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Έχουν περάσει 30 ολόκληρα χρόνια 
από τότε που οι πρώτοι αξιωματι-

κοί της Ελληνικής αστυνομίας πήραν 
την ιστορική απόφαση να ιδρύσουν μια 
συνδικαλιστική ένωση αξιωματικών 
στο χώρο της αστυνομίας, γνωρίζοντας 
ότι μια τέτοια ριζοσπαστική πρωτοβου-
λία θα προκαλούσε αντιδράσεις εντός κι 
εκτός αστυνομικού σώματος. Στάθμισαν 
όμως τα δεδομένα της εποχής εκείνης 
και πορεύτηκαν προς το αύριο, έχοντας 
το δίκαιο με το μέρος τους, αταλάντευ-
τη πίστη στα ιδανικά και τις αξίες που 
καλούνταν να υπηρετήσουν μέσα από 
το νέο, το συνδικαλιστικό αυτή τη φορά, 
ρόλο τους.

ή ιστορία τους δικαίωσε. Όχι μόνο διότι 
πέτυχε οργανωτικά το εγχείρημά τους, 
παρά το γεγονός ότι πέρασαν από σαρά-
ντα κύματα. Τους δικαίωσε η ιστορία δι-
ότι με τη συνδικαλιστική τους πορεία και 
τα αποτελέσματα που αυτή επέφερε στο 
υπηρεσιακό στάτους του αξιωματικού 
και στη λειτουργία της ίδιας της αστυνο-
μίας, αποδείχθηκε περίτρανα ότι η συν-
δικαλιστική λειτουργία συμβάλλει στην 
καταξίωση της θέσης κάθε αξιωματι-
κού και κάθε αξιώματος. απαράγραπτες 
αξίες που υπηρετούνται υπηρεσιακώς, 
ενσωματώνονται και στην καθημερινή 
συνδικαλιστική μας δράση. Ο αυτοσεβα-
σμός, η αυτογνωσία και η αυτοκυριαρχία 
είναι τα ελάχιστα κοινά χαρακτηριστικά  
του υπηρεσιακού και του συνδικαλιστι-
κού μας βίου και μάλιστα, αποτελούν 
τα αναγκαία εργαλεία για την επιτυχή 

έκβαση της αποστολής αυτής είτε της 
αστυνομικής είτε της συνδικαλιστικής 
είτε ταυτόχρονα εφόσον ο αξιωματικός 
κατέχει τη διττή αυτή ιδιότητα. 

Ο συνδικαλιστικός φορέας των αξιω-
ματικών της Ελληνικής αστυνομίας, 
έχοντας πια ενηλικιωθεί για τα καλά, 
πορεύεται μαχητικά και χωρίς εξαρ-
τήσεις με μοναδικό στόχο την επίλυση 
των προβλημάτων που καταγράφονται 
από τη συνδικαλιστική μας βάση, από 
τους συναδέλφους που στελεχώνουν τις 
πρωτοβάθμιες Ενώσεις σε όλη τη χώρα 
και σε δεύτερο επίπεδο, από την Ομο-
σπονδία μας. Σύμμαχος στον αγώνα μας 
αυτό, οι άλλες Ομοσπονδίες της Ελλη-
νικής αστυνομίας, του πυροσβεστικού 
και του λιμενικού Σώματος με τις οποίες 
αγωνιζόμαστε επί τρεις δεκαετίες για την 
επίλυση κοινών αιτημάτων μας, έχοντας 
δημιουργήσει ένα αρραγές μέτωπο ενό-
τητας απέναντι στις εκάστοτε κυβερνητι-
κές εξουσίες.

Όλα αυτά τα χρόνια, το συνδικαλιστικό 
μας κίνημα δεν παρέλειψε να συνδυά-
σει τον αγώνα του προβάλλοντας τόσο 
στενά εσωτερικά αιτήματα όσο και ευ-
ρύτερα ζητήματα που αφορούν στην 
εσωτερική ασφάλεια της χώρας, το 
επίπεδο αποτελεσματικής λειτουργίας 
των διωκτικών αρχών και των αρχών 
ασφαλείας. πολλές κυβερνήσεις άλλα-
ξαν στο διάβα του χρόνου, αλλά πολλά 
κοινά προβλήματα εξακολουθούν να 
μας απασχολούν. Το πολιτικό σύστημα 

δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων 
και δεν έθεσε στις προτεραιότητές του το 
διαρκή εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση 
των κρατικών υπηρεσιών στον τομέα 
της ασφάλειας και της αντιμετώπισης 
των απειλών της πατρίδας μας. Το γε-
γονός αυτό επαναλήφθηκε και κατά την 
περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου 
είδαμε αδιακρίτως να πέφτει ο πέλεκυς 
των περικοπών επί δικαίων και αδίκων. 
Το αξιόμαχο θυσιάστηκε για άλλη μια 
φορά στην εξυπηρέτηση άλλων σκοπι-
μοτήτων και όλα αφέθηκαν στο φιλότι-
μο του Έλληνα αστυνομικού. παρά τις 
προειδοποιήσεις μας ότι οι περικοπές 
του προϋπολογισμού της αστυνομίας θα 
οδηγούσαν στη διάλυση των Υπηρεσιών 
και στη γενική απαξίωση των ενστόλων, 
δεν εισακουσθήκαμε. Έτσι, η κατάσταση 
στον τομέα της εσωτερικής ασφαλεί-
ας δοκιμάστηκε για άλλη μια φορά, η 
εγκληματικότητα εκτινάχθηκε στα ύψη 
και οι διεθνείς απειλές πρόβαλλαν απει-
λητικά στον ορίζοντα. 

με την κυβερνητική αλλαγή, τον ιούλιο 
του 2019, δόθηκαν νέες διαβεβαιώσεις 
από τους σημερινούς κυβερνώντες. ή 
εύλογη περίοδος χάριτος που δικαιούται 
η όποια νέα κυβέρνηση, κάποια στιγμή 
τελειώνει. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα 
και οι αποφάσεις δεν μπορούν να περι-
μένουν... ας το γνωρίζουν καλά διότι τα 
προβλήματα όταν δεν επιλύονται, οξύ-
νονται ιδίως μετά την «έκρηξη» του με-
ταναστευτικού και την έξαρση της βίας 
των «γνωστών αγνώστων».

1989-2019   

30 χρόνια συνδικαλιστικής δράσης
ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 
Συνεχίζουμε μαχητικά, χωρίς εξαρτήσεις
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με ισχυρό συμβολισμό, τα αναμμένα 
κεριά στη μνήμη των πεσόντων, 

εν ώρα καθήκοντος, συναδέλφων μας, 
ολοκληρώθηκε φέτος η κοινή ένστολη 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Ομο-
σπονδιών των αστυνομικών, των πυρο-
σβεστών, των λιμενικών και των Στρα-
τιωτικών, στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, στο 
λευκό πύργο, με αφορμή τα εγκαίνια 
της 84ης διεθνούς Έκθεσης θεσσαλονί-
κης από τον πρωθυπουργό της Χώρας.

Τόσο με τις ομιλίες των προέδρων των 
Ομοσπονδιών όσο και με το δυναμισμό 
των συγκεντρωθέντων κατά τη διάρκεια 
της πορείας που ακολούθησε μέχρι το 
Υφυπουργείο μακεδονίας - θράκης, το 
συνδικαλιστικό μας κίνημα έστειλε και 
πάλι ηχηρά μηνύματα προς την κυβέρ-
νηση και τα πολιτικά κόμματα, εστιάζο-
ντας κυρίως στην αναγνώριση της επι-
κινδυνότητας της εργασίας και σε άλλα 
αιτήματα που, παρά τις κατά καιρούς 
δεσμεύσεις του πολιτικού κόσμου, δεν 
έχουν επιλυθεί. «κάντε πράξη τις δε-
σμεύσεις σας. μισθολόγιο, βαθμολόγιο, 
επικινδυνότητα επαγγέλματος», ήταν το 
κεντρικό σύνθημα και εξακολουθεί να 
αποτελεί και τον βασικό μας διεκδικητι-
κό στόχο.

Στα αιτήματά μας αναφέρθηκαν αναλυ-
τικότερα, ο πρόεδρος της πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών 
κ. δημήτριος ρωΤαΣ, ο πρόεδρος της 
πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Υπαλλήλων πυροσβεστικού Σώματος κ. 
δημήτριος ΣΤαθΟπΟΥλΟΣ, ο πρόεδρος 
της Ένωσης αξιωματικών πυροσβεστι-
κού Σώματος κ. γιώργος βινΤΖήλαιΟΣ, 
το μέλος του δΣ της πανελλήνιας Ένω-
σης αξιωματικών λιμενικού Σώματος 
κ. δημήτρης κΥριακΟΥλΟπΟΥλΟΣ, ο 
πρόεδρος της πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ενώσεων προσωπικού λιμενικού 
Σώματος κ. παναγιώτης ΤΣιανΟΣ, ο 
γενικός γραμματέας της πανελλήνιας 

Ηχηρά μηνύματα προς την Κυβέρνηση  
και τα Πολιτικά Κόμματα

Κοινή ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Ομοσπονδιών  
των Αστυνομικών, των Πυροσβεστών, των Λιμενικών και των Στρατιωτικών,  

στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, στο Λευκό Πύργο

ΣυνδικαλιΣτικα νέα
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Ομοσπονδίας αξιωματικών αστυνομίας 
κ. ανδρέας βΕλλιΟΣ και ο πρόεδρος 
της πανελλήνιας Ομοσπονδίας αστυ-
νομικών Υπαλλήλων κ. γρηγόριος γΕ-
ρακαρακΟΣ, ο οποίος κλείνοντας τον 
κύκλο των ομιλητών, υπενθύμισε ότι οι 
ένστολοι βρέθηκαν για πρώτη φορά όλοι 
μαζί στη θεσσαλονίκη, διεκδικώντας τη 
θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της 
εργασίας το 2003, επειδή η τότε κυβέρ-

κοινή σύσκεψη πραγματοποίησαν 
στα γραφεία της πΟαΣΥ στις 20 

ιουλίου 2019 οι εκπρόσωποι των Ομο-
σπονδιών των Σωμάτων ασφαλείας και 
των Ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου 
να συντονίσουν τον αγώνα τους, ενό-
ψει των εγκαινίων της 84ης διεθνούς 
Έκθεσης θεσσαλονίκης από τον πρω-
θυπουργό της Χώρας και των εξαγγε-
λιών του για την οικονομική πολιτική 
της νέας κυβέρνησης, που προέκυψε 
από τις βουλευτικές εκλογές της 7ης 
ιουλίου 2019.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους οι εφτά Ομο-
σπονδίες και Ενώσεις τόνισαν τα εξής: 
«δυστυχώς, στο διαρρεύσαν από πέ-
ρυσι χρονικό διάστημα, η πλειοψηφία 

των αιτημάτων που είχαμε συμπερι-
λάβει στο κοινό Ψήφισμα διαμαρτυρίας 
κατά την περυσινή ένστολη διαδήλωση 
των Ομοσπονδιών, δεν έχει ικανοποι-
ηθεί παρά τις επανειλημμένες μας πα-
ρεμβάσεις προς όλους τους συναρμό-
διους Υπουργούς της απερχόμενης κυ-
βέρνησης. Εν τάχει, υπενθυμίζουμε τις 
πετσοκομμένες λειτουργικές δαπάνες, 
την υποστελέχωση των Υπηρεσιών, τα 
ελλιπή μέσα, τις άθλιες συνθήκες ερ-
γασίας, τη μη συμμόρφωση προς τις 
αποφάσεις του ΣτΕ για τα μισθολογικά, 
τη μη αναγνώριση της επικινδυνότητας 
της εργασίας, τη μη διαμόρφωση νέου 
βαθμολογίου κλπ.

Οι νέοι κυβερνώντες οφείλουν να 

κάνουν πράξη τις προεκλογικές τους 
δεσμεύσεις και πρωτίστως να μην 
ακολουθήσουν την πεπατημένη των 
προηγούμενων, που θα μείνουν στην 
ιστορία για σωρεία αντιδημοκρατικών, 
αντισυνδικαλιστικών και αντιυπηρεσι-
ακών αποφάσεων και μέτρων.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα δώ-
σει και πάλι το δικό του «παρών» με έν-
στολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη 
θεσσαλονίκη, στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 
και ώρα 18:00 στο λευκό πύργο.

θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουρ-
γείο μακεδονίας θράκης, προκειμένου 
να επιδοθεί το Ψήφισμα με τα αιτήματά 
μας στον αρμόδιο Υφυπουργό».

Οι νέοι Κυβερνώντες οφείλουν να κάνουν 
πράξη τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις

ΣυνδικαλιΣτικα νέα

νηση είχε αθετήσει τις δεσμεύσεις της.

Σύντομο χαιρετισμό στους συγκεντρω-
θέντες απηύθυναν, ο δήμαρχος θεσ-
σαλονίκης κ. κωνσταντίνος ΖΕρβαΣ, 
η επικεφαλής αντιπροσωπείας του 
ΣΥ.ριΖ.α. κα κατερίνα νΟΤΟπΟΥλΟΥ, ο 
υποψήφιος βουλευτής του κιν.αλ. κ. 
γιώργος φΕΣΤΕριδήΣ, ο πρόεδρος της 
πανελλήνιας Ομοσπονδίας αποστρά-
των Σωμάτων ασφαλείας κ. Ευάγγελος 

ΧριΣΤακΟπΟΥλΟΣ, ενώ παρέστη ο πε-
ριφερειάρχης κεντρικής μακεδονίας κ. 
απόστολος ΤΖιΤΖικωΣΤαΣ και άλλοι.

μετά τις ομιλίες ακολούθησε δυναμική 
πορεία μέσω των κεντρικών οδών της 
πόλεως προς το Υφυπουργείο μακεδο-
νίας –θράκης, όπου η διευθύντρια του 
Υφυπουργού κ. θεόδωρου καραΟγλΟΥ, 
παρέλαβε το Ψήφισμα με τα κοινά αιτή-
ματά μας, το οποίο και επισυνάπτεται.
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Συναδέλφισες και Συνάδελφοι,

Συμπληρώνονται φέτος 9 ολόκληρα 
χρόνια από την επιβολή των μνημονίων 
στην πατρίδα μας και ένας χρόνος από 
την δήθεν έξοδό της από αυτά.

Είμαστε λοιπόν σήμερα, εδώ, στη φιλό-
ξενη γη της μιας και μοναδικής μακε-
δονίας μας, όλοι μαζί, ενωμένοι για ένα 
κοινό σκοπό.

Ένα σκοπό διττής σημασίας. Ένα σκοπό, 
ο οποίος προσεβλήθη βάναυσα όλα αυτά 
τα χρόνια, τόσο από τις οικονομικές και 
συνταξιοδοτικές, πολιτικές που ακολου-
θήθηκαν αλλά και από τις στερεοτυπικές 
και αναχρονιστικές ιδεοληψίες των τε-
λευταίων ετών.

Σκοπός λοιπόν της παρουσίας μας είναι 
να διατρανώσουμε προς κάθε κατεύ-
θυνση ότι είμαστε εδώ.

ΔεΝ ΗρθΑΜε ΟΥΤε ΩΣ 
ΙΚεΤεΣ ΟΥΤε ΩΣ εΠΑΙΤεΣ!
Η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ανδρέα Βέλλιου στην ένστολη
πανελλαδική διαμαρτυρία στη θεσσαλονίκη 6/9/2018, εν όψει της 84ης Δ.ε.θ.
«Να θωρακιστούμε νομικά, να εξοπλισθούμε με την απαραίτητη υλικοτεχνική
υποδομή και να ενισχυθούμε περαιτέρω σε στελεχιακό δυναμικό», τόνισε

να δείξουμε ότι οι προτεραιότητές μας 
δεν αλλάζουν. Είναι διαχρονικές και 
ανταποκρίνονται στο πάγιο αίτημα της 
ελληνικής κοινωνίας για παροχή συν-
θηκών ασφαλείας για τη εύρυθμη λει-
τουργία της. Χωρίς αποκλεισμούς, χω-
ρίς άσυλα και άβατα. με σεβασμό στην 
περιουσία, το μόχθο και τα θεμελιώδη 
ατομικά δικαιώματα των Ελλήνων και 
αλλοδαπών κατοίκων αυτής της χώρας 
αλλά και των επισκεπτών της.

ή νέα κυβερνητική πλειοψηφία, όπως 
προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές, 
ευθυγράμμισε τις προτεραιότητές της με 
τις δικές μας και έθεσε τις απαιτήσεις της 
από εμάς που αποτελούμε το στελεχιακό 
δυναμικό των Σωμάτων ασφαλείας.

από την πλευρά μας, ανταποκριθήκαμε, 
ως οφείλαμε, και αποδείξαμε ότι μπο-

ρούμε να επιτελέσουμε στο ακέραιο το 
έργο μας. ή εκτέλεση του καθήκοντός 
μας δε μπορεί να στηρίζεται όμως μόνο 
στην πατριωτική συνείδηση και το υψη-
λό φρόνημα, όπως γινόταν έως τώρα. 
πρέπει κύριοι, επιτέλους, να θωρακι-
στούμε νομικά, να εξοπλισθούμε με την 
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και 
να ενισχυθούμε περαιτέρω σε στελεχι-
ακό δυναμικό.

ή παράλογη απόφαση της μη εισαγω-
γής νέων στελεχών στις παραγωγικές 
σχολές αστυφυλάκων και αξιωματικών 
και η εν συνεχεία εισαγωγή ελαχίστων 
οδήγησε την αστυνομία σε ηλικιακό μα-
ρασμό και λειψανδρία σε μια δύσκολη 
χρονική συγκυρία.

Τα τελευταία χτυπήματα έδωσε η επί 
4,5 χρόνια στασιμότητα σε εξοπλιστικό 
επίπεδο αλλά και οι παλινωδίες και κυ-
ρίως οι κραυγαλέες αδικίες του νόμου 
κατρούγκαλου και του δήθεν "νέου" 
μισθολογίου, το οποίο κάθε άλλο παρά 
προσαρμόστηκε στις πρόνοιες και επι-
ταγές των αποφάσεων του Συμβουλίου 
της Επικρατείας. αυτός ήταν, άλλωστε, 
ο λόγος που προσφύγαμε εκ νέου στην 
κρίση του ανωτάτου δικαστηρίου και 
δικαιωθήκαμε πανηγυρικά προ ολίγων 
ημερών, αφού το μισθολόγιο των Σω-
μάτων ασφαλείας κρίθηκε αντισυνταγ-
ματικό.

λοιδορηθήκαμε και χρησιμοποιηθήκαμε 
ως σάκος του μποξ τα τελευταία χρόνια. 
κατηγορηθήκαμε άδικα για ενέργειες, οι 
οποίες σε άλλες χώρες δήθεν πιο προ-
οδευτικές από εμάς, απλά θεωρούνται 
συνήθεις επιχειρησιακές τακτικές αλλά 
εδώ στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν ως 
φονικές.

ΣυνδικαλιΣτικα νέα
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φορτωθήκαμε λάθη και παραλείψεις 
άλλων, ακόμη και φορέων, ενώ η αλή-
θεια είναι ότι εμείς οι ίδιοι αποτρέψαμε 
μεγαλύτερες καταστροφές.

Όμως δεν λυγίσαμε. Σταθήκαμε όρθιοι, 
όπως πάντα κάναμε, χάρη στο φιλότιμό 
μας και μόνο. δεν ζητήσαμε ποτέ ικανο-
ποίηση αιτημάτων σε βάρος της κοινω-
νίας, δεν επιχειρήσαμε ξήλωμα των με-
ταρρυθμίσεων, δεν υπήρξαμε κατεστη-
μένο και δεν ζητήσαμε εύνοια σε βάρος 
του γενικού συμφέροντος.

Σήμερα λοιπόν, έχοντας στο μυαλό μας 
τις διακηρύξεις της νέας κυβέρνησης, 
επιδιώκουμε τη στήριξη των Σωμάτων 
ασφαλείας, των θεσμών και πυλώνων 
της δημοκρατίας και του Έθνους, πάση 
δυνάμει σε ηθικό, οργανωτικό και υλικό 
επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια χορτάσαμε 

από ανέξοδες υποσχέσεις και μεγάλα 
λόγια! Ήρθε η ώρα των έργων, των συ-
γκεκριμένων προγραμμάτων και των 
ουσιαστικών και μετρήσιμων αποτελε-
σμάτων.

ΥΠενθΥμίζΟΥμε τίΣ δεΣμεΥΣείΣ

• για αναγνώριση του επικίνδυνου του 
επαγγέλματός μας,

• για ένα μισθολόγιο ανταποκρινόμενο 
στην ιδιαιτερότητα του λειτουργήμα-
τός μας,

• για επίλυση των προβλημάτων του 
βαθμολογίου,

• για ανανέωση του εξοπλισμού των 
υπηρεσιών.

Στην νέα σελίδα που έχει ανοίξει η χώρα 
εμείς δηλώνουμε παρόντες. Επιδιώκου-
με να είμαστε με το κομμάτι της κοινωνί-
ας που χτίζει.

λέμε σε όλους πως δεν πρέπει να ξε-
χνούν ότι έχουμε και μνήμη και γνώση 
και άποψη.

λέμε προς όλους και σε όλους τους τό-
νους ότι εδώ σήμερα δεν ήρθαμε ούτε 
ως ικέτες ούτε ως επαίτες.

Είμαστε υπερήφανοι και τίμιοι εργαζό-
μενοι στα Σώματα ασφαλείας.

διεκδικούμε το μέλλον μας σε μία σύγ-
χρονη πολιτεία. Σε μια πολιτεία που γίνε-
ται 200 χρονών και ξεκίνησε, κάνοντας 
τότε την επανάσταση του αδιανόητου 
αλλά δυστυχώς ακόμη δεν έχει προχω-
ρήσει στην επανάσταση του αυτονόητου.

Ελπίζουμε το 2021 οι εορτασμοί από 
την Εθνεγερσία να φέρουν και το τέλος 
της ανάγκης να μαζευόμαστε πάλι εδώ. 
αλλά, αν χρειαστεί και πάλι εδώ θα εί-
μαστε.

ΣυνδικαλιΣτικα νέα
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Εμείς, οι ένστολοι λειτουργοί των Σω-
μάτων ασφαλείας και των Ενόπλων 

δυνάμεων, που συγκεντρωθήκαμε 
σήμερα στο λευκό πύργο, ενόψει των 
εγκαινίων της 84ης διεθνούς Έκθεσης 
θεσσαλονίκης από τον πρωθυπουργό 
της Χώρας, διαμαρτυρόμαστε και φέτος 
διότι, διαχρονικά, το πολιτικό σύστημα, 
δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων 
και δεν έθεσε στις προτεραιότητές του το 
διαρκή εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση 
των κρατικών υπηρεσιών στον τομέα 
της ασφάλειας και της αντιμετώπισης 
των απειλών της πατρίδας μας.

