commentisfree/2020/jun/04/
systemic-racism-police-brutality-
british-problems-black-lives-
matter

iv https://www.amnesty.org/en/what-
we-do/police-brutality/

v https://www.amnesty.org/en/
countries/europe-and-central-asia/
united-kingdom/report-united-
kingdom/

vi Συνήγορος του πολίτη- Εθνικός 
μηχανισμός διερεύνησης περιστα-
τικών αυθαιρεσίας, - Ειδική Έκθεση, 
2019, https://www.synigoros.gr/
resources/docs/emhdipa_2019.pdf.

 (αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό 
δελτίο της Ελληνικής Εταιρείας με-
λέτης του Εγκλήματος και του κοινω-
νικού Ελέγχου)

αΠοψεισ

Χθες το πρωί, στο ταξί στη λεωφό-
ρο Αλεξάνδρας διασταυρώθηκα 

με μια μεγάλη ουρά ανθρώπων που 
βάδιζαν προς τα δικαστήρια. Πολλοί 
κρατούσαν τη σημαία του Ουράνιου 
Τόξου. Ζητούσαν την καταδίκη των 
δολοφόνων του Ζακ Κωστόπουλου. 
Λίγο αργότερα είδα τη μεγάλη φωτει-
νή φωτογραφία του στην πρόσοψη του 
Ωνάσειου Ιδρύματος Πολιτισμού. Προς 
στιγμήν νόμισα πως επρόκειτο για τον 
αποκεφαλισθέντα δάσκαλο Σαμιέλ-
Πατί, όμως, εννοείται, είχα πέσει έξω. 
Ο καθείς και οι ήρωές του. Με όλον 
τον σεβασμό στον άτυχο Ζακ Κωστό-
πουλο, δυσκολεύομαι να αντιληφθώ 
ποιο είναι το αποτύπωμα που άφησε 
στον πολιτισμό μας ώστε να δικαιού-
ται την αναγόρευσή του σε σύμβολο. 
Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχασε τη ζωή 
του επειδή ήταν ομοφυλόφιλος oύτε 
επειδή έδινε μάχη για τα δικαιώματα 
των ομοφυλοφίλων. Την έχασε σε μια 
γειτονιά της Αθήνας όπου η παραβατι-
κότητα είναι καθημερινότητα. Κακώς 

έγινε ό,τι έγινε. Oμως η σύγκριση 
της δολοφονίας του με τη δολοφονία 
του Φύσσα ή των «νοικοκυραίων» με 
τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής 
εντάσσεται στην επικράτεια της προ-
οδευτικής σαχλαμάρας που πιάνεται 
από τα μαλλιά της για να σωθεί.

 Από τον πολιτισμό μας δεν λείπουν 
ούτε τα βιβλία, ούτε οι ταινίες, ούτε 
τα θέατρα, ούτε οι μουσικές, ούτε οι 
σπασμένες καρέκλες. Εκείνο που 
λείπει είναι η συγκίνηση που κάποτε 
προκαλούσαν. Αυτή η ιδιαίτερη ποι-
ότητα της συγκίνησης που γεννούν 
όσοι οδηγούν την ανθρώπινη συνθή-
κη στα όριά της αναδεικνύοντας τις 
δυνατότητές της. Ο Γάλλος δάσκαλος 
Πατί, κακοπληρωμένος όπως όλοι οι 
δάσκαλοι, που έχασε τη ζωή του επει-
δή υπερασπιζόταν τις αξίες του, έχει 
τις προδιαγραφές του ήρωα. Δεν ήταν 
καν διάσημος όπως οι σκιτσογράφοι 
τους οποίους πρόβαλε στους μαθητές 
του. Δεν είχε να κερδίσει τίποτε εκτός 
από την εντιμότητα της συνείδησής 

του.

 Μία από τις αιτίες της κατάθλιψης 
από την οποία πάσχει η ελληνική 
κοινωνία είναι η αδυναμία μας να 
παράγουμε ηρωισμό. Πρότυπα που 
προκαλούν τον θαυμασμό μας και με 
τα οποία μπορούμε να ταυτιστούμε. 
Κακό για τον ναρκισσισμό μας, άρα 
ιδανική συνθήκη για κατάθλιψη. Εν 
τη απελπισία μας ψάχνουμε ήρωες 
κάνοντας όσο μπορούμε μεγαλύτερες 
εκπτώσεις στην αντίληψή μας για τον 
ηρωισμό. Ωσπου να τον αγοράσουμε 
εμείς οι ίδιοι σε τιμή ευκαιρίας. Οσοι 
διαδήλωναν μπροστά στο Εφετείο για 
την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, που 
την είχε ήδη αναλάβει το δικαστήριο, 
τον φθηνό ηρωισμό τους υπερασπί-
ζονταν. Αντιστοίχως και όσοι σήμερα 
αναδεικνύουν σε ήρωα τον άτυχο Ζακ 
Κωστόπουλο για να αισθανθούν ήρω-
ες οι ίδιοι.