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, 
δημιουργήσαμε το δικό μας κοινό αγω-
νιστικό μέτωπο. Αστυνομικοί, Πυρο-
σβέστες και Λιμενικοί στην αρχή, Στρα-
τιωτικοί και Απόστρατοι στη συνέχεια, 
όλοι μαζί, διεκδικώντας τα αυτονόητα 
δικαιώματά μας. με ένα κοινό στόχο - το 
αξιόμαχο των Σωμάτων ασφαλείας και 
των Ενόπλων δυνάμεων, την ασφάλεια 
του πολίτη και της πατρίδας μας, την 
υγιεινή και την ασφάλεια εν ώρα υπη-
ρεσίας, την αξιοπρεπή μας διαβίωση και 
την καταξίωσή μας στην κοινωνία, όχι 
ως πειθήνιων οργάνων της εκτελεστι-
κής εξουσίας, αλλά ως ενσυνείδητων 
λειτουργών σε ένα κράτος δικαίου, κοι-
νωνικά αλληλέγγυου και όχι ανάλγητου 
απέναντι στους ασθενέστερους και τους 
κατατρεγμένους, όπου γης.

δυστυχώς, η τελευταία δεκαετία στιγ-
ματίστηκε από τη γενικευμένη κρίση 
αρχών και αξιών, και εν τέλει, από την 
οικονομική χρεοκοπία, που μας οδήγη-
σαν συνδυαστικά στα μνημόνια της ανε-
λέητης λιτότητας και των απάνθρωπων 
περικοπών των λειτουργικών δαπανών, 
των μισθών και των συντάξεων. Παρά 
τις προειδοποιήσεις μας ότι τα μέτρα 
αυτά θα οδηγούσαν στη διάλυση των 
Υπηρεσιών και στη γενική απαξίωση 
των ενστόλων, δεν εισακουσθήκαμε. 
Έτσι, η κατάσταση στον τομέα της εσω-
τερικής ασφαλείας είναι χειρότερη από 
πριν, ενώ και οι εξωτερικοί κίνδυνοι δεν 
έχουν απαλειφθεί. ή διεθνής κατάσταση 
και οι εθνικές εκκρεμότητες προκαλούν 
έντονη ανησυχία, ενώ το μεταναστευ-
τικό πρόβλημα επανήλθε δριμύτερο. Τα 

Το ψήφισμα της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των ενστόλων στο Λευκό Πύργο

Διαχρονικά, το πολιτικό σύστημα,  
δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων 

ΣυνδικαλιΣτικα νέα
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θύματα εν ώρα υπηρεσίας, οι Ήρωές 
μας, αδιάψευστος μάρτυρας της οικτρής 
πραγματικότητας που βιώνουμε και που 
καλούμαστε όλοι μας και πάλι να αντι-
στρέψουμε.

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 διαψευστούν ξανά οι 
ελπίδες μας, παρόντες στον αγώνα  για 
να μην αποτελέσουν ξανά τα όνειρά μας 
πεδίο άγονων πολιτικών αντιπαραθέσε-
ων και ξεπερασμένων επικοινωνιακών 
παιγνιδιών.

γι’ αυτό καλούμε τον Πρωθυπουργό της 
Χώρας να αφουγκραστεί τις αγωνίες 
μας και αύριο κιόλας να απαντήσει θε-
τικά σε σειρά καίριων ζητημάτων που 
μας απασχολούν και βρίσκονται διαχρο-
νικά στο επίκεντρο του αγώνα μας.

 να γίνουν, επιτέλους, πράξη οι δε-
σμεύσεις!

 Καμιά μέρα να μην πάει χαμένη!

 Κανείς και καμιά να μη ζήσει ξανά 
την κοροϊδία!

κατόπιν τούτων, απαιτούμε από τη νέα 
κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουρ-
γούς της, μη παρεκκλίνοντας από τη 
δημοκρατική διαδικασία του διαλόγου 
και της δημόσιας διαβούλευσης, να προ-

βούν στην επίλυση των κάτωθι δίκαιων 
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 Σωμά-
των ασφαλείας και των Ενόπλων δυ-
νάμεων με νέες προσλήψεις αστυνο-
μικών, πυροσβεστών και λιμενικών, 
με τον εκσυγχρονισμό υποδομών και 
μέσων, αποδεικνύοντας εμπράκτως 
την πολιτική τους βούληση για αλλα-
γές.

• Την αναγνώριση του επαγγέλματος 
που επιτελούμε ως επικίνδυνου και 
ανθυγιεινού και την καθιέρωση ια-
τρού εργασίας, σύμφωνα με την ερ-
γατική νομοθεσία.

• 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 των οργανικών 
θέσεων λΣ - ΕλακΤ στο πλαίσιο που 
ορίζει ο νόμος 4150/2013.

• 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.

• 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.

Τέλος, εκφράζουμε την αλληλεγγύη 
μας στον αγώνα όσων έχουν θιγεί από 
τις μνημονιακές πολιτικές και διαδηλώ-
νουν με ειρηνικό τρόπο για να ανακτή-
σουν χαμένες κατακτήσεις και εργασια-
κά δικαιώματα. ως ένστολοι λειτουργοί 
της πολιτείας, αρνούμαστε το ρόλο του 
καταστολέα και καλούμε τους κυβερ-
νώντες να μην μας χρησιμοποιούν. Σε 
μια δημοκρατική πολιτεία προέχει ο δι-
άλογος και η πειθώ και όχι το δίκαιο του 
ισχυρού!

θεσσαλονίκη, 06 Σεπτεμβρίου 2019

ΣυνδικαλιΣτικα νέα
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Σώμα. ή πρόταση αυτή έχει κατατεθεί 
εκ μέρους μας ήδη στην προηγουμέ-
νη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
μας χωρίς όμως να έχει τελεσφορή-
σει για τους δικούς της λόγους.

B) Το δΣ ενημερώθηκε από τον νομικό 
μας σύμβουλο ότι η συζήτηση στην 
Ολομέλεια του ΣτΕ σχετικά με την 
προσφυγή μας για την αντισυνταγ-
ματικότητα του νέου μισθολογίου 
έχει προσδιοριστεί για την 1/11/2019 
με βάση και τη γνωμοδότηση του Στ’ 
Τμήματος του ΣτΕ, το οποίο ήδη έχει 
αποφανθεί για την αντισυνταγματικό-
τητά του. ή τελεσίδικη απόφαση της 
Ολομέλειας του ανωτάτου δικαστη-
ρίου θα σηματοδοτήσει τις περαιτέ-
ρω ενέργειές μας, μιας και αποτελεί 
εδραία πεποίθησή μας ότι το νέο μι-
σθολόγιο θα κριθεί κι αυτό αντισυ-
νταγματικό.

Γ) Σχετικά με το 30ο ετήσιο τακτικό συ-
νέδριο, αποφασίστηκε οριστικά η 
διεξαγωγή του στην πόλη των ιωαν-
νίνων την 25&26 νοεμβρίου 2019 με 
σύνθημα «30 χρόνια συνδικαλιστικής 
δράσης. αυτοσεβασμός, αυτοκυριαρ-
χία, αυτογνωσία. να ανακτήσουμε το 
χαμένο έδαφος».

δ) Το δΣ αποφάσισε ότι πρέπει να κα-
ταργηθεί άμεσα το πδ που παρέχει 
τη δυνατότητα διενέργειας εκτάκτων 
κρίσεων σε περίπτωση αλλαγής του 
αρχηγού του Σώματος προκειμένου 
να αποφευχθούν παρόμοιες καταστά-
σεις με αυτές που έλαβαν χώρα προ 
ενός έτους, οι οποίες οδήγησαν τη δι-
οίκηση σε τραγικά σφάλματα και αρ-
κετούς συναδέλφους μας σε πρόωρη 
και άδικη αποστρατεία.

ε) Τέλος, συζητήθηκε το ζήτημα της 
ενδοοικογενειακής βίας με αφορμή 
πρόταση για την ίδρυση αντιστοίχων 
γραφείων στις έδρες των διευθύνσε-
ων που θα επιλαμβάνονται τέτοιων 
περιπτώσεων θεωρώντας ότι κάτι τέ-
τοιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση. 

Οι αποφάσεις  
του Διοικητικού Συμβουλίου
Οι νέες συνθήκες που δημιουργούνται, επιβάλλουν αποφαστιστική δράση,  
ευελιξία και άμεση προσαρμογή σε μια κανονικότητα η οποία είναι αναπόδραστη

ΣυνδικαλιΣτικα νέα

Στην αθήνα, στις 11 Οκτωβρίου 2019, 
συνεδρίασε το δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α. Συζήτηση - Ενημέρωση και καθορι-
σμός προτάσεων για τα θέματα του 
βαθμολογίου και της διασφάλισης της 
35ετους τουλάχιστον παραμονής των 
αξιωματικών στο Σώμα.

β. Ενημέρωση από τον νομικό σύμβου-
λο της Ομοσπονδίας κ. ρήγα μπαρ-
μπούρη για την πορεία των δικαστι-
κών διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας.  

γ.  καθορισμός λεπτομερειών σχετικά 
με το 30ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο.

δ. Οποιοδήποτε  άλλο  θέμα  ήθελε  προ-
κύψει  κατά  τη  διάρκεια της συνεδρί-
ασης ή  προταθεί από μέλος του δ.Σ.

 μετά από διεξοδική συζήτηση των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το 
δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε:

Α) Την σταθερή και αταλάντευτη θέση 
της Ομοσπονδίας ότι πρέπει να δια-
σφαλιστεί η κατοχύρωση της 35ετους 
τουλάχιστον  παραμονής στο Σώμα, 
σε συνάρτηση με την ασφαλιστική νο-

μοθεσία, για τους αξιωματικούς της 
ΣαΕα (ιδιαίτερα για τους αποφοιτή-
σαντες από το έτος 1999 και εντεύθεν 
όπου εντοπίζεται οξυμένο το πρό-
βλημα αυτό). προς τούτο εμμένουμε 
στην υιοθέτηση της πρότασης την 
οποία έχει υποβάλλει η Ομοσπονδία 
μας στο αρχηγείο και θεωρούμε ότι 
θα αποτελέσει την καλύτερη δυνατή 
λύση ,τη συγκεκριμένη χρονική στιγ-
μή, αντιμετωπίζοντας τις στρεβλώ-
σεις του υπάρχοντος βαθμολογίου.

 παράλληλα ομόφωνα αποφασίστηκε 
να επανακατατεθεί η πρότασή μας για 
την αύξηση των ορίων ηλικίας παρα-
μονής των ανώτερων και ανώτατων 
αξιωματικών και όσων επιθυμούν 
από τους κατώτερους κατά ένα έτος.  

 Επίσης, προς την κατεύθυνση της 
αντιμετώπισης πραγματικών προ-
βλημάτων που δημιουργούν οι στρε-
βλώσεις αυτές θεωρούμε πως είναι 
αδήριτη η ανάγκη της αναγνώρισης 
δυο (2) επιπλέον ετών μάχιμης υπη-
ρεσίας για όσους συμπληρώνουν 
35 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο 
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ΣυνδικαλιΣτικα νέα

με αφορμή τη δημόσια διαβού-
λευση του νομοσχεδίου του 

Υπουργείου δικαιοσύνης υπό τον 
τίτλο «Τροποποιήσεις ποινικού κώδι-
κα, κώδικα ποινικής δικονομίας και 
συναφείς διατάξεις» και χρονικό ορί-
ζοντα της διαβούλευσης, η πΟαξια 
εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση:

με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στις 
προτεινόμενες για τροποποίηση δια-
τάξεις δεν περιλαμβάνεται η αντιμε-
τώπιση των στρεβλώσεων που δημι-
ουργήθηκαν κατά την προηγούμενη 
τροποποίηση του ποινικού κώδικα 
και είχαν προκαλέσει τόσο το δημόσιο 
αίσθημα όσο και πρακτικά αρνητικά 
αποτελέσματα αναφορικά με τη ποι-
νική αντιμετώπιση εγκλημάτων που 
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εγκλη-
ματικότητα και στο αστυνομικό έργο.

Ειδικότερα διαπιστώσαμε ότι:

α) παραμένει το όριο του ποσού των 
120.000 ευρώ της συνολικής αξίας 
των αφαιρεθέντων αντικειμένων της 
περ.(γ) , παρ. 1 του άρ. 374, κάτι το 
οποίο είχε επισημανθεί από όλους 
ότι δημιουργεί εξαιρετικά μεγάλα 
προβλήματα και ουσιαστικά οδήγη-
σε σε ατιμωρησία και αύξηση της 
εγκληματικότητας λόγω της μεγάλης 
δυσχέρειας του προσδιορισμού του 
ποσού αυτού. αποτέλεσε δε η συγκε-
κριμένη διάταξη, την προμετωπίδα 
των αντιδράσεων των βουλευτών της 
τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης και 
νυν κυβερνητικής πλειοψηφίας, που 
ζητούσαν την απόσυρση συνολικά του 
νομοσχεδίου ως απαράδεκτου για τη 
δημόσια τάξη και ασφάλεια.

β) δεν επανήλθε η πρόβλεψη της πε-
ρίπτωσης του καθ’ έξιν και κατ’ επάγ-
γελμα δράστη που υφίστατο στο άρ-
θρο 374 του προηγουμένου ποινικού 
κώδικα. ή κατάργηση της σχετικής 

πρόβλεψης οδήγησε στην κατακό-
ρυφη αύξηση της εγκληματικότητας 
στο πεδίο των κλοπών/διαρρήξεων, 
αφού πλέον οι δράστες τιμωρούνται 
με την απλή διάταξη του άρθρου 372 
και όχι μόνο δεν προφυλακίζονται, 
αλλά υπήρξε και υπάρχει ήδη σωρεία 
αποφυλακίσεων καταδικασθέντων με 
το προηγούμενο καθεστώς.

γ) δεν επανήλθε η περίπτωση του 374 
παρ. 1 γ’ του παλαιού πκ, (» αν αφαι-
ρέθηκε πράγμα που μεταφερόταν με 
οποιοδήποτε δημόσιο συγκοινωνιακό 
μέσο ή ήταν τοποθετημένο σε χώρο 
προορισμένο για εναπόθεση πραγ-
μάτων προς μεταφορά ή παραλαβή ή 
μεταφερόταν από ταξιδιώτη»). απο-
τέλεσμα της εν λόγο προηγούμενης 
τροποποίησης ήταν η κατακόρυφη 
αύξηση των κρουσμάτων κλοπών 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ότι 
αυτό συνεπάγεται στη επιδείνωση του 
αισθήματος ανασφάλειας το οποίο βι-
ώνουν καθημερινά οι πολίτες.

δ) δεν περιλαμβάνεται στις υπό τρο-
ποποίηση διατάξεις   η παρ. 1 του αρ. 
381 και άρα συνεχίζει να υφίσταται η 
δυνατότητα αποχής από την ποινική 
δίωξης αν υπάρξει σχετική υποβολή 
δήλωσης ή υπαναχώρησης  εκ μέ-
ρους του παθόντος στην περίπτωση 
του άρθρου 372 για το αδίκημα της 
κλοπής,. φρονούμε ότι επιβάλλεται η 
επαναφορά της παλιάς διάταξης ώστε 
το αδίκημα αυτό να τιμωρείται αυτε-
πάγγελτα χωρίς το δυνητικό χαρα-
κτήρα της διάταξης προκειμένου να 
αποφευχθούν φαινόμενα εκβιασμού 
των παθόντων.

ε) Στην περίπτωση του άρθρου 386, 
για τη δίωξη του αδικήματος της απά-
της, προβλέπεται έγκληση του παθό-
ντος. θεωρούμε ότι η δίωξη πρέπει 
να είναι αυτεπάγγελτη, ιδιαίτερα δε 
στην κακουργηματική της μορφή.

στ) για το πολυσυζητημένο θέμα των 
επιθέσεων εναντίον των αστυνομι-
κών με βόμβες μολότοφ, διαπιστώ-
σαμε ότι η κατοχή τέτοιων φονικών 
όπλων, τιμωρείται ως πλημμέλημα 
ενώ θα έπρεπε να ενταχθεί στην κα-
κουργηματική μορφή του αδικήματος.

ζ) Τέλος, για μια ακόμα φορά διαπι-
στώνουμε ότι η Ελληνική αστυνομία 
παραμένει δέσμια της γραφειοκρατίας 
και των δυσλειτουργιών της δημόσιας 
διοίκησης όσον αφορά την επίδοση 
των δικογράφων και ό,τι συνεπάγεται 
αυτό στην επιβάρυνση του λειτουργι-
κού της έργου.

κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι 
πρέπει να επανέλθει αυτούσια η προ-
ηγούμενη μορφή των άρθρων  374 και 
386  και η κατάργηση της παρ. 1 του 
αρ. 381 πκ, καθώς ακόμα και η νεώ-
τερη εκδοχή τους όπως προβλέπεται 
στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, 
κάθε άλλο παρά επιλύει τα τεράστια 
προβλήματα τα οποία δημιούργησε 
η εμμονική επιμονή της προηγούμε-
νης κυβέρνησης. κάνουμε έκκληση 
στους βουλευτές της κυβερνητικής 
πλειοψηφίας να θυμηθούν τα διαπρύ-
σια κηρύγματά τους προεκλογικά και 
να ευθυγραμμίσουν τη στάση τους με 
το δημόσιο συμφέρον.

καλούμε το Υπουργείο προστασίας 
του πολίτη να εκφράσει τις αντιρρή-
σεις του έγκαιρα είτε στο στάδιο της 
διαβούλευσης αυτής, είτε στην κοι-
νοβουλευτική διαδικασία ώστε να 
αποτραπεί η ψήφιση του τερατουρ-
γήματος που είχε εκκολαφθεί από 
την προηγούμενη κυβέρνηση και 
είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις 
και τελικά οδήγησε στην αύξηση της 
εγκληματικότητας, η πάταξη της οποί-
ας έχει τεθεί μετ’ επιτάσεως και από 
τον ίδιο τον πρωθυπουργό της Χώ-
ρας.

Νέες ενστάσεις για τη μη τροποποίηση καίριων 
διατάξεων του Ποινικού Κώδικα
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μετά τη λήξη των εργασιών του δΣ 
ακολούθησε συνάντηση με τον κ. 

αρχηγό, στην οποία παραβρέθηκε και ο 
αρμόδιος για θέματα προσωπικού, προ-
ϊστάμενος του κλάδου Ταξίαρχος κ. λα-
δομένος.
Στον κ. αρχηγό τέθηκαν τα θέματα που 
απασχόλησαν το δΣ κατά τη συνεδρίασή 
του, λίγο πριν από τη συνάντηση, καθώς 
επίσης και τρία ζητήματα τα οποία αφο-
ρούν
α) την υπηρεσιακή εξέλιξη των ανθυ-

παστυνόμων, που έχει παραπεμφθεί 
στις καλένδες από τις προηγούμενες 
πολιτικές και φυσικές ηγεσίες, 

β) την ελλιπέστατη υλικοτεχνική υπο-
δομή της διεύθυνσης αστυνομικών 
Επιχειρήσεων αττικής κυρίως στον 
τομέα των ατομικών εφοδίων του 
προσωπικού και 

γ) την πρόταση όπως οι έκτακτες μετα-
γωγές κρατουμένων σε νοσοκομεία 
εκτός έδρας των φυλακών, να ανα-
λαμβάνονται από την κατά τόπους 
Υπηρεσία Eξωτερικής φύλαξης κα-
ταστημάτων κράτησης και όχι από 
την Ελληνική αστυνομία.

από πλευράς του, ο κ. αρχηγός μας δι-
αβεβαίωσε ότι γνωρίζει πολύ καλά τα 
προβλήματα που του αναφέραμε και δε-
δομένης της ιδιότητάς του στο παρελθόν, 
ως στέλεχος της Ομοσπονδίας επί σειρά 
ετών, κατανοεί σε απόλυτο βαθμό τις 
ανησυχίες και τον προβληματισμό που 
του εκθέσαμε. Στο πλαίσιο δε των αρμο-
διοτήτων του, θα προωθήσει άμεσα σχε-
τικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, προ-
κειμένου να αντιμετωπιστεί το αδιέξοδο 
που τείνει να δημιουργηθεί στην εξέλιξη 
των αξιωματικών και κυρίως η διασφά-
λιση της 35ετούς παραμονής στο Σώμα. 
Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι η λύση 
σε αυτό το σύνθετο πρόβλημα θα δοθεί 
μέσα από την επεξεργασία των δεδομέ-
νων που έχουν προκύψει και της πρότα-
σης την οποία έχει καταθέσει η Ομοσπον-
δία μας επί αυτού του θέματος. Επίσης, 
σε ό,τι αφορά την επέκταση της μάχιμης 

πενταετίας με επιπλέον δυο (2) έτη αλλά 
και στο επίπεδο των δικαιούχων, ο κ. 
αρχηγός ήταν θετικός και δεσμεύθηκε 
να εξετάσει τις σχετικές προτάσεις της 
Ομοσπονδίας.

Στις άμεσες προτεραιότητές του είναι, 
όπως ανέφερε, επίσης, η αλλαγή του 
θεσμικού πλαισίου των κρίσεων όπως 
αυτό διαμορφώθηκε από την προηγού-
μενη πολιτική ηγεσία καθώς και άλλες 
στρεβλώσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν 
και τελικά λειτούργησαν επιβαρυντικά 
για το σύνολο του Σώματος.

για την εξέλιξη των ανθυπαστυνόμων ο 
κ. αρχηγός εξέφρασε την άποψη ότι πρό-
κειται για σύνθετο θέμα, το οποίο πρέπει 
να αντιμετωπιστεί σε συνολικό επίπεδο, 
στο πλαίσιο της αναμόρφωσης τόσο του 
βαθμολογίου όσο και του μισθολογίου, 
και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
δοθεί μια λύση, η οποία θα είναι βιώσι-
μη, χωρίς να δημιουργήσει περισσότερα 
προβλήματα από αυτά που καλείται να 
επιλύσει.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στα θέματα της υλι-
κοτεχνικής υποδομής τόσο γενικά του 
Σώματος όσο και ειδικότερα για κάποιες 
συγκεκριμένες Υπηρεσίες, μας διαβε-

Εποικοδομητική συνάντηση με τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

βαίωσε ότι παρακολουθεί προσωπικά το 
θέμα αυτό και ότι προσπαθεί να επιτα-
χύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης ανοι-
κτών διαγωνισμών για την προμήθεια 
σχετικού υλικού.

θεωρούμε ότι η συνάντηση αυτή ήταν 
εποικοδομητική και γνωρίζοντας τον κ. 
αρχηγό και την πραγματική και ειλικρινή 
αγωνία που τον διακατέχει για το αστυ-
νομικό προσωπικό, θα οδηγήσει στην 
επίλυση χρόνιων ζητημάτων, τα οποία 
σε μεγάλο βαθμό δημιουργήθηκαν τόσο 
λόγω της οικονομικής κρίσης όσο και 
εξαιτίας γραφειοκρατικών και άλλων 
αγκυλώσεων. Ευελπιστούμε πως στο 
προσεχές 30Ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριό 
μας οι δεσμεύσεις αυτές της φυσικής 
ήγεσίας θα ανακοινωθούν ως τετελε-
σμένα και όχι ως εξαγγελίες όπως είθι-
σται έως τωρα.

Σε κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδία μας 
παραμένει πιστή στις αποφάσεις του 
συνεδρίου για τα θέματα που μας απα-
σχολούν και αναμένει από τη νέα πολι-
τική και φυσική ηγεσία να επιδείξουν 
γρήγορα αντανακλαστικά στην επίλυση 
των αιτημάτων μας, καθώς έχει χαθεί 
πολύτιμος χρόνος, ο οποίος θα πρέπει να 
ανακτηθεί το ταχύτερο δυνατόν, διότι το 
επιχειρησιακό περιβάλλον και η καθη-
μερινότητα, δυστυχώς, διαρκώς επιδει-
νώνονται. Οι νέες συνθήκες που δημι-
ουργούνται, επιβάλλουν αποφαστιστική 
δράση, ευελιξία και άμεση προσαρμογή 
σε μια κανονικότητα η οποία είναι ανα-
πόδραστη.

Ο Αρχηγός Αντιστράτηγος κ. μιχαήλ Καραμαλάκης, μας διαβεβαίωσε ότι γνωρίζει πολύ  
καλά τα προβλήματα που του αναφέραμε, δεδομένης και της ιδιότητάς του στο παρελθόν

ΣυνδικαλιΣτικα νέα
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ή απόφαση αναφέρεται αναλυτικά στις 
μισθολογικές αλλαγές που επήλθαν 

τα τελευταία χρόνια και κρίθηκαν αντι-
συνταγματικές για λόγους που παρατί-
θενται διεξοδικά. Τονίζεται δε με έμφαση 
«η υποχρέωση του νομοθέτη να διαμορ-
φώνει το μισθολόγιο των στρατιωτικών 
μετά από συνεκτίμηση κριτηρίων που, 
πέραν του κλάδου, του βαθμού και των 
καθηκόντων τους, ανάγονται στις ιδιαί-
τερες συνθήκες άσκησης της επικινδυ-
νότητας του επαγγέλματός τους, καθώς 
και την επιβαλλόμενη αποκλειστική 
αφιέρωσή τους στο επάγγελμα αυτό. 

Ο νομοθέτης πρέπει, περαιτέρω, να λαμ-
βάνει μέριμνα, ώστε οι αποδοχές των 
στελεχών των Ενόπλων δυνάμεων και 
των Σωμάτων ασφαλείας να είναι επαρ-

κείς για αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλο-
γες της σημασίας της αποστολής τους για 
το κράτος, προκειμένου να αποτρέπεται 
η εξωυπηρεσιακή απασχόλησή τους και 
να μειώνονται οι συνδεόμενοι με την 
άσκηση των καθηκόντων τους αυξημέ-
νοι κίνδυνοι διαφθοράς. και ναι μεν στο 
πλαίσιο της ασκούμενης οικονομικής 
πολιτικής και κατ’ εκτίμηση των εκάστο-
τε κρατουσών οικονομικών και κοινωνι-
κών συνθηκών ο κοινός νομοθέτης δύ-
ναται να προβεί σε μείωση του βασικού 
μισθού και των επιδομάτων των στελε-
χών των Ενόπλων δυνάμεων και των 
Σωμάτων ασφαλείας, δεδομένου, μάλι-
στα, ότι από καμία συνταγματική διάτα-
ξη ή αρχή δεν κατοχυρώνεται δικαίωμα 
σε αποδοχές συγκεκριμένου ύψους, η 
μεταβολή, όμως, του μισθολογικού κα-
θεστώτος των στρατιωτικών με τέτοιας 
φύσεως ή εκτάσεως μείωση των απο-
δοχών τους, που να επιφέρει ανατροπή 
του έως τότε ισχύοντος μισθολογικού 
καθεστώτος, δεν μπορεί να γίνει χω-
ρίς να έχει προηγουμένως εκτιμηθεί το 
δημοσιονομικό όφελος σε σχέση με τις 
επιπτώσεις που η μείωση αυτή μπορεί 
να έχει στη λειτουργία των ενόπλων αυ-
τών σωμάτων, καθώς και αν η μείωση 
είναι αναγκαία ή θα μπορούσε να ανα-
πληρωθεί με άλλα μέτρα ισοδυνάμου 
αποτελέσματος, με μικρότερο κόστος για 
το προσωπικό των Ενόπλων δυνάμεων 
και των Σωμάτων ασφαλείας. κατά την 
άσκηση, εξάλλου, του οριακού ακυρω-
τικού ελέγχου νομοθετικών μέτρων που 
επιφέρουν μειώσεις στις αποδοχές των 
στρατιωτικών, πρέπει, αφενός μεν, να 
εξετάζεται αν, στη συγκεκριμένη περί-
πτωση, συνεκτιμήθηκαν από τον νομο-
θέτη τα προαναφερόμενα κριτήρια ή αν, 
αντιθέτως, ελήφθησαν υπόψη άλλα κρι-
τήρια, μη συναφή προς το αντικείμενο 
της ρύθμισης ή προδήλως απρόσφορα 
για την επίτευξη των επιδιωκόμενων 
σκοπών, αφετέρου δε, αν οι λόγοι δη-
μοσίου συμφέροντος, κατ’ επίκληση 
των οποίων τα μέτρα αυτά ελήφθησαν, 
καθιστούν δικαιολογημένη την κατ’ αρ-
χήν πρόβλεψή τους και συνταγματικώς 

ανεκτή την ένταση της επιχειρούμενης 
με αυτά επέμβασης».

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις ακυ-
ρωτικές αποφάσεις που ελήφθησαν 
μετά από προσφυγές των Ομοσπονδι-
ών για τα προηγούμενα μισθολόγια(ν. 
4093/2012 και ν. 4307/2014), φτάνοντας 
στο επίμαχο τρίτο μισθολόγιο του νόμου 
4472/2017, για το οποίο το Στ’ τμήμα του 
ΣτΕ λαμβάνει υπόψη του όσα αναφέ-
ρονται στην αιτιολογική έκθεση που το 
συνόδευσε στη βουλή, ήτοι ότι γίνεται 
προσπάθεια θεσμοθέτησης νέου ειδικού 
μισθολογίου σύμφωνα με τις αποφάσεις 
του ΣτΕ, αλλά «για τον υπολογισμό των 
νέων αποδοχών του λειτουργού ή υπαλ-
λήλου που αποτελεί τον όρο αναφοράς 
για τους υπόλοιπους, λαμβάνονται υπό-
ψη οι αποδοχές στις 31.12.2016, οι οποί-
ες προκύπτουν από τo συγκερασμό του 
βασικού μισθού, του χρονοεπιδόματος, 
καθώς και ορισμένων επιδομάτων. πέ-
ραν των ως άνω νέων αποδοχών, που 
θα αποτελούν τις κύριες αποδοχές του 
λειτουργού ή υπαλλήλου, προβλέπε-
ται η διατήρηση ενός τουλάχιστον επι-
δόματος, το οποίο θα συνδέεται με τα 
ειδικά καθήκοντα κάθε κατηγορίας και 
θα συνδέεται σε κάθε περίπτωση με 
την ενεργό άσκηση των προβλεπόμε-
νων καθηκόντων του…, το οποίο όμως 
θα καταβάλλεται με την προϋπόθεση 
πραγματικής άσκησης των συγκεκρι-
μένων καθηκόντων. με την κατάργηση 
του χρονοεπιδόματος δημιουργείται για 
τα περισσότερα από τα ειδικά μισθολόγια 
μισθολογική κλίμακα ανά βαθμίδα, με 
μισθολογικά κλιμάκια (μ.κ.).» κλπ.

«Επειδή, εξάλλου, στις προπαρασκευα-
στικές εργασίες ψήφισης του ν. 4472/2017 
(βλ. πρακτικά της βουλής των Ελλήνων, 
συνεδριάσεις ρκά -17.05.2017 και ρκβ΄-
18.05.2017) αναφέρεται ότι η επιχειρού-
μενη αναμόρφωση του ειδικού μισθο-
λογίου των στελεχών των Ενόπλων 
δυνάμεων και των Σωμάτων ασφαλείας 
γίνεται στο πλαίσιο μεν των προβλέψε-
ων και επιδιώξεων του μεσοπρόθεσμου 
προγράμματος δημοσιονομικής πολιτι-
κής για την τριετία 2015-2018, επιδιώ-

Ιδού η απόφαση του ΣτΕ 852/2019 (ΣΤ’ Τμήμα)
Η Αξιωματική Αστυνομία δημοσιεύει μέρος του σκεπτικού της νέας απόφασης του Στε 
852/2019 (Στ’ τμήμα) που έκρινε εκ νέου την αντισυνταγματικότητα του μισθολογίου  

που ψηφίστηκε επί ΣΥΡίζΑ το 2017

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέ-
ρωσης των Ομοσπονδιών πΟαξια 

και πΟαΣΥ, αναφορικά με την αίτηση 
ακύρωσης κατά της εφαρμοστικής 
Υπουργικής απόφασης του νόμου 
4472/2017, για το εν ισχύι μισθολόγιο 
των Σωμάτων ασφαλείας, σας γνω-
ρίζουμε ότι η ορισθείσα συζήτηση 
για την 01-11-2019, ενώπιον της Ολο-
μέλειας του ΣτΕ, αναβλήθηκε για την 
δικάσιμο της 10-01-2020. ή αναβολή 
δόθηκε οίκοθεν, δηλαδή με πρωτο-
βουλία του δικαστηρίου, χωρίς σχε-
τικό αίτημα των διαδίκων.

«H οίκοθεν αναβολή είναι ενδεικτι-
κή της μείζονος σπουδαιότητας της 
υπόθεσης και της ιδιαίτερης σημα-
σίας που δίδουν τόσο η εισηγήτρια, 
Σύμβουλος ΣτΕ, όσο και οι διάδικοι. 
Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση χρή-
ζει ιδιαίτερης προσοχής και προετοι-
μασίας σε συνδυασμό με την πολύ 
θετική πρόσφατη απόφαση υπ’ αριθμ. 
852/2019 του Στ’ Τμήματος, που έκρι-
νε αντισυνταγματικές τις διατάξεις και 
αυτού του μισθολογίου.», τόνισαν οι 
νομικοί σύμβουλοι της πΟαΣΥ κ. Χαρ. 
μπΟΥκΟΥβαλαΣ και της πΟαξια κ. 
ρήγας μπαρμπΟΥρήΣ.
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κεται, όμως, να διατηρηθεί το ύψος των 
καταβαλλόμενων αποδοχών με τα προ-
ηγούμενα επίπεδα (με τη θέσπιση του 
μέτρου της προσωπικής διαφοράς και τη 
χορήγηση σε ειδικές κατηγορίες επιδο-
μάτων παραμεθορίου, κινδύνου κ.λπ.), 
και να εξασφαλισθεί η μη διατάραξη της 
οικονομικής ζωής των στελεχών των 
Ενόπλων δυνάμεων και των Σωμάτων 
ασφαλείας. παράλληλα δε επιχειρείται 
και ο εξορθολογισμός στην καταβολή 
των επιδομάτων αυτών με την επικαι-
ροποίηση των δικαιούχων και των προ-
ϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν 
αυτοί (ώστε η χορήγηση επιδομάτων να 
συνδέεται με πραγματική άσκηση καθη-
κόντων). περαιτέρω, αναφέρεται ότι οι 
ρυθμίσεις που εισάγονται δεν συνιστούν 
συμμόρφωση με τις προηγούμενες απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας, αλλ’ ούτε επέρχονται με αυτές νέες 
περικοπές των αποδοχών, ενώ ιδίως 
με το μέτρο της προσωπικής διαφοράς, 
επέρχεται κατ’ αποτέλεσμα κατάργηση 
της δυνατότητας μισθολογικής εξέλιξης 
των στελεχών που θα λαμβάνουν αυτήν 
για πάντα. Επίσης, προκύπτει ότι επιδι-
ώκεται η διαμόρφωση του μισθολογί-
ου να είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, 
δηλαδή ναι μεν να μην προβλέπονται 
μειώσεις, αλλά οι αυξήσεις που προβλέ-
πονται και, κατ’ επέκταση, η επιβάρυνση 
του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία 
εκτιμάται σε 19 εκατομμύρια περίπου, να 
μην καταβληθούν άμεσα, αλλά σε βάθος 
τετραετίας, «διασφαλίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο την απαραίτητη δημοσιονομι-
κή σταθερότητα, παράγοντα εξαιρετικά 
κρίσιμο για την έξοδο της χώρας από τη 
δημοσιονομική στενωπό».

Επειδή, περαιτέρω, στην έκθεση 
των απόψεων της διοίκησης (βλ. το 
οικ.2/35810/δΕπ/4.5.2018 έγγραφο της 
διεύθυνσης Εισοδηματικής πολιτικής 
της γενικής διεύθυνσης δημοσιονομι-
κής πολιτικής και προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Οικονομικών) αναφέρεται 
ότι ο νομοθέτης αντιμετώπισε το μισθο-
λόγιο των στελεχών των Ενόπλων δυ-
νάμεων και των Σωμάτων ασφαλείας 
ως διακεκριμένο πολύπλευρο αντικεί-
μενο και όχι ως απλό οικονομικό μέγε-
θος, επιχειρώντας τη θέσπιση βασικών 
κανόνων και αρχών, με αποτέλεσμα, οι 
νέες προσαρμογές να ανταποκρίνονται 
σε όλα τα κριτήρια της αρχής της ιδιαί-
τερης μισθολογικής μεταχείρισης και 
απαριθμούνται τα νέα επιδόματα που 

θεσπίστηκαν, και τα επιδόματα που δια-
τηρήθηκαν» (…)

Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, ο νεότερος 
νόμος 4472/2017 επιδίωξε την πλήρη 
και ριζική αναμόρφωση, μεταξύ άλλων 
ειδικών μισθολογίων, και του ειδικού μι-
σθολογίου των στελεχών των Ενόπλων 
δυνάμεων και των Σωμάτων ασφαλεί-
ας, εντός του πλαισίου των δημοσιονο-
μικών δυνατοτήτων της χώρας και της 
δέσμευσής της για τον εκσυγχρονισμό 
και την ενίσχυση της δημόσιας διοίκη-
σης. με τις διατάξεις του ν. 4472/2017, 
στις οποίες δόθηκε αναδρομική ισχύς 
από 1.1.2017, ο νομοθέτης κατάργησε, 
μεταξύ άλλων, τις διατάξεις των άρθρων 
50 και 51 του ν. 3205/2003, όπως ίσχυ-
αν, και προέβη στην αναμόρφωση του 
ειδικού μισθολογίου των στελεχών των 
Ενόπλων δυνάμεων και των Σωμάτων 
ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη εξορθολογισμού των αποδοχών 
του προσωπικού είτε με τη συγχώνευση 
ορισμένων επιδομάτων από αυτά που 
καταβάλλονταν είτε με την κατάργηση 
ορισμένων άλλων. παράλληλα, με το 
άρθρο 155 του ν. 4472/2017 ορίστηκε ότι: 
«1. αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων 
του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές 
μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από 
αυτές που δικαιούνταν ο λειτουργός ή 
υπάλληλος στις 31.12.2016, η διαφορά 
διατηρείται ως προσωπική», προβλέ-
φθηκε δηλαδή η θέσπιση της προσωπι-
κής διαφοράς, ώστε να διατηρηθούν οι 
αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων 
δυνάμεων και των Σωμάτων ασφαλείας 
στα επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί την 
31.12.2016, προς διασφάλιση της σταθε-
ρότητας και προς αποφυγή ανατροπής 
του επιπέδου των καταβαλλόμενων 
αποδοχών των υπαλλήλων «προκει-
μένου να εξασφαλισθεί η, χωρίς περι-
σπασμούς, ομαλή εκτέλεση των καθη-
κόντων τους» (βλ. αιτιολογική έκθεση). 
ωστόσο, στην προσβαλλόμενη πράξη 
του Υπουργού Οικονομικών, όπως προ-
κύπτει από το περιεχόμενο αυτής και 
βεβαιώνεται από τη διοίκηση (βλ. το 
οικ.2/28231/δΕπ/03.04.2018 έγγραφο 
της διεύθυνσης Εισοδηματικής πολι-
τικής της γενικής διεύθυνσης δημοσι-
ονομικής πολιτικής και προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Οικονομικών), στα 
ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής, 
χρησιμοποιείται ως βάση υπολογισμού 
της προσωπικής διαφοράς το ύψος των 
αποδοχών που ελάμβαναν πραγματικά 

τα στελέχη των Ενόπλων δυνάμεων και 
των Σωμάτων ασφαλείας την 31.12.2016, 
δηλαδή λαμβάνονται υπόψη οι απο-
δοχές τους όπως αυτές είχαν διαμορ-
φωθεί με τις διατάξεις του ν. 4307/2014 
(άρθρο 86 παρ. 2 και 3). πλην όμως, 
μετά τη διάγνωση, με τις 2194-5/2014 
ακυρωτικές αποφάσεις της Ολομελείας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, της 
αντισυνταγματικότητας των διατάξεων 
του ν. 4093/2012, οι διατάξεις αυτές (του 
ν. 4093/2012) κατέστησαν ανίσχυρες 
και μη εφαρμοστέες, με αποτέλεσμα να 
αναβιώσουν και, μάλιστα, αναδρομι-
κώς οι προϊσχύουσες διατάξεις του ν. 
3205/2003. Στη συνέχεια, με τις διατά-
ξεις του ν. 4307/2014 καταργήθηκαν και 
ρητώς οι αντισυνταγματικές διατάξεις 
του ν. 4093/2012 και καθιερώθηκε νέο 
μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων 
δυνάμεων και των Σωμάτων ασφαλείας 
αναδρομικά από 1.7.2012. Οι νεότερες 
αυτές διατάξεις, όμως, του ν. 4307/2014 
(άρθρο 86 παρ. 2 και 3) κρίθηκαν, επί-
σης, με τις 1125-1128/2016 αποφάσεις της 
Ολομελείας του δικαστηρίου, ως αντι-
συνταγματικές, με αποτέλεσμα να ανα-
βιώσουν και πάλι αναδρομικώς οι προ-
ϊσχύουσες διατάξεις του ν. 3205/2003. 
αυτό είχε ως συνέπεια να υποχρεούται η 
διοίκηση να θεωρήσει ως ισχύουσες τις 
διατάξεις του ν. 3205/2003, όπως ίσχυαν, 
και να μεριμνήσει να καταβάλει στους 
στρατιωτικούς τις αυξημένες αποδοχές 
που δικαιούνταν κατ’ εφαρμογήν τους 
(βλ. πρακτικά του Τριμελούς Συμβου-
λίου Συμμόρφωσης 10-13/2014, ΣτΕΟλ. 
1127/2016, 2194-5/2014, πρβλ. και ΣτΕ 
2152/1993 Ολ., 2168/1994, 1850/1988 Ολ.). 
Ενόψει των ανωτέρω, η έννοια της προ-
παρατεθείσας διάταξης του άρθρου 155 
παρ. 1 του ν. 4472/2017, ερμηνευόμενη 
υπό το φως των ανωτέρω ακυρωτικών 
αποφάσεων του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας και της απορρέουσας από το 
Σύνταγμα υποχρέωσης συμμόρφωσης 
της διοίκησης προς τις αποφάσεις αυτές, 
είναι ότι οι αποδοχές που δικαιούνταν οι 
λειτουργοί ή υπάλληλοι στις 31.12.2016 
είναι οι αποδοχές που είχαν διαμορφω-
θεί με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 
51 του ν. 3205/2003, όπως αυτές ίσχυαν 
πριν την κατάργησή τους με τις αντισυ-
νταγματικές διατάξεις του ν. 4307/2014. 
δεν ασκεί δε επιρροή το γεγονός ότι 
η διοίκηση δεν είχε προβεί σε καμία 
ενέργεια, μέχρι την έναρξη ισχύος του 
ν. 4472/2017 (1.1.2017), για την υλοποίη-
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ση της υποχρέωσης αποκατάστασης του 
μισθολογίου των Ενόπλων δυνάμεων 
και των Σωμάτων ασφαλείας στα προ-
βλεπόμενα από τον ν. 3205/2003 επίπε-
δα, εφόσον ο νόμος αυτός είχε αναβιώ-
σει και παρέμενε σε ισχύ μέχρι τη ρητή 
κατάργησή του με το άρθρο 160 του ν. 
4472/2017. Επομένως, η προσβαλλόμε-
νη πράξη, κατά το μέρος που θεσπίζει, το 
πρώτον, ως βάση για τον υπολογισμό της 
προσωπικής διαφοράς, τις τακτικές απο-
δοχές των στελεχών των Ενόπλων δυ-
νάμεων και των Σωμάτων ασφαλείας, τις 
οποίες αυτοί ελάμβαναν στις 31.12.2016, 
όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί με τις 
κριθείσες ως αντισυνταγματικές δια-
τάξεις του ν. 4307/2014 (άρθρο 86 παρ. 
2 και 3), και όχι αυτές που δικαιούνταν, 
βάσει των διατάξεων των άρθρων 50 και 
51 του ν. 3205/2003, όπως ίσχυαν, είναι 
αντίθετη προς τη διάταξη του άρθρου 
155 του ν. 4472/2017, όπως αυτή ερμη-
νεύθηκε ανωτέρω σε συνδυασμό με την 
υποχρέωση συμμόρφωσης της διοί-
κησης προς το ακυρωτικό αποτέλεσμα 
των προαναφερόμενων αποφάσεων του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, και, για τον 
λόγο αυτό, που βάσιμα προβάλλεται από 
την αιτούσα, η προσβαλλόμενη κανονι-
στική πράξη, κατά το μέρος αυτό, πρέπει 
να ακυρωθεί.