(Αναδημοσίευση από την Καθημερινή)

Ηρωισμός σε τιμή ευκαιρίας
ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩρΟΠΟΥλΟΥ
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αΠοψεισ

Οι ερευνητικές προσπάθειες για την 
ανεύρεση ασφαλούς και αποτελε-

σματικού εμβολίου έναντι του SARS-
CoV-2 βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. 
μέχρι όμως να έχουμε τα αποτελέσμα-
τα από τις τρέχουσες μελέτες φάσης 3, 
απλές καθημερινές παρεμβάσεις είναι 
απαραίτητες για να προληφθεί η μετάδο-
ση της λοίμωξης COVID-19. 
Επιπλέον, αυτές οι παρεμβάσεις θα είναι 
απαραίτητες και όταν υπάρξει διαθέσιμο 
εμβόλιο. ακόμα και με υψηλή αποτε-
λεσματικότητα και μαζικό εμβολιασμό 
του πληθυσμού θα χρειαστούν μερικοί 
μήνες ώστε να επιτευχθεί «ανοσία αγέ-
λης». 
Όπως μετέδωσε το αθηναϊκό - μακε-
δονικό πρακτορείο Ειδήσεων, οι γιατροί 
της θεραπευτικής κλινικής της ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού και καποδιστριακού 
πανεπιστημίου αθηνών θεοδώρα Ψαλ-
τοπούλου, ιωάννης ντάνασης, μαρία 
γαβριατοπούλου και θάνος δημόπου-
λος (ππρύτανης Εκπα) συνοψίζουν τα 
δεδομένα της πρόσφατης δημοσίευσης 
από το Εθνικό ινστιτούτο αλλεργίας και 
λοιμωδών νοσημάτων των ήπα.
Στις απλές καθημερινές παρεμβάσεις 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
η χρήση μάσκας, η σωματική απομά-
κρυνση, το πλύσιμο των χεριών, η δι-
ενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, η 
ανίχνευση και η απομόνωση των κρου-
σμάτων, η ιχνηλάτηση των επαφών 
τους, καθώς και όρια στις συναθροίσεις. 
αυτές οι παρεμβάσεις έχουν ιδιαίτερη 
σημασία και στην περίπτωση που ένα 
εμβόλιο έχει μέτρια αποτελεσματικότητα 
ή δεν εμβολιαστεί ικανοποιητικό ποσο-
στό του πληθυσμού.
ή χρήση μάσκας προσώπου στην κοι-
νότητα είναι σημαντικό μέτρο πρόλη-
ψης της εξάπλωσης του SARS-CoV-2. 
Όλο και περισσότερα δεδομένα υπο-
δεικνύουν την αποτελεσματικότητα της 
προσέγγισης. ή εφαρμογή υποχρεω-
τικής χρήσης μάσκας έχει συσχετιστεί 

με μείωση στον ημερήσιο αριθμό νέων 
κρουσμάτων COVID-19 στις ήπα. Σύμ-
φωνα με επιδημιολογικά μοντέλα, μέ-
χρι τις 22 μαΐου 2020 είχαν αποτραπεί 
τουλάχιστον 200.000 νέες λοιμώξεις με 
τη χρήση μάσκας. Επιπλέον, μια μελέτη 
στην κίνα έδειξε ότι η χρήση μάσκας 
εντός του σπιτιού πριν την έναρξη συ-
μπτωμάτων μείωσε σε σημαντικό βαθμό 
την πιθανότητα δευτερογενούς μετάδο-
σης της COVID-19 μεταξύ των μελών της 
οικογένειας. Επιπρόσθετα, το ποσοστό 
των υγειονομικών υπαλλήλων που ήταν 
θετικοί στον SARS-CoV-2 μειώθηκε από 
το 15% στο 11% με την εφαρμογή υπο-
χρεωτικής μάσκας προσώπου σε όλους 
τους υγειονομικούς υπαλλήλους και 
στους ασθενείς σε ένα πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο στις ήπα.

Ένα λεπτό δυνατής ομιλίας μπορεί να 
παράξει πάνω από 1.000 αερολύματα!