Επειδή, περαιτέρω, όπως γίνεται δεκτό, 
ο νομοθέτης, εκτιμώντας τις εκάστοτε 
επικρατούσες οικονομικοκοινωνικές 
συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη τη 
δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, 
δύναται, κατ’ αρχήν, να προβαίνει σε 
αναμόρφωση του μισθολογίου των δη-
μοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, 
εισάγοντας νέες ρυθμίσεις, η συνταγ-
ματικότητα των οποίων υπόκειται σε 
οριακό μόνον δικαστικό έλεγχο (πρβλ. 
ΣτΕ Ολομέλεια 734/2016, 3372/2015, 
4741/2014, 3404/2014, 3177/2014, 2192-
2196/2014, 668/2012, ΣτΕ 1031/2015 
κ.ά.). Όπως, όμως, έχει ήδη κριθεί με 
τις 2192-2196/2014 και τις 1125-1128/2016 
αποφάσεις της Ολομελείας του δικαστη-
ρίου, η αρχή της ιδιαίτερης μισθολογι-
κής μεταχείρισης των στρατιωτικών, 
η οποία βρίσκει έρεισμα σε πλείονες 
συνταγματικές διατάξεις (άρθρα 45, 23 
παρ. 2 και 29 παρ. 3), αποτελεί πρόσθετη 
θεσμική εγγύηση που εξασφαλίζει την 
αποτελεσματική εκπλήρωση της απο-
στολής των Ενόπλων δυνάμεων και των 
Σωμάτων ασφαλείας, αλλά και δικαί-
ωμα των στελεχών τους, το οποίο τους 

απονέμεται, αφενός μεν, ως αντιστάθ-
μισμα του καθεστώτος απαγορεύσεων 
και περιορισμών, στο οποίο υπόκεινται 
κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής τους 
απασχόλησης, και των ειδικών συνθη-
κών εργασίας, οι οποίες συνεπάγονται 
αυξημένους κινδύνους για την ζωή και 
τη σωματική τους ακεραιότητα, αφε-
τέρου δε, ως αναγνώριση της σημασί-
ας της αποστολής τους για την εθνική 
ασφάλεια και τη δημόσια τάξη. από την 
αρχή αυτή απορρέει η υποχρέωση του 
νομοθέτη να διαμορφώνει το μισθολόγιο 
των Ενόπλων δυνάμεων και των Σω-
μάτων ασφαλείας μετά από συνεκτίμη-
ση κριτηρίων, τα οποία ανεξάρτητα από 
τον κλάδο, τον βαθμό και τα καθήκοντά 
τους, ανάγονται στις ιδιαίτερες συνθή-
κες άσκησης και την επικινδυνότητα 
του επαγγέλματός τους, καθώς και την 
επιβαλλόμενη αποκλειστική αφιέρωσή 
τους στο επάγγελμα αυτό. περαιτέρω, ο 
νομοθέτης οφείλει να λαμβάνει μέριμνα, 
ώστε οι αποδοχές των στελεχών των 
Ενόπλων δυνάμεων και των Σωμάτων 
ασφαλείας να είναι επαρκείς για την 
αξιοπρεπή τους διαβίωση και ανάλογες 
της σημασίας της αποστολής τους για 
το κράτος. και ναι μεν στο πλαίσιο της 
ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και 
κατ’ εκτίμηση των εκάστοτε κρατου-
σών οικονομικών και κοινωνικών συν-
θηκών ο κοινός νομοθέτης δύναται να 
προβεί σε μείωση του βασικού μισθού 
και των επιδομάτων των στελεχών των 
Ενόπλων δυνάμεων και των Σωμάτων 
ασφαλείας, η μεταβολή, όμως, του μι-
σθολογικού καθεστώτος των στρατιω-
τικών με τέτοιας φύσεως ή εκτάσεως 
μείωση των αποδοχών τους, που να επι-
φέρει ανατροπή του έως τότε ισχύοντος 
μισθολογικού καθεστώτος, δεν μπορεί 
να γίνει χωρίς να έχει προηγουμένως 
εκτιμηθεί το δημοσιονομικό όφελος σε 
σχέση με τις επιπτώσεις που η μείωση 
αυτή μπορεί να έχει στη λειτουργία των 
ενόπλων αυτών σωμάτων, καθώς και αν 
η μείωση είναι αναγκαία ή θα μπορού-
σε να αναπληρωθεί με άλλα μέτρα ισο-
δυνάμου αποτελέσματος, με μικρότερο 
κόστος για το προσωπικό των Ενόπλων 
δυνάμεων και των Σωμάτων ασφαλεί-
ας. κατά την άσκηση, εξάλλου, του ορι-
ακού ακυρωτικού ελέγχου νομοθετικών 
μέτρων, τα οποία, όπως εν προκειμένω, 
επιφέρουν μειώσεις στις αποδοχές των 
στρατιωτικών, πρέπει, αφενός μεν, να 
εξετάζεται αν, στη συγκεκριμένη περί-

πτωση, συνεκτιμήθηκαν από τον νομο-
θέτη τα προαναφερόμενα κριτήρια ή αν, 
αντιθέτως, ελήφθησαν υπόψη άλλα κρι-
τήρια, μη συναφή προς το αντικείμενο 
της ρύθμισης ή προδήλως απρόσφορα 
για την επίτευξη των δι’ αυτών επιδιω-
κόμενων σκοπών, αφετέρου δε, αν οι 
λόγοι δημοσίου συμφέροντος, κατ’ επί-
κληση των οποίων τα μέτρα αυτά ελή-
φθησαν, καθιστούν δικαιολογημένη την 
κατ’ αρχήν πρόβλεψή τους και συνταγ-
ματικώς ανεκτή την ένταση της επιχει-
ρούμενης με αυτά επέμβασης. 

Επομένως, ειδικά ως προς την κατηγο-
ρία των στελεχών των Ενόπλων δυνά-
μεων και των Σωμάτων ασφαλείας, η 
ειδική μισθολογική αντιμετώπιση των 
οποίων προβλέπεται διαχρονικά και 
πηγάζει από τους ιδιαίτερα έντονους συ-
νταγματικούς περιορισμούς που επιβάλ-
λονται στην άσκηση των δικαιωμάτων 
τους, τις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης 
των καθηκόντων τους και τη σύνδεση 
με τη διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας 
και άμυνας, της εσωτερικής ασφάλει-
ας και καταπολέμησης του εγκλήματος 
και γενικά την άσκηση αρμοδιοτήτων 
που εντάσσονται στον πυρήνα της κρα-
τικής εξουσίας, ο νομοθέτης, παρότι 
εξακολουθεί να διαθέτει την ευχέρεια 
να καταρτίζει νέο μισθολόγιο και να δι-
αμορφώνει το επίπεδο των αποδοχών 
τους και είναι, κατ’ αρχήν, ελεύθερος να 
προβαίνει ακόμα και σε μείωση αυτών, 
εφόσον λόγοι δημοσίου συμφέροντος 
επιβάλλουν τούτο, χωρίς η ουσιαστική 
του εκτίμηση να υπόκειται σε ακυρωτι-
κό ή άλλο δικαστικό έλεγχο ως προς την 
ορθότητά της, υπέχει πάντως αυξημένες 
υποχρεώσεις τεκμηρίωσης της συγκε-
κριμένης επιλογής του ιδίως ενόψει του 
γεγονότος ότι η μείωση αυτή αντανακλά 
στη λειτουργία ευαίσθητων τομέων της 
κρατικής δράσης, το δε νέο μισθολόγιο 
πρέπει να πληροί τα κριτήρια που τέ-
θηκαν με τις αποφάσεις της Ολομελείας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας (2293-
6/2014 και 1125-8/2016).

Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, ο νομο-
θέτης, με τις διατάξεις του ν. 4472/2017, 
όπως προκύπτει και από την αιτιολογική 
έκθεση του νόμου και τις λοιπές προπα-
ρασκευαστικές πράξεις (επεξηγηματική 
έκθεση, πρακτικά συζητήσεων στη βου-
λή), επιδίωξε την πλήρη αναμόρφωση, 
μεταξύ άλλων, του ειδικού μισθολογίου 
των Ενόπλων δυνάμεων και των Σωμά-
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των ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη τη 
δημοσιονομική κατάσταση της χώρας 
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής για τα έτη 2015-
2018 (ν. 4263/2014), αντιμετωπίζοντας 
το νέο μισθολόγιο, ως διακεκριμένο 
αντικείμενο και εντάσσοντας αυτό στο 
πλαίσιο μιας ευρύτερης οργανωτικής 
μεταβολής των Ενόπλων δυνάμεων και 
των Σωμάτων ασφαλείας και μίας πλή-
ρους μισθολογικής αναδιάρθρωσης, με 
τη δημιουργία μισθολογικών κλιμακίων 
και την κατάταξη των στελεχών σε κατη-
γορίες. Ειδικότερα, ο νομοθέτης προέβη 
στην αναπροσαρμογή των αποδοχών 
των στελεχών των Ενόπλων δυνάμε-
ων και των Σωμάτων ασφαλείας, στο 
πλαίσιο της ασκούμενης οικονομικής 
πολιτικής, αποσκοπώντας με τον νέο 
νόμο σε ένα ειδικό μισθολόγιο δημοσι-
ονομικά ουδέτερο (επίτευξη δημοσιο-
νομικών στόχων για πρωτογενές πλεό-
νασμα ύψους +3,5 αΕπ για καθένα από 
τα έτη 2018-2022, μείωση του συνολικού 
μισθολογικού κόστους της γενικής κυ-
βέρνησης, το οποίο αντιστοιχεί στο 22% 
των συνολικών πρωτογενών δαπανών). 
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την αιτιο-
λογική έκθεση του ν. 4472/2017, για τον 
υπολογισμό των νέων αποδοχών των 
λειτουργών των ειδικών μισθολογίων, 
που διαμορφώνονται πλέον κατά κατη-
γορία και κλιμάκιο, λαμβάνονται υπόψη 
οι αποδοχές τους στις 31.12.2016, οι οποί-
ες προκύπτουν από τoν συγκερασμό του 
βασικού μισθού, του χρονοεπιδόμα-
τος, καθώς και ορισμένων επιδομάτων, 
ενώ άλλα επιδόματα καταργούνται και 
θεσπίζονται νέα επιδόματα. Ειδικά, για 
τα Σώματα ασφαλείας προβλέπεται το 
μηνιαίο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών 
εργασίας, «λόγω της ιδιαίτερης φύσης 
των καθηκόντων των εν λόγω στελε-
χών καθώς και της απασχόλησής τους 
χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν αυτού» 
(βλ. αιτιολογική έκθεση), το οποίο θα δι-
αμορφώνεται με βάση τον κατεχόμενο 
βαθμό και τις οικογενειακές συνθήκες. 
Επίσης, προβλέπεται οικογενειακή πα-
ροχή, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης 
για τα στελέχη που κατέχουν τον βαθμό 
του αστυνόμου α ή βαθμούς ανώτερους 
και επίδομα απασχόλησης σε εθνικώς 
ευαίσθητες περιοχές (ν. Έβρου, λέσβου, 
Χίου, Σάμου, δωδεκανήσων και Σαμο-
θράκης). διατηρούνται δε ορισμένα επι-
δόματα, όπως αποζημίωση νυχτερινής 

απασχόλησης, αποζημίωση απασχό-
λησης πέραν του πενθημέρου, επίδομα 
μετακίνησης για κακαβιά και κρυσταλ-
λοπηγή, αποζημίωση υπηρεσίας στη 
διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της 
Ελ-αΣ, επιδόματα αναπηρίας και κινδύ-
νου, που αφορούν σε ειδικές κατηγορίες 
προσωπικού της Ελ-αΣ. παράλληλα, 
προβλέπεται, κατά τα ανωτέρω, η θέσπι-
ση της προσωπικής διαφοράς, ώστε να 
διατηρηθούν οι αποδοχές των στελεχών 
των Ενόπλων δυνάμεων και των Σωμά-
των ασφαλείας στα επίπεδα που είχαν 
διαμορφωθεί την 31.12.2016.

Ενόψει τούτων οι αποδοχές των στελε-
χών των Σωμάτων ασφαλείας, όπως 
διαμορφώνονται με το νέο μισθολόγιο 
που θεσπίζεται με τις διατάξεις του ν. 
4472/2017, λαμβανομένης υπόψη και της 
προβλεπόμενης προσωπικής διαφοράς, 
κυμαίνονται, τελικά, σε επίπεδα κατώτε-
ρα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί με 
τις διατάξεις του ν. 4093/2012, οι οποίες 
είχαν κριθεί αντισυνταγματικές, ταυ-
τίζονται δε με τις αποδοχές τους όπως 
είχαν διαμορφωθεί με τις κριθείσες, 
επίσης, ως αντισυνταγματικές διατάξεις 
του ν. 4307/2014 και μάλιστα υπό τον όρο 
της πλήρους καταβολής τους έως την 
1.1.2020 και με απορρόφηση κάθε μελ-
λοντικής αύξησης από την προσωπική 
διαφορά. με τα δεδομένα αυτά, κατά 
τη θέσπιση του νέου μισθολογίου (ν. 
4472/2017), το δημοσιονομικό κριτήριο 
δεν αποτέλεσε μεν το αποκλειστικό κρι-
τήριο για τη διαμόρφωση του ύψους των 
αποδοχών των στελεχών των Σωμάτων 
ασφαλείας, παρέμεινε, όμως, το βασικό 
κριτήριο, εφόσον με το μισθολόγιο αυτό 
επήλθε μείωση των αποδοχών των στε-
λεχών των Σωμάτων ασφαλείας σε επί-
πεδο κατώτερο εκείνων που αυτά δικαι-
ούνταν την 31.12.2016 (βάσει των άρθρων 
50 και 51 του ν. 3205/2003, όπως ίσχυαν 
πριν την κατάργησή τους με τις αντισυ-
νταγματικές διατάξεις του ν. 4307/2014), 
με κύριο σκοπό την επίτευξη συγκεκρι-
μένων δημοσιονομικών στόχων. και ναι 
μεν ο νομοθέτης, κατά τα προεκτεθέντα, 
μπορεί να προβεί σε αναμόρφωση του 
μισθολογίου των στελεχών των Σω-
μάτων ασφαλείας και σε μειώσεις των 
αποδοχών τους, με τη θέσπιση του νέου 
μισθολογίου, όμως, δεν πρέπει να παρα-
βιάζεται η αρχή της ιδιαίτερης μισθολο-
γικής μεταχείρισης των στελεχών των 
Σωμάτων ασφαλείας, για την εφαρμογή 

της οποίας πρέπει να λαμβάνονται υπό-
ψη τα κριτήρια που έχουν διαμορφωθεί 
με τις 2192-2196/2014 και 1125-1128/2016 
αποφάσεις της Ολομελείας του δικαστη-
ρίου. πλην όμως, με τις διατάξεις του 
κεφαλαίου Στ΄ του ν. 4472/2017, το ύψος 
των αποδοχών των στελεχών των Σω-
μάτων ασφαλείας διαμορφώθηκε χω-
ρίς να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που 
καθιερώθηκαν με τις προαναφερόμενες 
δικαστικές αποφάσεις, δεδομένου ότι 
ούτε από την αιτιολογική έκθεση του ν. 
4472/2017 ούτε από τις λοιπές προπα-
ρασκευαστικές εργασίες ψήφισής του 
προκύπτει ότι, κατά τον προσδιορισμό 
του ύψους των αποδοχών των στελεχών 
των Σωμάτων ασφαλείας, εκτιμήθηκαν 
τεκμηριωμένα η σπουδαιότητα της απο-
στολής των Σωμάτων ασφαλείας και οι 
ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης των καθη-
κόντων τους, ενώ δεν αρκεί η αόριστη 
αναφορά στη χορήγηση ενός γενικού 
μηνιαίου επιδόματος «λόγω της ιδιαίτε-
ρης φύσης των καθηκόντων των» και 
«της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο 
εργασίας ή πέραν αυτού», καθώς και στη 
χορήγηση ορισμένων επιδομάτων σε 
περιορισμένες ειδικές κατηγορίες στε-
λεχών. Ειδικότερα, τα μεν προβλεπόμε-
να στο άρθρο 127 του ν. 4472/2017 επιδό-
ματα συνδέονται με τις επαγγελματικές 
ιδιαιτερότητες ορισμένων, μόνον, στελε-
χών της Ελληνικής αστυνομίας (επίδο-
μα απασχόλησης σε εθνικώς ευαίσθητες 
περιοχές, μηνιαίο επίδομα θέσης ευ-
θύνης, ειδικό μηναίο επίδομα αστυνο-
μικού προσωπικού που υπηρετεί στην 
κακαβιά και την κρυσταλλοπηγή, ειδική 
μηνιαία αποζημίωση αστυνομικού προ-
σωπικού που υπηρετεί στη διεύθυνση 
Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής 
αστυνομίας), τα δε προβλεπόμενα ειδικά 
επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου αφο-
ρούν σε ειδικές κατηγορίες προσωπικού 
της Ελληνικής αστυνομίας, τα οποία τε-
λούν σε όλως ιδιάζουσες συνθήκες κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους (πχ. 
πτητικό επίδομα, επίδομα πτώσεως αλε-
ξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων 
καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης 
ναρκοπεδίων, Ε.κ.α.μ., Ε.μ.α.κ., μ.α.Τ., 
ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών 
και εκρηκτικών μηχανισμών, επίδομα 
γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα πα-
θήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμέ-
νης υπηρεσίας). δεν γίνεται όμως εκτί-
μηση της ιδιαίτερης επικινδυνότητας της 
άσκησης των καθηκόντων του συνόλου 
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των στελεχών των Σωμάτων ασφαλείας, 
η οποία συνεπάγεται κίνδυνο για την ζωή 
και τη σωματική τους ακεραιότητα, αλλ’ 
ούτε των ειδικών περιορισμών των ατο-
μικών τους δικαιωμάτων, της διαρκούς 
ετοιμότητας και αυξημένης επιφυλακής 
στην οποία τελούν και της πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησής τους με τα 
καθήκοντά τους. περαιτέρω, δεν εκτι-
μήθηκε τεκμηριωμένα, εάν, με τις νέες 
αυτές μειώσεις, οι αποδοχές των Σωμά-
των ασφαλείας παραμένουν επαρκείς 
για την αντιμετώπιση του κόστους αξι-
οπρεπούς διαβίωσης και ανάλογες της 
αποστολής τους. και ναι μεν το επίπεδο 
αξιοπρεπούς διαβίωσης δεν προσδιο-
ρίζεται βάσει των προηγούμενων απο-
δοχών της συγκεκριμένης κατηγορίας 
προσώπων, αλλά βάσει των εκάστοτε 
ισχυουσών οικονομικών συνθηκών και 
σε συνάρτηση με το επίπεδο διαβίωσης 
των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων 
και λειτουργών και του εν γένει ενερ-
γού πληθυσμού της χώρας (πρβλ. ΣτΕ 
3177/2014 Ολ. σκ. 8, 668/2012 Ολ. σκ. 35, 
Εδδα κουφάκη και αδΕδΥ κατά Ελ-
λάδος σκ. 45 και 46), στην προκείμενη 
περίπτωση, όμως, ουδεμία εκτίμηση, με 
οποιαδήποτε κριτήρια, περιλαμβάνεται 
στην αιτιολογική έκθεση του νόμου ή στις 
λοιπές προπαρασκευαστικές εργασίες 
ψήφισής του ως προς το επίπεδο αξιο-
πρεπούς διαβίωσης. Τέτοια εκτίμηση, 
άλλωστε, ικανή να καταστήσει ανεκτές 
τις επίμαχες ρυθμίσεις, δεν αποτελούν 
αμιγώς συμπερασματικού χαρακτήρα 
διαπιστώσεις, πολλώ μάλλον εφόσον οι 
διατάξεις του νόμου αυτού έχουν ψηφι-
σθεί, μετά την πάροδο μακρού χρονικού 
διαστήματος από τον πρώτο αιφνιδια-
σμό της οικονομικής κρίσης, στη διάρ-
κεια του οποίου έχουν θεσπισθεί νόμοι 
(4093/2012 και 4307/2014), οι διατάξεις 
των οποίων κρίθηκαν αντισυνταγματι-
κές με τις προαναφερόμενες δικαστικές 
αποφάσεις, οι οποίες και προσδιόρι-
σαν ειδικώς τα κριτήρια που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για την τήρηση της 
αρχής της ιδιαίτερης μισθολογικής με-
ταχείρισης. Επιπλέον δε, ο νομοθέτης 
προέβη σε ανατροπή του ισχύοντος μι-
σθολογικού καθεστώτος χωρίς την ανα-
γκαία, σύμφωνα με προαναφερθείσες 
δικαστικές αποφάσεις, επαρκή τεκμη-
ρίωση σχετικά με την προσφορότητα και 
αναγκαιότητα της μεταβολής αυτής και 
χωρίς προηγούμενη εκτίμηση ούτε του 
δημοσιονομικού οφέλους σε σχέση με 

τις επιπτώσεις της εν λόγω μεταβολής 
στη λειτουργία των ενόπλων αυτών σω-
μάτων ούτε της δυνατότητας να επιτευ-
χθεί το δημοσιονομικό αυτό όφελος με 
άλλα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, 
με μικρότερο κόστος για το προσωπικό 
των Ενόπλων δυνάμεων και των Σωμά-
των ασφαλείας. με τα δεδομένα αυτά, 
οι επίμαχες ρυθμίσεις του ν. 4472/2017, 
κατά το μέρος που με αυτές θεσπίζεται 
το νέο μισθολόγιο των στελεχών των 
Σωμάτων ασφαλείας αντίκεινται στην 
αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής με-
ταχείρισης των στελεχών των Σωμάτων 
ασφαλείας (άρθρα 45, 23 παρ. 2 και 29 
παρ. 3 του Συντάγματος) και στην αρχή 
της αναλογικότητας (άρθρο 25 παράγρ. 1 
του Συντάγματος).

(…) Εν προκειμένω, με τον ν. 4472/2017, 
που δημοσιεύθηκε στις 19.5.2017, επιχει-
ρήθηκε, με γενικές διατάξεις, η ριζική 
αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου 
των στελεχών των Ενόπλων δυνάμε-
ων και των Σωμάτων ασφαλείας με τη 
θέσπιση νεότερων ειδικών ρυθμίσεων, 
οι οποίες εισήχθησαν αναδρομικώς 
από 1.1.2017 (άρθρο 162) και οι οποίες, 
σύμφωνα με τα όσα έγιναν δεκτά στην 
προηγούμενη σκέψη, αντίκεινται στην 
αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής με-
ταχείρισης των στελεχών των Σωμάτων 
ασφαλείας (άρθρα 45, 23 παρ. 2 και 29 
παρ. 3 του Συντάγματος) και στην αρχή 
της αναλογικότητας (άρθρο 25 παράγρ. 1 
του Συντάγματος). κατά συνέπεια, οι δι-
ατάξεις του νόμου αυτού (ν. 4472/2017) 
αντίκεινται στις ως άνω συνταγματικές 
διατάξεις και είναι ανίσχυρες και κατά 
το μέρος που αυτές ισχύουν αναδρομι-
κά, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 
έως 19.5.2017, για το οποίο αναβιώνουν 
οι διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ν. 
3205/2003, όπως αυτές ίσχυαν πριν την 
κατάργησή τους με τις αντισυνταγμα-
τικές διατάξεις του ν. 4472/2016 (άρθρο 
160). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι δι-
ατάξεις του ν. 4472/2016, κατά το μέρος 
που ισχύουν αναδρομικά (από 1.1.2017), 
καθιστούν ανενεργή την υποχρέωση 
συμμόρφωσης προς τις 2192-2196/2014 
και 1125-1128/2016 αποφάσεις της Ολο-
μελείας του δικαστηρίου, χωρίς αυτό να 
δικαιολογείται από λόγους επιτακτικού 
δημοσίου συμφέροντος. για τον λόγο 
αυτό, η αναδρομική ρύθμιση του νέου 
μισθολογίου, συνιστά παραβίαση της 
υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τις 
αποφάσεις αυτές, για το χρονικό διάστη-

μα από 1.1.2017 μέχρι και τη δημοσίευση 
του νόμου την 19.5.2017, δεδομένου ότι 
με τη ρύθμιση αυτή επέρχεται μερική 
μόνο συμμόρφωση προς τις ανωτέρω 
δικαστικές αποφάσεις, ενώ αποσβέννυ-
νται απαιτήσεις για τις οποίες ενδεχομέ-
νως έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφά-
σεις δικαστηρίων ή υπάρχουν εκκρεμείς 
δίκες.

Επειδή, τέλος, δεν τίθεται ζήτημα πα-
ραβίασης του δεδικασμένου ως προς 
το ύψος των αποδοχών των στελεχών 
των Ενόπλων δυνάμεων και των Σω-
μάτων ασφαλείας με τον ν. 4472/2017, 
διότι, με τις 1125-1128/2016 αποφάσεις 
της Ολομελείας του δικαστηρίου δεν κα-
θορίστηκαν ορισμένα επίπεδα αξιοπρε-
πούς διαβίωσης, αλλά, στο πλαίσιο της 
αρχής της ιδιαίτερης μισθολογικής με-
ταχείρισης των στελεχών των Ενόπλων 
δυνάμεων και των Σωμάτων ασφαλεί-
ας τέθηκαν τα κριτήρια που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση 
του ειδικού μισθολογίου αυτών, ήτοι η 
σημασία της αποστολής τους και οι ιδι-
αίτερες συνθήκες άσκησης των καθηκό-
ντων τους, καθώς και η τεκμηριωμένη 
εκτίμηση του αν, και μετά από νέες μει-
ώσεις, οι αποδοχές τους παραμένουν 
επαρκείς για την αντιμετώπιση του κό-
στους της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους 
και της αναγκαιότητας των νέων αυτών 
μειώσεων ή της δυνατότητας αναπλή-
ρωσής τους με άλλα μέτρα ισοδυνάμου 
αποτελέσματος.

Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, η κρινόμε-
νη αίτηση ακύρωσης θα πρέπει να γίνει 
δεκτή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, και 
να ακυρωθεί ανάλογα η προσβαλλόμε-
νη απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών. λόγω, όμως, της μείζονος 
σπουδαιότητας των ως άνω τιθεμένων 
γενικότερης σημασίας ζητημάτων και 
της προβαλλόμενης αντισυνταγματικό-
τητας των διατάξεων του μέρους ΣΤ΄ 
του ν. 4472/2017 (ά  74), που προπαρα-
τέθηκαν, κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να 
παραπεμφθεί στην Ολομέλεια, σύμφωνα 
με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδ. α΄ του π.δ/τος 
18/1989 (ά  8) και 100 παρ. 5 του Συντάγ-
ματος, το οποίο προσετέθη με το από 
6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ΄ αναθεωρητι-
κής βουλής, να ορισθεί δε ως εισηγητής 
ενώπιον της Ολομελείας η Σύμβουλος 
Ελένη παπαδημητρίου.

ΣυνδικαλιΣτικα νέα
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ή εθνική επέτειος του «ΟΧι» του 1940, 
μας υπενθυμίζει κάθε χρόνο ότι το 

φασιστικό καθεστώς του ιταλού δικτά-
τορα μπενίτο μουσολίνι απαίτησε τελε-
σιγραφικά από τον τότε πρωθυπουργό 
της χώρας ιωάννη μεταξά την ελεύθερη 
διέλευση του ιταλικού στρατού από την 
Ελληνοαλβανική μεθόριο, προκειμένου 
στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρα-
τηγικά σημεία της Ελλάδος. Ήταν η αρχή 
του ελληνοϊταλικού πολέμου και της 
αντίστασης του λαού μας σε κάθε ξένη 
επιβουλή. Σε αυτό τον ηρωικό αγώνα 
συμμετείχε και η Ελληνική Χωροφυ-
λακή, όπως καταμαρτυρούν οι ίδιοι οι 
πρωταγωνιστές της ένδοξης αυτής ιστο-
ρίας. μια ελάχιστη καταγραφή αποτελεί 
το κάτωθι μικρό απόσπασμα της ανα-
φοράς που είχε συντάξει ο τότε αντισυ-
νταγματάρχης Χωροφυλακής γεώργιος 
παππάς προς το αρχηγείο βασιλικής 
Χωροφυλακής, με ημερομηνία 1/8/1947 
και το οποίο αναφέρεται ειδικότερα στην 
πορεία μιας μικρής δύναμής της προς το 
αργυρόκαστρο:

κατά τον ελληνοϊταλοαλβανικόν πόλε-
μον 1940-1941, η Χωροφυλακή, παρά τον 
απροσδόκητον αιφνιδιασμόν, ον υπέστη 
η πατρίς μας, δεν υστέρησεν και αύτη εις 
την ταχείαν κινητοποίησιν προς εκπλή-
ρωσιν των εν πολέμω υποχρεώσεών 
της. 

ή θρυλική 28η Οκτωβρίου 1940 εύρε 
την Χωροφυλακήν επαρκή εις υλικά και 
ψυχικά εφόδια χάρις εις την προορατι-
κότητα και το ενδιαφέρον της ήγεσίας. 
Υστέρει μόνον εις διαθέσιμον δύναμιν. 
Άμα τη ενάρξει των επιχειρήσεων συ-
νεκροτήθησαν πάραυτα τα Στρατονομικά 
αποσπάσματα, τα ακολουθήσαντα τας 
μονάδας των εγκαίρως, εν συνεχεία και 

ολίγας ημέρας μετά την 28ην Οκτωβρίου, 
ενώ ο Στρατός ηγωνίζετο να αναχαιτήση 
τους εισβολείς και να τους ρίψη μακράν 
των συνόρων μας, η Χωροφυλακή άμα 
τη ανατροπή του εχθρού είχενετοιμάση-
σοβαράς δυνάμεις προς εγκατάστασιν 
αυτών εις τα καταλαμβανόμενα εδάφη.

πρώτη συνεκροτήθη η δύναμις της 
α.δ.Χ. κορυτσάς, ήτις εγαίρως εισήλθεν 
εις την ομώνυμον πάλιν, αναπτυχθεί-
σα. Επηκολούθησεν η συγκρότησις της 
δυνάμεως της α.δ. Χωρ/κής αργυρο-
κάστρου, εις ην ανήκον και ης τίνος την 
δράσιν, όσοι μοι είναι γνωστή, θα ανα-
φέρω. Είμαι υποχρεωμένος να μη περι-
ορισθώ μόνον εις την δράσιν της Χωρο-
φυλακής, εφ’ όσον δια της ύλης τούτης 
θα συνταχθή έκθεσις ήτις δυνατόν να 
παραστή ανάγκη να περιέχη τας εν γένει 
ενεργείας της Χωροφυλακής εις χώραν-
κατεχομένην, την εκπολιτιστικήν δράσιν 
και εν γένει την συμπεριφοράν και τον 
εκ τούτων αντίκτυπον εις την συνείδη-

σιν του αλβανικού στοιχείου. Εν διαστή-
ματι ολίγων 24ώρων συνεκεντρώθη εν 
αθήναις δύναμις 600 περίπου οπλιτών 
εκ διαφόρων υπηρεσιών του κέντρου 
και της υπαίθρου, ήτις εφωδιάσθη με 
πλήρη οπλισμόν και στολήν εκστρατεί-
ας. Εις την δύναμιν τούτην συμπεριλαμ-
βάνοντο και μηχανοκίνητον Τμήμα εκ 
45 τρικύκλων, δί έκαστον των οποίων 
διετέθη εις οπλοπολυβολητής μετά του 
αυτομάτου του και εις προμηθευτής. ή 
δύναμις αύτη την 21ην νοεμβρίου 1940, 
πλαισιωμένη μετά των αξιωματικών της 
και επικεφαλής τον υποφαινόμενον, τότε 
Ταγματάρχην, ωρισθέντα ως διοικητή-
ντης δ/σεως Χωρ/κής αργυροκάστρου, 
και μετά την λεβάδειαν τον αντ/ρχην κ. 
δρακόπουλον δημήτριον, όστις ωρίσθη 
ως ανώτερος διοικητής, επεβιβάσθη 
εκείθεν ένθα υπηρετεί της αμαξοστοιχί-
ας, υπό τα χειροκροτήματα και τας επευ-
φημίας του πλήθους, κατηυθύνθη προς 
τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν λαρίσης 

28η Οκτωβρίου 1940
Η πορεία προς το Αργυρόκαστρο

«…ενώ ο Στρατός ηγωνίζετο να αναχαιτήση τους εισβολείς  
και να τους ρίψη μακράν των συνόρων μας, η Χωροφυλακή άμα  

τη ανατροπή του εχθρού είχεν ετοιμάση σοβαράς δυνάμεις  
προς εγκατάστασιν αυτών εις τα καταλαμβανόμενα εδάφη…»

αφιέρωμα
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και επεβιβάσθη εκτάκτου αμαξοστοιχί-
ας, φθάσασα διά λαρίσης εις ιωάννινα 
τας μεταμεσονυκτίους ώρας της 23ης 
νοεμβρίου. καθ’ όλην την διαδρομήν το 
πλήθος επί τη θέα των εξαιρετικών εις 
την εμφάνισιν ανδρών εξέσπα εις ζητω-
κραυγάς, κλαίον και προπέμπον μας με 
ευχάς προκαλούσας ρίγη και ενθουσι-
ασμόν. Την από καλαμπάκας μέχρις ιω-
αννίνων οδόν διήλθομεν νύκτωρ λόγω 
της συνεχούς εμφανίσεως ιταλικών αε-
ροπλάνων. Άνωθεν του μετσόβου και 
εις την θέσιν κατάρα, κορυφογραμμήν 
της πίνδου, λόγω της πυκνής ομίχλης, 
απωλέσαμεν εν τρίκυκλον, το οποίον 
κατέπεσεν επί χαράδρας, καταστραφέν, 
των επ' αυτού ανδρών διασωθέντων.

Εις ιωάννινα υπέστημεν τους πρώτους 
βομβαρδισμούς. κατά την άφιξίν μας 
εις ιωάννινα μάχαι συνήπτοντο επί των 
ελληνο-αλβανικών συνόρων. Οι ιταλοί, 
ενισχυθέντες, ημύνοντο επί του δάσους 
«μπούνα» σθεναρός. Επί τη προόψει 
ανατροπής του εχθρού, μεθ' ην, λόγω 
της φύσεως του εδάφους, τα ιταλικά 
στρατεύματα ήσαν υποχρεωμένα να 
οπισθοχωρίσωσιν εις αρκετόν βάθος, 
ίνα αμυνθώσιν, εις τα περί το αργυρό-
καστρον υψώματα, το α’ Σώμα Στρατού, 
δι’ άκρως επειγούσης και εμπιστευτικής 
διαταγής του, διέταξεν όπως το ημέτε-
ρον μηχανοκίνητον Τμήμα αναχωρήση 
πάραυτα δια Ζαραβίναν, ίνα συνενωθή 
μετά του εκείσε εδρεύοντος μηχανοκι-
νήτου Συντάγματος και δράση από κοι-
νού δια την, άμα τη υποχωρήση εκ του 
δάσους «μπούνα» του εχθρού, δίωξίν 
του επί τω τελεί, όπως, δια της απηνούς 
διώξεως, επιβραδύνωσιν αι ελληνικοί 
δυνάμεις την ανασυγκρότησιν και άμυ-
ναν περί τα υψώματα των γεωργου-
τσάδων (χωρίον εντός του αλβανικού 
χώρου, ελληνικώτατον), και εντεύθεν 
του αργυροκάστρου. Επικεφαλής του 
μηχανοκινήτου Τμήματος ωρίσθη ο 
υποφαινόμενος. προκειμένου να ανα-
χωρήση το Τμήμα τούτο, την εσπέραν 
της λήψεως της διαταγής, ο ανώτερος 
διοικητής αντ/ρχηςδρακόπουλος δη-
μήτριος συνεκέντρωσεν άπασαν την 
δύναμιν το εσπέρας, ανεκοίνωσεν την 
διαταγήν και αφού εδήλωσεν ότι η απο-
στολή αύτη είναι σοβαρά και επικίνδυ-
νος, ητήσατο όπως όσοι επιθυμούν να 
συμπεριληφθώσιν εις την αποστολή-
νταύτην να συγκεντρωθώσιν εις ωρι-
σθέντα παρακείμενον χώρον. αμέσως 

όλη η δύναμις, δι' ανατάσεως των χει-
ρών, ητήσατο όπως συμμετάσχη εις την 
αποστολήν. Επηκολούθησαν ζητωκραυ-
γαί, θόρυβος και εις τας παρατηρήσεις 
μας ότι είναι ωρισμένος ο αριθμός των 
επιβατών των τρικύκλων διαμαρτυρί-
αι και αξιώσεις συμμετοχής απάντων. 
δεν ηδυνήθημεν να συγκρατήσωμεν 
την συγκίνησίν μας, από της πατριωτι-
κής ταύτης εξάρσεως των ανδρών μας. 
μετά κόπου ωρίσαμεν την δύναμιν και 
την 23ην ώραν, υπό βροχήν, ανεχωρή-
σαμεν ακολουθούμενοι υπό φορτηγού 
αυτοκινήτου, ένθα αι αποσκευαίκαι τα 
πυρομαχικά των ανδρών. Ο θόρυβος 
και αι ζητωκραυγαί, ακουσθείσαι, προ-
κάλεσαν συρροήν κόσμου, οίτινες μας 
προέπεμψαν. από της στιγμής εκεί-
νης διεδόθη καθ’ άπασαν την πόλιν ότι 
«έπεσε το αργυρόκαστρον». ή διάδοσις 
αύτη ωφείλετο εις την αναχώρησιν του 
ανωτέρω μηχανοκινήτου Τμήματος της 
Χωροφυλακής. Το υπό την ηγεσίαν μου 
Τμήμα, παραπλανηθέν λόγω αγνοίας 
των καθ' οδόν Στρατιωτικών φυλακίων, 
της θέσεως του καταυλισμού της διοική-
σεως του μηχανοκινήτου Συντάγματος, 
έφθασεν υπό ραγδαιοτάτηνβροχήν εις 

το ακραίον φυλάκιον, όπερ μας απηγό-
ρευσε την συνέχισιν της πορείας, διότι 
πέραν τούτων ευρίσκοντο τα εχθρικά 
φυλάκια. Επιστρέψαντες με εσβεσμέ-
νους τους φανούς, διότι είμεθα πλέον 
ορατοί υπό του εχθρού, εσταθμεύσαμεν 
εις μικρόν των φυλακίων τούτων από-
στασιν, ένθα διήλθομεν την υπόλοιπον 
νύκτα εις το ύπαιθρον και υπό βροχήν. 
Εκ της υπό τοιαύτας συνθήκας διανυ-
κτερεύσεως εις των χωροφυλάκων μου, 
ασθενήσας και εισαχθείς εις το νοσο-
κομείον, απεβίωσεν, προσβληθείς εκ 
φυματιώσεως. Την πρωίαν αντελήφθη-
μεν ότι διενυκτερεύσαμεν εις χώρον 
πλησίον ημιτεθαμένων πτωμάτων ιτα-
λών στρατιωτών και εγκαταλειφθεισών 
επιθετικών χειροβομβίδων. μεταβάς 
μετά μικρός δυνάμεως εις δελβινάκιον 
συνηντήθην εν μέσω ερειπίων μετά του 
μοιράρχου Στρατηδάκη γεωργίου, Υπο-
διοικητού της Υποδιοικήσεως και είτα 
Στρατονόμου της VIII μεραρχίας, απο-
θανόντος κατά την κατοχήν λόγω των 
κακουχιών του πολέμου εις το ενταύθα 
Σανατόριον «Σωτηρία». πληροφορηθείς 
την θέσιν καταυλισμού του μηχανοκι-
νήτου Συντάγματος κατηυθύνθην με το 
Τμήμα μου εκείσε, παρουσιασθείς και 
τεθείς υπό τας διαταγάς του κ. διοικητού 
Συνταγματάρχου. 

ή ανάθεσις τοιαύτης αποστολής εις το 
μηχανοκίνητον τούτο Τμήμα Χωροφυ-

αφιέρωμα
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λακής υπό του διοικητού του α’ Σώματος 
Στρατού είναι λίαν τιμητική και διακριτι-
κή, εφ ’ όσον εκρίθη ικανόν να λάβη μέ-
ρος εις πολεμικήν επιχείρησιν. Επικει-
μένης της πτώσεως της κονισπόλεως 
δελβίνου και πρεμετής, η ανωτέρα δι-
οίκησις, μετά πρόχειρον χωρογραφικήν 
κατανομήν των ανωτέρω περιοχών, κα-
θώρισεν την δύναμιν τούτων, αποτελε-
σασών έδρας ομωνύμων Υποδοικήσε-
ων, άμα δε της πτώσεώς των προώθησε 
τα Τμήματα εις τας έδρας των. Επηκο-
λούθησε η πτώσις του αργυροκάστρου, 
ηνεπισήμως μας ανήγγειλεν ο πρίγκιψ 
πέτρος, καλέσας τον ανώτερον διοικη-
τήν αντισυνταγματάρχην δρακόπουλον 
και τον υποφαινόμενον εις τι διαμέρισμα 
εν ιωαννίνοις ξενοδοχείου, χρησιμοποι-
ούμενον ως Στρατηγείον. παρισταμένου 
και τίνος Άγγλου Στρατηγού, ο πρίγκιψ 
μας ανεκοίνωσεν ότι προ ολίγων λε-
πτών της ώρας επέστρεψαν εξ αργυ-
ροκάστρου και ότι παρίσταται ανάγκη 
αμέσου αναχωρήσεώς μας, υποσχεθείς 
τούτο εις τον λαόν του αργυροκάστρου, 
ζητήσαντα την άφιξιν Ελληνικής Χωρο-
φυλακής. καθωρίσαμεν την ώραν της 
αναχωρήσεως και απήλθομεν. δέον να 
σημειωθή ενταύθα ότι, λόγω της κατα-
στροφής της γεφύρας των «αγίων», της 
συνδεούσης την οδόν ιωαννίνων - αρ-
γυροκάστρου, ο πρίγκιψ διήλθε τον πο-

ταμόν χρησιμοποιήσας μίαν δοκόν. 

μετά παρέλευσιν ολίγων ωρών, ετοιμα-
σθέντες προς αναχώρησιν, εγκσταλεί-
ψαμεν τα ιωάννινα. φθάσαντες εις την 
γέφυραν των «αγίων» ευρέθημεν προ 
φάλαγγος στρατιωτικών αυτοκινήτων, 
αναμενόντων την πρόχειρον ζεύξιν του 
ποταμού. δεν ήτο συγγνωστόν να ανα-
μείνωμεν την ζεύξιν, ήτις θα επερατούτο 
την επομένην. Είχομενυποσχεθή ότι θα 
φθάσωμεν αυθημερόν. απεφασίσαμεν 
να εισέλθωμεν εις τον ποταμόν, φέρο-
ντας ανά χείρας τα τρίκυκλα, εφ ’ όσον 
τα ύδατα εκάλυπτον το μεγαλύτερον 
μέρος αυτών και συνεπώς δεν ήτο δυ-
νατόν να λειτουργήσωσιν αι μηχαναί. ή 
προθυμία των ανδρών και η προσπάθεια 
ταχείας διεκπεραιώσεως εις την αντίπε-
ρανόχθην ήτο συγκινητική. αξιωματικοί 
και οπλίται, εν οις και τινες αστυφύλα-
κες υπό την ηγεσίαν του Υπαστυνόμου 
παπακωνσταντίνου λουκά, ερρίφθησαν 
εις τον ποταμόν, μεταφέροντες τα ιδιω-
τικά των είδη, τον οπλισμόν των και τα 
τροχοφόρα. Ουδέν αγογγυσμόν ήκουσα. 
Τουναντίον, όλων τα πρόσωπα ήσαν γε-
λαστά, η ευθυμία δε γενική και τα ευφυ-
ολογήματα άφθονα, κάθυγροι μέχρι του 
ισχύος, επιβιβασθέντες των μηχανοκι-
νήτων μέσων, διήλθομεν τους γεωργου-
τσάδες, όπου συρρεύσαντα πλήθη μας 

επευφήμησαν. δεν είχομεν εις την διά-
θεσίν μας χρόνον ίνα ικανοποιήσωμεν 
τα επιθυμίας των χωρικών, να σταθμεύ-
σωμεν, διότι οι κάτοικοι όλων των παρά 
την οδόν κακαβιάς - αργυροκάστρου 
χωρίων είναι Έλληνες. Το πρόγραμμά 
μας, όμως, ανέκοψαν οι κάτοικοι του 
χωρίου δερβιτσάνης, οίτινες κατελθό-
ντες εις την οδόν με ελληνικάς σημαίας 
και με συντεταγμένους τους μαθητάς, 
τινές των οποίων έφερον και την εθνι-
κήν μας ενδυμασίαν, μας έφραξαν τον 
δρόμον. κατά την μικρόν παραμονήν 
μας εμείναμεν έκθαμβοι προ του ενθου-
σιασμού των απολυτρωθέντων Ελλή-
νων. ή συγκίνησις ήτο εζωγραφισμένη 
εις τα πρόσωπα όλων. αναχωρήσαντες 
εκείθεν εισήλθομεν νύκτα εις το αργυ-
ρόκαστρον, εις την πλατείαν του οποί-
ου μας ανέμενον Έλληνες και αλβανοί. 
Επεσκέφθημεν αμέσως τον Επίσκοπον 
παντελεήμονα, θερμόν και ενθουσιώ-
δη πατριώτην, εις την οικίαν του οποίου 
ήσαν συνηγμένοι οι τα πρώτα φέροντες 
Έλληνες κάτοικοι του αργυροκάστρου. 
μετά μικρόν ανάπαυσιν επεδόθημεν εις 
το έργον μας την επομένην, αφού παρέ-
στημεν εις την τελεσθείσαν εν των μη-
τροπολιτικών αώδοξολογίαν, χοροστα-
τούντος του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου. 
κατ’ αυτήν η συγκέντρωσις των χριστια-
νών ήτο πάνδημος. προβλέποντες την 

αφιέρωμα
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κοσμοσυρροήν, καθωρίσαμεν κατάλλη-
λον ώραν προς αποφυγήν αεροπορικού 
βομβαρδισμού. Άμα τη εγκαταστάσει 
μας εις το διοικητήριον, χωρίς να προη-
γηθή διαταγή τις, προσήρχοντο αθρόως 
κάτοικοι, ζητούντες άδειαν κινήσεως 
προς μετάβασιν εις τας αγροτικάς των 
εργασίας. μεταξύ των προσερχομένων 
ήσαν και Έλληνες, αισθανόμενοι ευχαρί-
στησιν να επικοινωνήσωσιν με Ελληνι-
κός αρχάς. παρουσιάζοντο ενώπιόν μου 
διά να εκδηλώσωσι τα αισθήματά των 
και να παράσχωσιν πάσαν πληροφορίαν 
χρήσιμον εις την Υπηρεσίαν μας. αι μό-
ναι παραμείνασαι αλβανικαί αρχαί ήσαν 
ο δήμαρχος και ο μουφτής, με τους 
οποίους αντηλλάξαμεν επισκέψεις, δια-
βεβαιώσαντες αυτούς ότι θα τύχη καλής 
μεταχειρίσεως το αλβανικόν στοιχείον, 
εκτός εάν καταληφθώσιν παραβαίνο-
ντες τας περί ασφαλείας του Στρατού και 
των Ελληνικών αρχών διατάξεις, οπότε 
θα υποστώσιν τας συνέπειας του νόμου. 
Εξ αργυροκάστρου κατενεμήθη και η 
υπόλοιπος δύναμις κατά Υπηρεσίας, ήτις 
εγκατεστάθη εις τας ωρισθείσας έδρας 
των, πλην των Υποδιοικήσεων Χαονίας 
και αντιγονείας, οίτινες κατείχοντο ακό-
μη υπό του εχθρού, λόγω μη πτώσεως 
του δεσπόζοντος αυτών Τεπελενίου. Εκ 
των δύο ανωτέρω Υποδιοικήσεων η δύ-
ναμις της μιας εγκατεστάθη εις χωρίον 
κούτσι, βαλλόμενον υπό του ιταλικού 
πυροβολικού, η ετέρα δε, η οποία προ-
ωρίζετο δια το Τεπελένιον, απετέλεσεν 
απόσπασματο οποίον ηκολούθησε τον 
Στρατόν, τον πολιορκούντα το Τεπελέ-

νιον. 