Ο ιός SARS-CoV-2 μεταδίδεται κυρίως 
από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω ανα-
πνευστικών σταγονιδίων με συνήθη 
εμβέλεια τα 2 μέτρα. ωστόσο η μετάδοση 
είναι δυνατή και μέσω αερολύματος με 
αρκετά μεγαλύτερη εμβέλεια. ή χρήση 
μάσκας προσφέρει ένα φυσικό φραγμό 
και αποτρέπει τη μετάδοση από άνθρω-
πο σε άνθρωπο. Τα αναπνευστικά σωμα-
τίδια δεν παράγονται μόνο με το βήχα και 
το πτέρνισμα αλλά και κατά την ομιλία 
και την αναπνοή. Χαρακτηριστικά έχει 
δειχθεί ότι 1 λεπτό δυνατής ομιλίας μπο-
ρεί να παράξει πάνω από 1.000 αερολύ-
ματα που φέρουν ιικά σωματίδια και τα 
οποία μπορεί να παραμείνουν στον αέρα 
σε ένα κλειστό, μη επαρκώς αεριζόμενο 
περιβάλλον. δεδομένου ότι έως και το 
45% των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί 
από SARS-CoV-2 είναι ασυμπτωματικοί 
αλλά μπορεί να μεταδίδουν τον ιό, καθί-
σταται αναγκαία η γενική χρήση μάσκας 
στην κοινότητα. με την έλευση του χει-
μώνα στο βόρειο ημισφαίριο, θα αυξη-
θούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες και 
οι συναθροίσεις που πραγματοποιούνται 

σε κλειστούς χώρους. Επομένως, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί η ανα-
γκαιότητα της συνεχούς χρήσης της μά-
σκας σε κλειστούς χώρους, και κατά τη 
διάρκεια των συζητήσεων, τονίζουν οι 
καθηγητές του Εκπα.

ΕΦΑρΜΟΓΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕΤρΩν

ή χρήση μάσκας θα πρέπει να εφαρμό-
ζεται σε συνδυασμό με άλλες δραστη-
ριότητες ώστε να προληφθεί η μετάδο-
ση του SARS-CoV-2, όπως η σωματική 
απομάκρυνση, το πλύσιμο των χεριών, 
ο επαρκής αερισμός των χώρων και 
η αποφυγή των συναθροίσεων. Ο δια-
γνωστικός έλεγχος για τον SARS-CoV-2 
είναι σημαντικός αλλά δεν επαρκεί από 
μόνος του για τον έλεγχο της πανδημίας. 
πέρα από τους διαγνωστικούς περιορι-
σμούς που έχουν εγγενώς οι διάφορες 
δοκιμασίες ελέγχου για SARS-CoV-2, ο 
έλεγχος αντικατοπτρίζει την κατάσταση 
φορείας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 
σημείο. Επιπλέον, η ανεύρεση μιας θε-
τικής δοκιμασίας έχει ιδιαίτερη αξία όχι 
μόνο για το ίδιο το άτομο που νοσεί αλλά 
και για την ιχνηλάτηση των επαφών και 
την επιτήρηση για εμφάνιση συμπτω-
μάτων ώστε έγκαιρα να αποτραπεί η 
συνέχεια της μετάδοσης της COVID-19, 
σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα μέτρα 
όπως χρήση μάσκας και σωματική απο-
μάκρυνση.
καθώς οι χώρες ανά τον κόσμο προσπα-
θούν να επαναλειτουργήσουν τις κοινω-
νικές και οικονομικές δομές, η καθολική 
εφαρμογή της μάσκας σε συνδυασμό με 
απλές καθημερινές παρεμβάσεις, που 
δε χρειάζονται υψηλή τεχνολογική εξει-
δίκευση, ούτε φέρουν επιπλέον κόστος, 
παραμένουν κρίσιμες για την διακοπή 
της αλυσίδας μετάδοσης του SARS-
CoV-2. ή επιστροφή στην κανονικότητα 
απαιτεί την ευρεία αποδοχή και υιοθέ-
τηση της μάσκας προσώπου σε όλες τις 
εκφάνσεις της καθημερινότητας, καθώς 
και τα υπόλοιπα καθημερινά μέτρα πρό-
ληψης της COVID-19.

Απλές καθημερινές παρεμβάσεις 
προστασίας από τη λοίμωξη COVID-19

Για πληροφορίες σχετικά με τον Κορωνοϊό καλέστε  
στη γραμμή 24ωρης λειτουργίας 1135
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…λάβαμε τη διαταγή  
να κινήσουμε πάλι μπροστά,  

για τα μέρη  
που δεν έχει καθημερινές και σκόλες…