Των Υποδιοικήσεων τούτων προΐσταντο 
οι Υπομ/ρχοι πάλμος αναστάσιος, εκτε-
λεσθείς κατά την κατοχήν υπό των κομ-
μουνιστών, ο Υπομ/ρχος Σαρειδάκης γ., 
έχων και αυτός την ιδίαν τύχην εν κρήτη 
προ ολίγων μηνών, και ο ανθ/ρχος Τζο-
βλάς βασίλειος, προσβληθείς και ούτος 
υπό φυματιώσεως, λόγω των κακουχι-
ών του πολέμου και διατελούντος ήδη 
εις μακράν αναρρωτικήνάδειαν. Ούτω 
ιδρύθησαν αι κάτωθι Υπηρεσίαι:

01) Υποδ/σις Χωρ/κής Κονισπόλεως,

02) Υποδ/σις Χωρ/κής δελβίνου,

03) Υποδ/σις Χωρ/κής Λιμποχόβου,

04) Υποδ/σις Χωρ/κής Αργυροκάστρου,

05) Υποδ/σις Χωρ/κής Πρεμετής,

06) Υποδ/σις Χωρ/κής Χαονίας,

07) Υποδ/σις Χωρ/κής Αντιγονείας,

08) Αστυνομικό τμήμα 
Αργυροκάστρου, υπαγόμενοι  
εις την δ.Χ. Αργυροκάστρου)

09) το Κέντρον Αλλοδαπών 
Αργυροκάστρου, εξαρτώμενον εκ 
της Α.δ.Χ. Αργυροκάστρου, και

10) Υποδ/σις Χωρ/κής Χειμάρας, 
εξαρτωμένη απ’ ευθείας εκ 
της Ανωτέρας διοικήσεως και 
προοριζομένη να υπαχθή εις την 
δ.Χ. Αυλώνος. Η δύναμις της 
Υ.Χ. Χειμάρας υπό την ηγεσίαν 
του ανθυπομοιράρχου μουστάκα 
ίουλιανού, μαχομένη, εισήλθε 
πρώτη εις την ομώνυμονπόλιν...».

(αναδημοσίευση από την αστυνομική 
ανασκόπηση, τεύχος 221/2003)



22 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τον Υπουργό Εργασίας και κοινωνι-
κών Υποθέσεων κ. ιωάννη βρΟΥΤ-

Σή και τους αρμόδιους Υφυπουργούς 
κ. νότη μήΤαρακή και κα δρ. δόμνα 
- μαρία μιχαηλίδου, ενημέρωσε εγγρά-
φως η Ομοσπονδία μας για τα προβλή-
ματα που παρατηρούνται όσον αφορά 
τη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης 
από τον Ε.φ.κ.α.
αφού παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα: 

α) ν. 4387/2016 (φΕκ α-85) «Ενιαίο 
Σύστημα κοινωνικής ασφάλειας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) 
τοπ.δ. 169/2007 (φΕκ α-210) «κώ-
δικας πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων» ως ισχύει και γ) το π.δ. 
8/2019 (φΕκ α-8) «Οργανισμός Ενι-
αίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης 
(Εφκα)» σημειώνονται τα ακόλουθα:

 1α. από το άρθρο 57 «καταβολή τρί-
μηνων αποδοχών» του (β) σχετικού 
προβλέπονταν ότι στο μόνιμο ή ισόβιο 
υπάλληλο ή μόνιμο στρατιωτικό που 
απομακρύνεται για οποιονδήποτε 
λόγο από την υπηρεσία, καταβάλλο-
νται για τρεις μήνες όλες οι αποδοχές 
του, ανεξάρτητα από το αν έχει συ-
μπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότη-
σης.

β. με τις διατάξεις του άρθρου 57α 
«προκαταβολή σύνταξης» του (β) 
σχετικού προβλέπεται ότι ο μόνιμος 
υπάλληλος ή ο δημόσιος λειτουργός, 
ισόβιος ή μη καθώς και ο στρατιωτι-
κός που αποχωρεί από την Υπηρεσία 
λόγω συνταξιοδότησης, λαμβάνει 
κατά μήνα και μέχρι την ημερομηνία 
έναρξης πληρωμής της σύνταξης του, 
προκαταβολή σύνταξης το ποσό της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 50% του 
βασικού μισθού του μισθολογικού 
κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε 
κατά το χρόνο της αποχώρησης του 

προσαυξημένου με το 50% του τυχόν 
επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.

γ. από τις διατάξεις της παρ. 2α του άρ-
θρου 9 «προσωρινή σύνταξη» του (α) 
σχετικού, οι διατάξεις του άρθρου 57α 
του π.δ. 169/2007 έχουν εφαρμογή και 
για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 
του άρθρου 4 (στελέχη των Ενόπλων 
δυνάμεων, των Σωμάτων ασφαλεί-
ας και του πυροσβεστικού Σώματος 
κλπ) που αποχωρούν από την Υπη-
ρεσία μετά την έναρξη ισχύος του ν. 
4387/2016. 

Συνεπώς για αποχωρήσεις υπηρετού-
ντων στα Σώματα ασφαλείας μετά την 
1-7-2016 δεν πρέπει να καταβάλλονται 
τρίμηνες αποδοχές, αλλά προσωρινή 
σύνταξη στο 50% του μισθού κατά τη 
διαγραφή του, σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα της προηγούμενης παραγράφου.  
2. από τις διατάξεις του άρθρου 52 του 

(α) σχετικού ορίζεται ότι με προεδρι-
κό διάταγμα που εκδίδεται έως την 
31-12-2016 καταρτίζεται ο Οργανισμός 
του Ε.φ.κ.α., με τον οποίο καθορίζο-
νται η διάρθρωση των Υπηρεσιών, οι 
αρμοδιότητες τους και άλλα θέματα 
λειτουργίας τους.

3. με την παρ. 2 του άρθρου 69ιβ του ν. 
4387/2016 οι Υπηρεσίες των εντασ-
σόμενων στον Ε.φ.κ.α. φορέων, το-
μέων, κλάδων και λογαριασμών οι 
οποίες ασκούσαν αρμοδιότητες που 
δεν περιγράφονται στις οργανικές 
μονάδες του Ε.φ.κ.α., διατηρούνται 
σε ισχύ ως Υπηρεσίες του Ε.φ.κ.α. με 
την ίδια οργανωτική δομή, αρμοδιό-
τητες και προσωπικό. με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας, κοινωνικής 
ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγ-
γύης, μετά από πρόταση του δ.Σ. του 
Ε.φ.κ.α. καθορίζονται οι Υπηρεσίες 
αυτές και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 

για τη λειτουργία τους. Έτσι μέχρι 
σήμερα οι συντάξεις των δημοσίων 
υπαλλήλων και των στρατιωτικών 
κανονίζονται από τις υφιστάμενες δο-
μές του γ.λ.κ., μέχρι την έκδοση του 
Οργανισμού του Ε.φ.κ.α.

4. Τελικά μετά από επισημάνσεις μας 
και συνεχόμενη όχληση, στο πδ 
8/2019 δημοσιεύτηκε ο Οργανισμός 
του Εφκα, όπου στο άρθρο 19 παρά-
γραφο 2γ προβλέπει τη δημιουργία 
του Τμήματος κανονισμού και Εντο-
λής πληρωμής Στρατιωτικών και πο-
λιτικών Συντάξεων.

κύριε Υπουργέ,
αν και από τη δημοσίευση του ως άνω 
οργανισμού πέρασε χρονικό διάστημα 
περίπου δέκα μηνών, ακόμα δεν έχει 
συσταθεί το εν λόγω Τμήμα, με αποτέ-
λεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση 
στην απονομή των συντάξεών των Έν-
στολων. δηλαδή μια στοχευόμενη ενέρ-
γεια, όπου περιορίζοντας τον αριθμό 
των προς συνταξιοδότηση ατόμων, επι-
σπεύδεται το χρονικό διάστημα για την 
απονομή της σύνταξης, από την οποία 
τα οφέλη είναι αυτονόητα, για άλλη μια 
φορά έπεσε στο κενό, μη δυνάμενη να 
υλοποιηθεί εμπλεκόμενη στις γνωστές 
καλένδες ενός συστήματος που το μονό 
που το απασχολεί φαίνεται ότι είναι η δι-
ατήρηση των κεκτημένων.
Επειδή έχουμε την άποψη ότι το όλο 
ζήτημα, αφορά το σύνολο του ένστολου 
προσωπικού και δεδομένου ότι από το 
ξεκίνημα της κυβέρνησης, πρόθεσή 
της φαίνεται ότι είναι να ξεπεραστούν 
οι όποιες αγκυλώσεις του παρελθόντος, 
παρακαλούμε για την ανάληψη από μέ-
ρους σας όλων εκείνων των πρωτοβου-
λιών, ώστε επιτέλους να γίνει πράξη η 
σύσταση του παραπάνω Τμήματος.

Να δημιουργηθεί άμεσα Τμήμα Κανονισμού και Εντολής 
Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων

Άμεση ήταν η απάντηση που λάβαμε 
από τον Υφυπουργό Εργασίας και 

κοινωνικών Yποθέσεων κ. νότη μη-
ταράκη.

Στην επιστολή που έστειλε στην Ομο-
σπονδία μας αναφέρει: με ενδιαφέρον 
λάβαμε και διαβάσαμε την επιστολή 
σας. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα και με 
τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη 

διεθνή Έκθεση θεσσαλονίκης, προχω-
ρούμε σε μία σειρά από νομοθετικές 
παρεμβάσεις και την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμε-
ρα ο Ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφά-
λισης,Εφκα, ως προς την ολοκλήρωση 
των εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτη-
μάτων. βασικό στόχο του υπουργείου 
αποτελεί η θέσπιση της ψηφιακής σύ-

νταξης με την οποία θα επιτύχουμε την 
άμεση ολοκλήρωση και διεκπεραίωση 
των συνταξιοδοτικών αιτημάτων.

Εντός του παραπάνω πλαισίου επεξερ-
γαζόμαστε και τη δική σας πρόταση με 
στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των συνταξιούχων και την τήρηση της 
νομιμότητας.Ευχαριστούμε για την επι-
κοινωνία.

Νότης ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Επεξεργαζόμαστε και τη δική σας πρόταση

ΣυνδικαλιΣτικα νέα
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Συνάντηση του προεδρείου της Ένω-
σής μας με το δήμαρχο  ωραιοκά-

στρου, κ. Τσακίρη παντελή για τα ζητή-
ματα της αστυνόμευσης.
Όπως ανακοινώθηκε από το δήμο ωραι-
οκάστρου,η δυνατότητα μεταφοράς νευ-
ραλγικών υπηρεσιών της Ελληνικής 
αστυνομίας, όπως είναι για παράδειγμα 
η ομάδα διαΣ δυτικού τομέα ή η Ομάδα 
πρόληψης και καταστολής Εγκλήματος 
(ΟπκΕ), στην περιοχή του ωραιοκάστρου 
αποτέλεσε το αντικείμενο συνάντησης 
που είχε στο γραφείο του ο δήμαρχος 
ωραιοκάστρου παντελής Τσακίρης με 
το προεδρείο της Ένωσης αξιωματικών 

Ελληνικής αστυνομίας κεντρικής μα-
κεδονίας.
Ο κ. Τσακίρης εξέφρασε την αποφασι-
στικότητα της δημοτικής αρχής να συ-
νεργαστεί στενά με την Ελληνική αστυ-
νομία και να κινήσει τις διαδικασίες για 
την παραχώρηση από πλευράς δήμου 
κατάλληλου χώρου για τη στέγαση μά-
χιμων υπηρεσιών της Ελ.αΣ. στο ωραι-
όκαστρο, τονίζοντας ότι η παρουσία τους 
είναι πολύ σημαντική για την ενίσχυση 
του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη.
κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξάλ-
λου, επισημάνθηκε πως μια τέτοια πρω-
τοβουλία θα προσέφερε ανάσα και στις 
ίδιες τις αστυνομικές υπηρεσίες, που 
αντιμετωπίζουν μείζονα στεγαστικά 
προβλήματα.
Όπως συμφωνήθηκε, η πρόταση για 
μεταφορά υπηρεσιών της Ελληνικής 
αστυνομίας στην περιοχή του ωραιοκά-
στρου, πρόκειται άμεσα να κατατεθεί και 
στον υπουργό προστασίας του πολίτη 

μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
από την πλευρά της Ένωσης αξιωμα-
τικών Ελληνικής αστυνομίας κεντρι-
κής μακεδονίας στη συνάντηση με τον 
δήμαρχο ωραιοκάστρου συμμετείχαν ο 
πρόεδρος, αστυνόμος α ιωάννης Ψαρο-
γιάννης, ο ά  αντιπρόεδρος, αστυνόμος 
β Σταύρος κουκουφίκης, ο β΄ αντιπρό-
εδρος, αστυνόμος β Χαράλαμπος μου-
ρατίδης, και ο ταμίας, υπαστυνόμος Εμ-
μανουήλ μπάμπαλης.
Σημειώνεται ότι το αίτημα για παρουσία 
της ομάδας διαΣ και της ΟπκΕ στο ωραι-
όκαστρο έχει ήδη υποβληθεί εγγράφως 
από τον δήμαρχο ωραιοκάστρου στον 
διευθυντή της διεύθυνσης αστυνομίας 
θεσσαλονίκης, Ταξίαρχο Χρήστο μπου-
λούμπαση, στο πλαίσιο συνάντησης που 
είχαν στα τέλη Σεπτεμβρίου οι δήμαρχοι 
του νομού θεσσαλονίκης με την ηγεσία 
της Ελ.αΣ. στα γραφεία της περιφερει-
ακής Ένωσης δήμων κεντρικής μακε-
δονίας.

κατά το διήμερο 18 & 19-09-2019, με 
πρωτοβουλία και μέριμνα της Ένω-

σής μας, σε συνεργασία με το ινστιτού-
το πρόληψης & θεραπείας της βίας και 
προώθησης της ισότητας των φύλων, 
“BIA-STOP” και το Τμήμα αντιμετώπι-
σης ρατσιστικής βίας θεσσαλονίκης, 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, από τους 
προσκεκλημένους μας, εκπαιδευτές της 
μητροπολιτικής αστυνομίας του λονδί-
νου (NewScotlandYard), Detective επι-
θεωρητές (Inspectors), Lee Barnard και 
David Tate, σεμινάριο με θεωρητικό και 
πρακτικό σκέλος, σε τριάντα (30) αξιω-
ματικούς της γενικής αστυνομικής διεύ-
θυνσης θεσσαλονίκης, αλλά και άλλων 
αστυνομικών διευθύνσεων.
Στους συμμετέχοντες, δόθηκε η δυνα-
τότητα να ενημερωθούν για νέες τα-
κτικές ανάκρισης και να εμβαθύνουν 
στην μεθοδολογία που ακολουθεί η 
ScotlandYard στην εξέταση κύριων μαρ-
τύρων, δραστών και θυμάτων -ενήλικων 
& ανήλικων- αλλά και θυμάτων ευάλω-
των και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Επιπρόσθετα, πέντε (5) από τους εκπαι-
δευόμενους θα έχουν σύντομα την δυνα-
τότητα να ταξιδέψουν στο Westminster 

Πραγματοποίηση εκπαίδευσης και ημερίδας με θέμα: 
ενδοοικογενειακή βία, επίπονη καταδίωξη και εγκλήματα 
μίσους (εθνικές και Διεθνείς προσεγγίσεις)»

του λονδίνου και να επισκεφτούν την 
έδρα της μητροπολιτικής αστυνομίας 
«NewScotlandyard» όπου θα πραγματο-
ποιηθεί δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης, 
στα κεντρικά γραφεία της παγκοσμίου 
φήμης αστυνομίας.
παράλληλα με την εν λόγω εκπαίδευση, 
την Τετάρτη 18-09-2019, πραγματοποιή-
θηκε, στο αμφιθέατρο του αστυνομικού 
μεγάρου θεσσαλονίκης, επιστημονική 
ημερίδα με θέμα «Ενδοοικογενειακή 
βία, επίμονη καταδίωξη (Stalking) και 
εγκλήματα μίσους: Εθνικές και διεθνείς 
προσεγγίσεις», η οποία συνδιοργανώ-
θηκε από την Ένωσή μας, το ινστιτού-
το πρόληψης & θεραπείας της βίας και 
προώθησης της ισότητας των φύλων 
“BIA-STOP”, την βρετανική πρεσβεία, τη 
μητροπολιτική αστυνομία του λονδίνου 

(MetropolitanPolice – NewScotlandYard) 
και το Τμήμα αντιμετώπισης ρατσιστικής 
βίας θεσσαλονίκης.

Οι εισηγητές της ημερίδας ήταν, η κα. 
Caroline Meenagh, από την Ύπατη αρ-
μοστεία του ΟήΕ για τις γυναίκες (UN 
Women) η κα Leanne Cross, Σύμβουλος 
ποινικής δικαιοσύνης της βρετανικής 
πρεσβείας στην αθήνα - εντεταλμένη 
για Ελλάδα, βουλγαρία και Σερβία κα-
θώς και οι προαναφερόμενοι Επιθεωρη-
τές της μητροπολιτικής αστυνομίας του 
λονδίνου (NewScotlandYard).

Την επιστημονική ημερίδα παρακολού-
θησαν πλήθος συναδέλφων της γ.α.δ.θ., 
δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί, 
εκπρόσωποι της ιατροδικαστικής Υπηρε-
σίας θεσσαλονίκης καθώς και άλλοι κοι-
νωνικοί και πολιτικοί φορείς του τόπου.

ή Ένωσή μας, στηρίζει τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες, που, στόχο έχουν την 
συνεχή βελτίωση αλλά και την απόκτη-
ση νέων γνώσεων, τρόπων και μεθόδων 
στην εκτέλεση των καθηκόντων των με-
λών μας, ως προανακριτικοί υπάλληλοι 
αλλά και ως ηγετικά στελέχη των Υπηρε-
σιών όπου υπηρετούν.

ένωΣη αξιωματικων αΣτυνομιαΣ κέντρικηΣ μακέδονιαΣ
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Τη δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2019, η 
Ένωσή μας, εκπροσωπούμενη από 

το προεδρείο της, πιστή στις δεσμεύ-
σεις της για αμεσότερη και δια ζώσης 
επικοινωνία με τα μέλη της, πραγματο-
ποίησε συνάντηση με τον διευθυντή της 
διεύθυνσης αστυνομίας πέλλας, α/δ κο 
περδικάτση πέτρο, καθώς και με λοι-
πούς αξιωματικούς και ανθυπαστυνό-
μους του νομού.  

με ικανοποίηση ενημερωθήκαμε ότι η 
νέα διοίκηση προχώρησε στην επίλυση 
υπηρεσιακών προβλημάτων, που έχουν 
άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα 
των συναδέλφων, με στόχο τη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας τους. για τα εν 
λόγω ζητήματα, το προεδρείο μας είχε 
προβεί σε επανειλημμένες καταγγελίες 
σε βάρος της απελθούσας διοίκησης. 
Ειδικότερα, αντιμετωπίστηκε το ζήτημα 

της πρωινής αναφοράς των διοικητών 
Υπηρεσιών, θέτοντας ερωτηματικά ανα-
φορικά με το κατά πόσο υφίστατο εναρ-
μόνιση με τις διατάξεις περί του ωραρί-
ου. Επίσης, καταργήθηκε το σχέδιο εμ-
φανούς αστυνόμευσης (π.Ε.ρ.Σ.Ε.α.Σ.) 
γεγονός, που οδήγησε στην εξοικονό-
μηση πόρων και ανθρώπινου δυναμι-
κού, ενώ ταυτόχρονα μέσω ενός νέου 
σχεδίου δράσης, που εκπονήθηκε, απο-
τυπώθηκαν ικανοποιητικότερα αποτε-
λέσματα, όσον αφορά την αστυνόμευση 
και τους προς επίτευξη στόχους.

Επιπρόσθετα κατόπιν αιτήματος, που 
θέσαμε στη συνάντηση μας, η νέα δι-
οίκηση δεσμεύτηκε για τη διακοπή της 
περαιτέρω άσκοπης αλληλογραφίας 
(πέραν της προβλεπόμενης διαδικασί-
ας), που αφορούσε την τυχόν νυχτερινή 
απασχόληση των αξιωματικών και είχε 
τεθεί σε εφαρμογή από την απελθούσα 
διοίκηση.(ομοίως είχε καταγγελθεί και 
στο παρελθόν από την ένωση μας)

πέραν των γενικότερων ζητημάτων, 
δηλαδή την έλλειψη υλικοτεχνικού εξο-
πλισμού, αλλά και την ανάγκη για ανα-
νέωση του στόλου των περιπολικών 
οχημάτων, προβλήθηκε και η ανάγκη 
αλλαγής της διαδικασίας, που εφαρμό-

Επίσκεψη της Ένωσης Αξιωματικών  
Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας  
στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας

ζεται για την προμήθεια καυσίμων (πε-
τρελαίου θέρμανσης), μέσω προκήρυ-
ξης μειοδοτικών διαγωνισμών, καθώς 
έχει αποδειχθεί ότι η διαδικασία αυτή 
είναι χρονοβόρα και τα τελευταία έτη, 
που εφαρμόζεται, όταν αυτή ολοκληρώ-
νεται βρισκόμαστε ήδη  στο μέσον της 
χειμερινής περιόδου. ή πρόταση είναι 
να εξεταστεί η δυνατότητα προμήθει-
ας πετρελαίου θέρμανσης, μέσω των 
στρατιωτικών μονάδων, όπως ίσχυε και 
στο παρελθόν, ενώ για τη μεταφορά να 
χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα υπηρε-
σιακά οχήματα. περαιτέρω προτάσεις 
όπως αυτές, που αφορούν τη μείωση της 
γραφειοκρατίας (διαδικασία που αφο-
ρά την μετακίνηση του προσωπικού για 
εκτέλεση υπηρεσίας εκτός της έδρας), 
αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, θα επεξεργα-
στούν και θα κατατεθούν αρμοδίως από 
την Ένωσή μας.   

Το προεδρείο της Ένωσής μας θα συνε-
χίσει, εκ του θεσμικού του ρόλου, τις ου-
σιαστικές  επισκέψεις με στόχο τη βελ-
τίωση της εργασιακής καθημερινότητας 
των μελών μας, με σεβασμό και υπευ-
θυνότητα έναντι των συναδέλφων μας.  

με αφορμή την τελευταία μεγάλη 
επιτυχία της Υποδιεύθυνσης Οι-

κονομικής αστυνομίας βορείου Ελλά-
δος, η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά 
της συγχαρητήρια σε όλους τους συ-
ναδέλφους, αξιωματικούς και λοιπά 
στελέχη, της εν λόγω υπηρεσίας και 
ειδικότερα, στον Τμηματάρχη και το 
προσωπικό του Τμήματος προστασί-

ας δημόσιας περιουσίας και Οικονομίας 
που μετά από πολυήμερη έρευνα και 
κατάλληλη αξιοποίηση δεδομένων, κα-
τάφεραν να αποδομήσουν εγκληματική 
οργάνωση η οποία λειτουργούσε παρά-
νομο εργαστήριο παρασκευής και εμφι-
άλωσης αλκοολούχων ποτών. 
κατά την συντονισμένη αστυνομική 
επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε 
συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης 
και κατασχέθηκαν πλήθος φιαλών και 
σύνεργα εμφιάλωσης αλκοολούχων πο-
τών.
Οι δράστες χρησιμοποιούσαν κενές φι-
άλες από απορρίμματα καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο κέ-

ντρο της θεσσαλονίκης και αρχικά τις 
αποθήκευαν σε εγκαταλελειμμένη 
αποθήκη στο κέντρο της πόλης. ακο-
λούθως τις μετέφεραν στο παράνομο 
«εργαστήριο», όπου γινόταν η παρα-
σκευή και εμφιάλωση των αλκοολού-
χων ποτών, ενώ στη συνέχεια τις δι-
οχέτευαν σε ιδιώτες και καταστήματα.

Συγχαρητήρια ανακοίνωση της Ένωσής μας στην Υποδιεύθυνση 
Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος

ένωΣη αξιωματικων αΣτυνομιαΣ κέντρικηΣ μακέδονιαΣ
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ή Ένωση αξιωματικών α.μ.θ.αφου-
γκραζόμενη τις δικαιολογημένες 

ανησυχίες μελών της σχετικά με τις σύ-
ντομες διαδικασίες πρόσληψης και πε-
ραιτέρω εκπαίδευσηςτων 1.500 Ειδικών 
φρουρώνστα Τμήματα δοκίμων αστυ-
φυλάκων της περιφέρειάς μας, κρίνει 
σκόπιμο να παρέμβει θεσμικά επιση-
μαίνοντας τα ζητήματα που προκύπτουν 
και χρήζουν έγκαιρης επίλυσης από την 
ήγεσία του Σώματος. 

αρχικά, θα θέλαμε να εκφράσουμε την 
ευαρέσκειά μας για την επιλογή των 
Τμημάτων δοκίμων αστυφυλάκων κο-
μοτηνής και διδυμοτείχου ως φορείς 
διεξαγωγής της εν λόγω εκπαίδευσης 
των Ειδικών φρουρών, γεγονός που 
αποδεικνύει την έμπρακτη εμπιστοσύνη 
της ήγεσίας. μάλιστα, αξίζει να σημειω-
θεί ότι εξ αφορμής αυτού, έγινε η αρχή 
για την αποκατάσταση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Τ.δ.α. κομοτηνής, 
οι οποίες είχαν υποστεί ζημιές κατά τη 
χρήση τους στο παρελθόν,ως χώροι 
κράτησης παράτυπων αλλοδαπών ενώ 
δεν είχαν επισκευαστεί επί σειρά ετών. 

μια τέτοια απόφαση όμως, λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα της, κινδυνεύει 
να προκαλέσει dominoκαταστάσεων-
στους κόλπους του Σώματος και να δι-
ακυβεύσει στο κοντινό μέλλον το ίδιο 
το έργο της Ελληνικής αστυνομίας. και 
αυτό διότι οι νέο-εξερχόμενοι Ειδικοί 
φρουροί θα τοποθετηθούν σε μάχιμες 
Υπηρεσίες (κυρίως των αθηνών) και θα 
κληθούν άμεσα να αντιμετωπίσουν τις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις και την αυξημένη 
επικινδυνότητα του αστυνομικού επαγ-
γέλματος. Είναι επομένως νευραλγικής 
σημασίας η υποχρέωση του Σώματος να 
τους παρέχει από την αρχή τα απαραίτη-
τα εφόδια και τις γνώσεις, ώστε να αντα-
πεξέλθουν στα νέα τους καθήκοντα με 
επαγγελματισμό, προστατεύοντας τόσο 
τους ίδιους όσο και τους συναδέλφους 
που θα εκτελέσουν μαζί τους υπηρεσία.

Οι καταφανώς μειωμένες εκπαιδευτικές 
σειρές τα περασμένα μνημονιακά έτη εί-
χαν συνακόλουθο αντίκτυπο και στη μεί-
ωση του αριθμού του προσωπικού που 

Προτάσεις για την εκπαίδευση 
των Ειδικών Φρουρών

υπηρετεί στις αστυνομικές σχολές της 
περιφέρειάς μας. Συγκεκριμένα, η πα-
ρούσα δύναμη σήμερα επαρκεί οριακά 
για την εκπαίδευση μικρού αριθμού δο-
κίμων αστυφυλάκων, όπως συμβαίνει τα 
τελευταία έτη, κατά τα οποία εκπαιδεύ-
ονται από 100 έως 220 δόκιμοι σε κάθε 
εκπαιδευτική δομή. ή εν λόγω κατάστα-
ση έρχεται σε αντιδιαστολή με τον μεγά-
λο αριθμό των προσληφθέντων Ειδικών 
φρουρών που θα πρέπει να εκπαιδευ-
τούν ταυτόχρονα και σε πολύ μικρό χρο-
νικό διάστημα(1000 στην κομοτηνή και 
άλλοι 500 στο διδυμότειχο). λαμβάνο-
ντας δε υπόψη, πως η εκπαίδευση τους 
διαρκεί τρεις μήνες (από τους οποίους, 
το μισό μόνο χρονικό διάστημα θα πα-
ραμείνουν εντός των σχολών), αλλά και 
το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα απαιτητι-
κή σε πρακτικά, αστυνομικά μαθήματα 
(αυτοάμυνα – αυτοπροστασία –Οπλο-
τεχνική - Σκοποβολή), διαπιστώνεται 
χωρίς καμία αμφιβολία πως το υπάρχον 
προσωπικό των Τ.δ.α της περιοχής μας 
δεν επαρκεί για τη διδασκαλία βασικών 
μαθημάτων που άπτονται του κεντρικού 
πυρήνα της αστυνομικής εκπαίδευσης 
και της νόμιμης, ασφαλούς άσκησης των 
καθηκόντων από τους νέους Ειδικούς 
φρουρούς.

προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές 
δυσάρεστες καταστάσεις για τις Υπηρε-
σίες της Ελ.αΣ στις οποίες θα υπηρε-
τήσουν στο μέλλον οι εν λόγω Ειδικοί 
φρουροί, η Ένωσή μας προτείνει:

1. Τον καθορισμό του ελάχιστου χρόνου 
θεωρητικής εκπαίδευσης των Ειδι-
κών φρουρών σε τουλάχιστον δυο (2) 
μήνες με τη προοπτική αύξησης της 
αργότερα, όπως ίσχυε στο παρελθόν, 
προκειμένου να αυξηθούν αντίστοιχα 
και οι αναγκαίες, βασικές ώρες δι-
δασκαλίας των ανωτέρω πολύτιμων 
γνωστικών αντικειμένων.

2. Την έκτακτη, προσωρινή ενίσχυ-
ση των οικείων Τμημάτων δοκίμων 
αστυφυλάκων κομοτηνής & διδυμο-
τείχου με επαρκή αριθμό εκπαιδευ-
τών, καταρτισμένων και έμπειρων 
στη διδασκαλία των διαλαμβανόμε-

νων μαθημάτων, ανάλογου του αριθ-
μού των διδακτηρίων.

3. Την προσωρινή ενίσχυση των οικεί-
ων Τμημάτων δοκίμων αστυφυλά-
κων με Υπαστυνόμους ά  ή β ,́ που θα 
εκτελούν καθήκοντα διμοιρίτη για τις 
ανάγκες της εκπαίδευσης, καθώς στο 
συγκεκριμένο βαθμό αξιωματικού, 
υπάρχει σοβαρή έλλειψη.

4. Οι ανωτέρω έκτακτες ενισχύσεις 
προτείνεται να προέλθουν από όλη 
την Επικράτεια, για ίσο χρονικό διά-
στημα, ώστε να μην αποδυναμωθούν 
οι οικείες διευθύνσεις αστυνομίας 
της α.μ.θ., οι οποίες είναι ήδη επι-
φορτισμένες με τη διαχείριση των 
αυξημένων μεταναστευτικών ροών 
(πχ δ.α Ορεστιάδας), καθώς και των 
λοιπών τακτικών και έκτακτων αστυ-
νομικών μέτρων (ούτε από τη δ.α ρο-
δόπης που ασφυκτιά από τη συνεχή 
καθημερινή αποστράγγιση αστυνομι-
κών δυνάμεων σε φυλάξεις, στόχους 
που σχετίζονται με τα ειδικά θέματα 
κρατικής ασφαλείας και μειονότητας). 

5. ιδανικότερη επιλογή θα ήταν οι ενι-
σχυτικές δυνάμεις να διαθέτουν 
σχετική εμπειρία στην εκπαίδευση 
αστυν. προσωπικού και να προκύ-
ψουν πανελλαδικά πχ από απόσπα-
ση με δαπάνες δημοσίου από άλλες 
αστυνομικές σχολές της αστυνομικής 
ακαδημίας, που τη συγκεκριμένη πε-
ρίοδο δεν φιλοξενούν εκπαιδευομέ-
νους ή γενικότερα δεν έχουν αυξημέ-
νες υπηρεσιακές ανάγκες, προκειμέ-
νου το προσωπικό να είναι το πλέον 
κατάλληλο για το συγκεκριμένο λόγο.

ή  Ένωσή μας δηλώνει συμπαραστάτης 
σε κάθε θετική προσπάθεια της ήγεσίας 
στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης των αστυ-
νομικών, στοχεύοντας σε μία σύγχρονη, 
δημοκρατικήκαι αποτελεσματική αστυ-
νομία, με καταρτισμένο και αξιόμαχο 
προσωπικό, και προς τούτο αναμένουμε 
από αυτήν να λάβει υπόψη τους προβλη-
ματισμούς καιτις προτάσεις μας. 

ένωΣη αξιωματικων αΣτυνομιαΣ ανατ. μακέδονιαΣ - θρακηΣ
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Στο πλαίσιο της διεθνούς και εθνικής 
στρατηγικής για ταχύτερη και αποτε-

λεσματικότερη διεκπεραίωση των αιτη-
μάτων διεθνούς προστασίας – ασύλου 
από αλλοδαπούς που συλλαμβάνονται 
στη χώρα μας, έχουν ιδρυθεί σε πα-
νελλαδικό επίπεδο γραφεία ασύλου στα 
οποία εξετάζονται τα ανωτέρω αιτήματα.
Στο προ.κΕ.κα. δράμας στο οποίο κρα-
τούνται κατά μέσο όρο τετρακόσιοι (400) 
αλλοδαποί, λειτουργεί παράρτημα του 
περιφερειακού γραφείου ασύλου θρά-
κης αποτελούμενο από έναν (1) υπάλλη-
λο, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι 
ανάγκες των αλλοδαπών κρατουμένων. 
Ένεκα της αύξησης των συλλήψεων με-
ταναστών-προσφύγων κατά την θερινή 
περίοδο, ως αποτέλεσμα της αύξησης 
των μεταναστευτικών-προσφυγικών 
ροών, δημιουργήθηκαν δυσλειτουργί-
ες-καθυστερήσεις στις καταγραφές των 
αιτημάτων ασύλου και στο χρονικό διά-
στημα που πραγματοποιούνται.
Συγκεκριμένα,πραγματοποιείται μονο-
ψήφιος αριθμός καταγραφής αιτημάτων 
διεθνούς προστασίας σε καθημερινή 

βάση, πλην σαββατοκύριακου, ενώ δεν 
λαμβάνουν χώρα συνεντεύξεις. αποτέ-
λεσμα  των ανωτέρω είναι να προκαλού-
νται καθυστερήσεις στην εξέταση των 
αιτημάτων διεθνούς προστασίας, καθώς 
και αντιδράσεις από τους αλλοδαπούς 
κρατούμενους. Επίσης, για την εξομά-
λυνση του ζητήματος πραγματοποιού-
νται σε εβδομαδιαία βάση, μεταγωγές 
κρατουμένων στο προ.κΕ.κα. ξάνθης, 
προκειμένου, να καταγραφούν-εξετα-
σθούν τα αιτήματα ασύλου, καθόσον 
εκεί λειτουργεί πλήρως επανδρωμένο 
γραφείο ασύλου έντεκα (11) ατόμων. 
ή Ένωσή μας, κατόπιν ενημέρωσης 
μελών της και περαιτέρω διαπίστω-
σης του συγκεκριμένου ζητήματος, με 
τα πολλαπλά υπηρεσιακά προβλήματα 
που συνεπάγεται τόσο στους αιτούντες 
άσυλο αλλοδαπούς τροφίμους του προ.
κΕ.κα. δράμας όσο και στο εμπλεκόμε-
νο αστυνομικό προσωπικό της εν λόγω 
υπηρεσίας με χαμένες εργατοώρες σε 
μεταγωγές, σπατάλη δυνάμεων, φθορά 
υπηρεσιακών οχημάτων, έξοδα-καύσι-
μα κλπ., προτείνει όπως ιδρυθεί/επαν-

δρωθεί αυτοτελές κλιμάκιο ασύλουστο 
προ.κΕ.κα. δράμας κατ΄αναλογία με 
το προ.κΕ.κα. ξάνθης, προκειμένου 
να καταγράφονται και να εξετάζονται τα 
αιτήματα ασύλου-διεθνούς προστασίας 
ταχύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια 
και αποτελεσματικότητα, εξοικονομώ-
ντας στον αντίποδα εργατοώρες αστυ-
νομικού προσωπικού και δαπάνες σε 
καύσιμα ένεκα των μεταγωγών που θα 
παύσουν να πραγματοποιούνται. Το αί-
τημα αυτό αποτελεί κοινή παραδοχή ότι 
εκτός από εύλογο είναι και άμεσα ανα-
γκαίο, κατόπιν και της πρόσφατης απο-
δυνάμωσης είκοσι (20) αστυνομικών 
από τη δύναμη του προ.κΕ.κα. δράμας, 
λόγω λήξεως αποσπάσεων και επιστρο-
φής τους σε υπηρεσίες της αττικής. 
ως θεσμικοί-συνδικαλιστικοί εκπρόσω-
ποι του άοκνα αγωνιζόμενου αστυνομι-
κού προσωπικού της α.μ.θ., υποστηρί-
ζουμε ότι θα στεκόμαστε πλάι του, όπως 
πάντοτε, υπεύθυνα και εποικοδομητικά, 
αναδεικνύοντας τα ζητήματα που το 
απασχολούν, με σκοπό την εύρεση της 
καλύτερης εφικτής λύσης.

Στις 11 ιουλίου 2019  πραγματοποι-
ήθηκε τακτική συνεδρίαση του 

διοικητικού συμβουλίου της Ένωσής 
μας στην δ.α. αλεξανδρούπολης και 
εν συνεχεία, σύσσωμα τα μέλη του 
δ.Σ πραγματοποίησαν εθιμοτυπική 
συνάντηση με τον διευθυντή της δι-
εύθυνσης αστυνομίας αλεξ/πολης, 
α/δ κ. καρΤαλή παναγιώτη. κατά την 
ουσιαστική μας συνάντηση, σε φιλικό 
κλίμα (καθότι ο κ.διευθυντής τυγχά-
νει ταυτόχρονα εκλεγμένος αντιπρό-
σωπος στην πανελλήνια Ομοσπονδία 
αξιωματικών αστυνομίας), τέθηκαν τα 
κυριότερα ζητήματα που απασχολούν 
την τρέχουσα περίοδο την Ένωση και 
οι προτεραιότητες στις διεκδικήσεις 
της σε θεσμικό, υπηρεσιακό και οικο-
νομικό επίπεδο, προς την νέα πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου μας.  

Στο πλαίσιο της συνάντησης ενημερω-
θήκαμε και για τα ειδικότερα ζητήματα 

που απασχολούν σε τοπικό επίπεδο, 
το προσωπικό και τις υφιστάμενες 
υπηρεσίες της δ.α. αλΕξ/πΟλήΣ, 
προκειμένου ως συνδικαλιστικός φο-
ρέας να συμβάλλουμε στην ανάδειξη 
και περαιτέρω επίλυση τους. Σε κάθε 
περίπτωση διαπιστώθηκε ότι η δ.α. 
αλεξ/πολης, με την εμπειρία των αξι-
ωματικών συνδυαστικά με το φιλότι-
μο και την αυτοθυσία ολόκληρου του 
αστυνομικού προσωπικού, λειτουρ-
γεί υποδειγματικά παρά τα διάφορα 
σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει 
καθημερινά όπως είναι το προσφυγι-
κό-μεταναστευτικό, η αντιμετώπιση 
της διασυνοριακής εγκληματικότητας 
(ναρκωτικά κλπ), τα θέματα τουριστι-
κού ενδιαφέροντος και η αυξημένη 
τουριστική κίνηση ειδικά τους θερι-
νούς μήνες λόγω Σαμοθράκης, τα ζη-
τήματα αρμοδιότητάς αστυνόμευσης 
του αεροδρόμιου «δήμΟκριΤΟΣ» και 
η επίβλεψη του Τμήματος διαβατηρι-

ακού Ελέγχου κήπων που αποτελεί 
πύλη σύνδεσης με την Τουρκία. 

από την μεριά του, ολόκληρο το δ.Σ της 
Εα.α.μ.θ. εξέφρασε την απόλυτη εμπι-
στοσύνη της Ένωσης στο έργο της δι-
εύθυνσης και δεσμεύτηκε σε μια διαρ-
κή σχέση επικοινωνίας, συνεργασίας 
και αμφίδρομης ανταλλαγής απόψεων 
με σκοπό τη συνολική, αποτελεσματι-
κή αντιμετώπιση των προβλημάτων 
των τοπικών μελών μας στην αλεξαν-
δρούπολη.

Η Διεύθυνση λειτουργεί υποδειγματικά 

Πρόταση για τη διεκπεραίωση αιτημάτων 
διεθνούς προστασίας - ασύλου 

ένωΣη αξιωματικων αΣτυνομιαΣ ανατ. μακέδονιαΣ - θρακηΣ
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ή παγκρήτια Ένωση αξιωματικών 
αστυνομίας με αφορ-

μή την παγκόσμια 
ημέρα των Ζώων, 
ανακοινώνει την 
πρώτη επίσημη 
παρουσίαση του βι-
βλίου “το νομικό 
Status των ζώων 
στην ελληνική έννο-
μη τάξη” του μέλους 
του σωματείου μας, 
αστυνομικού διευθυ-
ντή νικόλαουΧρυσάκη, 
σε μία εκδήλωση, ως 
χορηγοί και υποστηρι-
κτές με το δήμο αγίου νι-
κολάου από κοινού και με 
τη γενική περιφερειακή αστυνο-
μική διεύθυνση κρήτης την παρασκευή 
11 Οκτωβρίου 2019,στo ξενοδοχείο 
Wyndham Grand Mirabello στον Άγιο 
νικόλαο κρήτης.

πρόκειται για ένα εγχειρίδιο που αποτε-
λεί πλέον τη «βίβλο» κάθε αστυνομικού 
ως προς τη διαχείριση τέτοιων περιστα-
τικών, δεδομένου ότι βρίσκεται ήδη σε 
κάθε αστυνομικό Τμήμα σε ολόκληρη τη 
Χώρα.

αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμέ-

Το ΝΟΜΙΚΟ StatuS των ζώων  
στην Ελληνική έννομη τάξη

νο βιβλίο που απευθύνεται 
στην ευπαθή ομάδα των 
ζώων, έχει αποσπάσει τις 
καλύτερες κριτικές τόσο 
εντός του κύκλου της 
Ελ.αΣ. όσο και εκτός, 
ενώ παράλληλα θα πρέ-
πει να αναφερθεί ακόμα 
ό,τι και όλα τα φιλό-
ζωα σωματεία ανά το 
πανελλήνιο το έχουν 
αγκαλιάσει, με την 
ελπίδα ότι θα αποτε-
λέσει προπύργιο στην 
προστασία της τόσο 
ευαίσθητης αυτής 
ομάδας που ζει δί-
πλα μας.

ως Ένωση θα θέλα-
με να εκφράσουμε θερμά συγχαρητή-
ρια στον Υποδιευθυντή της διεύθυνσης 
αστυνομίας ήρακλείου, α/δ́  κ. νικόλαο 
Χρυσάκη για την αξιοθαύμαστη αυτή 
δουλειά και τις ατελείωτες ώρες που 
αφιέρωσε εκτός εργασίας, για να εκδώ-
σει ετούτο το εξαίρετο βιβλίο, το οποίο 
μάλιστα αφιλοκερδώς προσφέρεται στη 
διάθεση κάθε συναδέλφου μας σε περί-
πτωση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει 
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του 
τέτοιου είδους συμβάντα.

παγκρητια ένωΣη αξιωματικων αΣτυνομιαΣ
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για άλλη μία χρονιά η ετήσια χοροε-
σπερίδα που διοργάνωσε η Ένωση 

αξιωματικών αστυνομίας περιφέρειας 
κρήτης την πέμπτη 10 Οκτωβρίου σε 
γνωστό κέντρο διασκέδασης στη πόλη 
του ήρακλείου με την κορυφαία ελληνί-
δα τραγουδίστρια πάολα και το επιτελείο 
της, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. 

αξιοσημείωτο γεγονός της βραδιάς για 
4η συνεχή χρονιά ήταν η αθρόα προσέ-
λευση όχι μόνο συναδέλφων μας αλλά 
και συμπολιτών μας από όλο το νησί, 
προκειμένου να στηρίξουν την προ-
σπάθεια που κατέβαλε η Ένωσή μας να 
ενισχύσει οικονομικά τον παγκρήτιο 
Σύλλογο γονέων και φίλων παιδιών με 
νεοπλασία “Hλιαχτίδα” διαθέτοντας τα 
έσοδα της εκδήλωσης, όπως αποφασί-
στηκε ομόφωνα από τα μέλη του διοικη-
τικού Συμβουλίου μας.

ή ανταπόκριση αυτή των συμπολιτών 
μας στο κάλεσμά μας, αποδεικνύει πε-
ρίτρανα ότι ακόμη και σήμερα, που όλοι 
μας αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, λόγω 
της οικονομικής κρίσης που περνάει τα 
τελευταία χρόνια η χώρα μας, υπάρχουν 
αισθήματα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και 

φιλαλληλίας μεταξύ μας.

αστυνομία και κοινωνία μέσα από μία 
όμορφη βραδιά διασκέδασης έστειλαν 
μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας για 
ένα ευοίωνο μέλλον, βοηθώντας αλλή-
λους, δίνοντας έτσι μία έστω προσωρινή, 
αλλά ξεχωριστή νότα στην ζωή συναν-
θρώπων μας, που μάχονται καθημερινά.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους οι κάτωθι επίσημοι προσκεκλημέ-
νοι:

Ο Βουλευτής ΣΥΡίζΑ  
κ. Χαράλαμπος μαμουλάκης

Ο Πρόεδρος της νΟδε Ηρακλείου  
κ. ευάγγελος Καρκανάκης

Ο Αντιπεριφερειάρχης  
κ. νικόλαος Συριγωνάκης

Ο δήμαρχος Αρχανών - Αστερουσίων 
κ. εμμανουήλ Κοκοσάλης

Ο δήμαρχος μινώα Πεδιάδος  
κ. εμμανουήλ Φραγκάκης

Ο διευθυντής της διεύθυνσης  
Αστυνομίας Ρεθύμνου ταξίαρχος  
κ. Αδάμ Παραδεισανός

Ο διευθυντής της διεύθυνσης  
Αστυνομίας Ηρακλείου Α/δ΄  
κ. νικόλαος Σπυριδάκης

Ο Υποδιευθυντής της διεύθυνσης 
Αστυνομίας Λασιθίου Α/Υ΄  

κ. εμμανουήλ Καζαμίας

Ο Λιμενάρχης Ηρακλείου  
Αντιπλοίαρχος κ. δουβής ευθύμιος

τον Υφυπουργό Αθλητισμού  
κ. ελευθέριο Αυγενάκη εκπροσώπησε 
ο κ. δημήτριος Κουτεντάκης

τον ευρωβουλευτή της ν.δ.  
κ. εμμανουήλ Κεφαλογιάννη  
εκπροσώπησε ο κ. νικόλαος Χρονάκης

τον Βουλευτή της ν.δ.  
κ. μάξιμο Σενετάκη εκπροσώπησε  
ο κ. Γεώργιος Σενετάκης

Ο πρόεδρος του εργατικού Κέντρου 
Ηρακλείου κ. Στυλιανός Βοργιάς

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου  
κ. Γεώργιος Πικράκης

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων νομού Λασιθίου  
κ. Γεώργιος Καρτσάκης

Η πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων νομού Ρεθύμνου  
κ. Αικατερίνη Αγόρου  

Ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων 
Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας 
Κρήτης κ. Φραγκιαδάκης Απόλλωνας

Ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικού 
Σώματος Ανατολικής Κρήτης  
κ. Σφακιανάκης Γεώργιος

Ενισχύουμε τον Παγκρήτιο 
Σύλλογο Γονέων και Φίλων 
Παιδιών με νεοπλασία “Hλιαχτίδα”

παγκρητια ένωΣη αξιωματικων αΣτυνομιαΣ
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ή παγκρήτια Ένωση αξιωματικών 
αστυνομίας αφουγκραζόμενη 

την ανάγκη και την ανησυχία των με-
λών της, λόγω των τελευταίων αλλα-
γών που επήλθαν με την κύρωση του 
νόμου 4619 για τον κώδικα ποινικής 
δικονομίας και του νόμου 4620 για το 
ποινικό δίκαιο, που τέθηκαν σε ισχύ 
από 11-6-2019, ενεργώντας σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 2 του 
καταστατικού της, πραγματοποίησε 
την Τρίτη  22 Οκτωβρίου στον Άγιο 
νικόλαο επιμορφωτική ήμερίδα με 
θέμα "Τροποποιήσεις του ποινικού 
κώδικα και του κώδικα ποινικής δι-
κονομίας" με ομιλητές τον προϊστά-
μενο της Εισαγγελίας πρωτοδικών 
λασιθίου κ. αθανάσιο γαλήνα και το 
νομικό εκπρόσωπο της Ένωσης μας 
κ. γεώργιο κοκοσάλη, παρουσία του 
αστυνομικού διευθυντή λασιθίου 
α/δ' κ. Εμμανουήλ παπαδάκη, του 
Υποδιευθυντή της διεύθυνσης  α/δ' 
κ. Εμμανουήλ καζαμία, των διοικη-
τών των αστυνομικών υπηρεσιών και 
του συνόλου των ανακριτικών Υπαλ-
λήλων του νομού.

Στόχος της επιμορφωτικής αυτής 
ημερίδας ήταν η ενημέρωση των 
στελεχών της Ελ.αΣ. που ασκούν 
προανακριτικά καθήκοντα για τις 
πρόσφατες αλλαγές του π.κ. και του 
κ.π.δ. καθώς και η επίλυση τυχόν 

αποριών που ήθελε προκύψουν, 
προκειμένου να εμπλουτίσουν το νο-
μικό τους υπόβαθρο και να μπορούν 
να ανταποκριθούν στις ανακύπτου-
σες και πολυσχιδείς καθημερινές 
απαιτήσεις κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους.

καθοριστική ήταν επίσης η ενημέρω-
ση του κ. κοκοσάλη κατά την εισήγη-
σή του λόγω της θέσης που κατέχει 
ως μέλος της γνωμοδοτικής επιτρο-
πής της νομοπαρασκευαστικής επι-
τροπής σχετικά με τις προτάσεις και 
τις σκέψεις της επιτροπής στο πλαίσιο 
της πρόσφατης δημόσιας διαβούλευ-
σης του Υπουργείου δικαιοσύνης που 
τέθηκε από 14-10-2019 υπό τον τίτλο 
"Τροποποιήσεις ποινικού κώδικα, 
κώδικα ποινικής δικονομίας και συ-
ναφής διατάξεις".

μετά το πέρας της ημερίδας, η Ένω-
σή μας παρέδωσε τιμητική πλακέτα 
στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας 
πρωτοδικών λασιθίου κ. γαλήνα για 
την καθοριστική του συμβολή στην 
ενημέρωση των μελών του σωματεί-
ου μας.

Τέλος, η Ένωση προγραμματίζει στο 
εγγύς μέλλον να πραγματοποιή-
σει την ίδια ήμερίδα και στις λοιπές 
αστυνομικές διευθύνσεις της περι-
φέρειας.

Επιστολές με ευχές στην Ένωσή μας για 
καλή επιτυχία απέστειλαν ο Υφυπουρ-
γός αθλητισμού κ. Ελευθέριος αυγε-
νάκης και οι βουλευτές κ. Σωκράτης 
βαρδάκης, κ. νικόλαος ήγουμενίδης κ. 
βασίλειος κεγκέρογλου, ο αρχηγός της 
Ελ.αΣ. αντιστράτηγος κ. μιχαήλ καρα-
μαλάκης, ο Υπαρχηγός της Ελ.αΣ. αντι-
στράτηγος κ. ανδρέας δασκαλάκης, ο 
προϊστάμενος επιτελείου του αρχηγείου 
της Ελ.αΣ. αντιστράτηγος κ. κωνστα-
ντίνος λαγουδάκης και ο γενικός πε-
ριφερειακός αστυνομικός διευθυντής 
κρήτης Υποστράτηγος κ. αντώνιος ρου-
ντζάκης, οι οποίοι ανέφεραν ότι θα ήθε-
λαν πολύ να παρευρεθούν στην εκδή-
λωση, πλην όμως λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων αυτό δεν κατέστη εφικτό, 
ενώ παράλληλα εξήραν στο σύνολο το 
φιλανθρωπικό έργο του σωματείου μας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτη-
καν από την Ένωσή μας οι αξιωματικοί 
της Ελληνικής αστυνομίας - μέλη μας 
που τερμάτισαν ευδόκιμα τη σταδιοδρο-
μία τους στο σώμα καθώς και τα τέκνα 
των μελών μας που πέτυχαν την εισα-
γωγή τους στις σχολές της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης κατά τις πανελλαδικές 
Εξετάσεις 2018 και 2019.

Τέλος, η Ένωση αξιωματικών αστυνο-
μίας περιφέρειας κρήτης θα ήθελε να 
εκφράσει την αμέριστη ευγνωμοσύνη 
της σε όλους εκείνους τους συναδέλ-
φους – φίλους και συμπολίτες μας που 
τίμησαν με την παρουσία τους την εκδή-
λωσή μας, στέλνοντας δια του παρόντος 
εγκάρδιες ευχαριστίες.ραντεβού και 
πάλι του χρόνου. 

Ημερίδα με θέμα "Τροποποιήσεις 
του Ποινικού Κώδικα και του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας" 

παγκρητια ένωΣη αξιωματικων αΣτυνομιαΣ
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Το δόγμα της αστυνόμευσης άλλα-
ξε, οι απαιτήσεις αυξήθηκαν και θα 

πρέπει άπαντες να εναρμονιστούν με 
αυτό, ώστε να εμπεδωθεί στους πολί-
τες το αίσθημα της ασφάλειας. αποτε-
λεί μονόδρομο η αντιμετώπιση και η 
μείωση της εγκληματικότητας κυρίως 
στις εγκληματογόνες περιοχές της ατ-
τικής.

Εύηχο μήνυμα, αλλά όχι πρωτάκου-
στο. Είθισται όταν υπάρχει είτε αλλαγή 
κυβέρνησης, είτε αλλαγή στην πολιτι-
κή και φυσική ηγεσία μας, να ακούγο-
νται αυτά τα λόγια και να διατάσσονται 
ιεραρχικώς οι αστυνομικοί για άμεση 
υλοποίηση με απτά αποτελέσματα. 
φυσικά υπάρχει και η κατάλληλη 
επικοινωνιακή προώθηση που γεννά 

προσδοκίες και ελπίδες για τη σίγουρη 
επιτυχία του νέου σχεδιασμού και για τις 
καλύτερες ημέρες που θα έρθουν.

αλήθεια, όμως, ποίοι αστυνομικοί κα-
λούνται να υποστηρίξουν και να εφαρ-
μόσουν κάθε φορά τα φιλόδοξα σχέδια 
της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας μας; 
ή απάντηση είναι εύκολη και γνωστή σε 
όλους τους υπηρετούντες στην αστυνο-
μία.

Οι ίδιοι και οι ίδιοι...

Το βάρος εκτός των αστυνομικών 
της Άμεσης δράσης, της Υ.α.Τ. και της 
Υ.μΕ.Τ., πέφτει στις πλάτες των αστυνο-
μικών που υπηρετούν στα αστυνομικά 
Τμήματα και στα Τμήματα ασφαλείας.

• Είναι αυτοί οι αστυνομικοί που συνε-
χίζουν να υπηρετούν σε αυτά από με-
ράκι και αγάπη για αυτό που κάνουν.

• Είναι αυτοί οι αστυνομικοί που έμα-
θαν να δουλεύουν σε αποδεκατισμέ-
νες Υπηρεσίες.

• Είναι αυτοί οι αστυνομικοί που δεν 
έχουν ή δεν θέλουν να έχουν «μπάρ-
μπα στην κορώνη».

• Είναι αυτοί οι αστυνομικοί που συνε-
χίζουν να κοιτάνε στα μάτια τον πολί-
τη και με φιλότιμο να προσπαθούν να 
δώσουν λύση στο πρόβλημα του.

• Είναι αυτοί οι αστυνομικοί που έχουν 
αναλάβει αγόγγυστα και με δικά τους 
έξοδα πολλές φορές και το ρόλο της 
καθαριότητας των Υπηρεσιών τους.

• Είναι αυτοί οι αστυνομικοί που δε 
γνωρίζουν πότε και πώς θα εργα-
στούν τις επόμενες ημέρες.

• Είναι οι διοικητές αυτών των Τμη-
μάτων Τάξης και ασφαλείας που 
νυχθημερόν προσπαθούν και για 
τα αυτονόητα, σχεδόν πάντα πέραν 
των προβλεπόμενων καθηκόντων 
τους.

Σε αυτούς τους μαχητές της καθημε-
ρινότητας δεν αρκεί, όμως, μόνο ένας 
καλός λόγος παρηγοριάς και συμπα-
ράστασης, ένα φιλικό χτύπημα στην 
πλάτη. ή καλύτερη επιβράβευση τους 
είναι να δοθούν κίνητρα για να συνε-
χίσουν να υπηρετούν στα α.Τ. και Τ.α. 
μόνο έτσι ίσως παρακινηθούν και 
θελήσουν να εξέλθουν από τις «κρυ-
ψώνες τους» και οι... χαμένοι αστυνο-
μικοί.

Σε ένα σύγχρονο κράτος που προτάσ-
σει τα ζητήματα ασφαλείας, είναι μη 
αποδεκτό να υπάρχουν αστυνομικοί 
δυο ταχυτήτων , εκτός αν νομοθε-
τηθεί. Είναι επιβεβλημένο η φυσική 
ηγεσία του Σώματος που υπηρετούμε 
να θέσει απαράβατους κανόνες για 
όλους.

Όσο ουτοπικό και αν είναι ή ακούγεται 
θα πρέπει να απαγκιστρωθούμε από 
τις οποιαδήποτε παρεμβάσεις. Έχουμε 
υποχρέωση όλοι μας να αγωνιστούμε 
προς την κατεύθυνση αυτή. ή αστυ-
νομία και ο πολίτης θα είναι πολλαπλά 
κερδισμένοι.

Το νέο δόγμα αστυνόμευσης και οι εργάτες - 
αστυνομικοί των Τμημάτων Τάξης και Ασφαλείας

TΟΥ ΚΑνεΛΛΟΥ νίΚΟΛΑΟΥ

γενικού γραμματέα 
 Ένωσης αξιωματικών αττικής
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αναγκάζομαι εκ των πραγμάτων να 
επανέλθω σε ένα θέμα που έχω 

γράψει κατ΄ επανάληψη, πλην όμως, 
το ολιγότερο, κακώς πληροφορημένοι 
«συνάδελφοι;», συνεχίζουν να διακινούν 
φήμες και ψεύδη ως προς τη βιωσιμότη-
τα του ΤΕαπαΣα και την ικανότητά του 
(οικονομική) να ανταποκριθεί στις υπο-
χρεώσεις του προς τους ασφαλισμένους 
του, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 
αναίτια ανησυχία στους συνάδελφους. 

ως μέλος του δ.Σ του Τ.Ε.α.π.α.Σ.α, εκ-
προσωπώντας των πανελλήνια Ομο-
σπονδία αξιωματικών σε αυτό, προς 
αποκατάσταση της αλήθειας διευκρινί-
ζω τα παρακάτω:

με το ν.4387/16(λεγόμενος και νόμος 
κατρούγκαλου) το ΤΕαπαΣα παρέμεινε 
αυτόνομο και αυτοτελές διοικητικά και 
οικονομικά, συνεχίζοντας να παρέχει 
απρόσκοπτα τις εφάπαξ παροχές των 
ταμείων πρόνοιας π. Χωροφυλακής, π. 
αστυνομίας πόλεων και πυροσβεστικής.

ως προς τις εφάπαξ παροχές (το γνωστό 
εφάπαξ) ο προαναφερόμενος νόμος 
προβλέπει συγκεκριμένο τρόπο υπολο-
γισμού των, ο οποίος συμβάλλει στην 
ορθολογική και βιώσιμη πορεία των τα-
μείων πρόνοιας σε βάθος δεκαετιών. Τα 
προαναφερόμενα ταμεία που καταβάλ-
λουν το εφάπαξ, ΣΥμφωνα μΕ ΟλΕΣ 

ΤιΣ αναλΟγιΣΤικΕΣ μΕλΕΤΕΣ, Ειναι 
βιωΣιμα και ΟικΟνΟμικα ΕΥρωΣΤα, 
εκπληρώνοντας στο ακέραιο τις υπο-
χρεώσεις τους προς τους ασφαλισμέ-
νους του, ΤΟΣΟ ΣήμΕρα, ΟΣΟ και ΣΤΟ 
απωΤΕρΟ μΕλλΟν. 
Επίσης στο ταμείο ανήκει και ο κλάδος 
Υγείας της π. αστυνομίας πόλεων, ο 
οποίος σύμφωνα με τις αναλογιστικές 
μελέτες, Ειναι ΟικΟνΟμικα ΕΥρωΣ-
ΤΟΣ, παρέχοντας σημαντικές παροχές 
προς τους ασφαλισμένους του ταμείου 
της π. αστυνομίας πόλεων και εφεξής 
και στους ασφαλισμένους της π. χωρο-
φυλακής που έχουν προσληφθεί από 
03/07/2009 και εντεύθεν, εφόσον επι-
θυμούν και υποβάλουν σχετική αίτηση 
μέχρι και την 03/01/2020 και υποχρεω-
τικά για όλους τους νεοπροσληφθέντες 
εφεξής.
Τέλος, στο Ταμείο ανήκει και ο λογαρια-
σμός αλληλοβοηθείας για τους ασφαλι-
σμένους της π. Χωροφυλακής (γίνεται 
σχετική κράτηση προς τούτο στις απο-
δοχές τους) , στους οποίους χορηγεί 
εφάπαξ χρηματικό ποσό για σοβαρούς 
λόγους υγείας των ιδίων και προστατευ-
ομένων μελών των οικογενειών τους.  
Τούτων δοθέντων, ΟΤιδήπΟΤΕ αλλΟ 
ακΟΥγΕΤαι, λΕγΕΤαι Ή γραφΕΤαι δΕν 
ανΤαπΟκρινΕΤαι ΣΤήν πραγμαΤι-
κΟΤήΤα.
Το Τ.Ε.α.π.α.Σ.α συνεχίζει την αυτόνο-
μη και βιώσιμη πορεία του προς όφελος 
των ασφαλισμένων του και ουδείς λόγος 
ανησυχίας υπάρχει με τα υφιστάμενα και 
ισχύοντα δεδομένα.  
δυστυχώς η σπέκουλα που έγινε με τις 
συντάξεις και τα εφάπαξ, από «ειδικούς», 
μμΕ και λοιπούς παράγοντες, όλα αυτά 
τα χρόνια από την αρχή της χρεοκοπίας 
της χώρας το 2010 έως και σήμερα, οδή-
γησε πολλούς εργαζομένους σε πρόω-
ρη συνταξιοδότηση, καθώς φοβήθηκαν 
ότι θα χάσουν κεκτημένα δικαιώματα. 
ασφαλώς και χάθηκαν δικαιώματα και 
στο συνταξιοδοτικό και στα εφάπαξ, 
όμως όσοι εργαζόμενοι προτίμησαν την 
πρόωρη συνταξιοδότηση έχασαν πολλά 
περισσότερα από αυτούς που παρέμει-
ναν στην εργασία τους.  
Τα παθήματα, όμως, δεν έγιναν μαθήμα-

τα και όπως προανέφερα φυλλάδες και 
site συνεχίζουν να τρομοκρατούν τους 
εργαζομένους και ειδικότερα τους έν-
στολους με δημοσιεύματα, τουλάχιστον, 
ανακριβή για να μη χρησιμοποιήσω βα-
ρύτερες εκφράσεις.

προς ενημέρωση των συναδέλφων και 
όλων των ενδιαφερομένων, αποσαφη-
νίζω για μια ακόμη φορά ότι με το συ-
νταξιοδοτικό-ασφαλιστικό ν.4387/16 
καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της 
σύνταξης, που πλέον είναι κοινός για 
όλους τους συνταξιούχους (Εφκα).

Οι μειώσεις που επέρχονται στις συ-
ντάξεις με το νέο τρόπο υπολογισμού 
αυτών, έχουν ήδη ισχύσει πλήρως από 
01/01/2019 και δεν προβλέπεται περαι-
τέρω μείωση αυτών μετά το 2020 όπως 
ανακριβώς αναγράφεται.

Τουναντίον, σύμφωνα με δηλώσεις αρ-
μοδίων κυβερνητικών παραγόντων, 
υπάρχει πρόθεση αύξησης των συντε-
λεστών υπολογισμού της σύνταξης για 
όσους εργαζόμενους έχουν πολλά χρό-
νια εργασίας (35 και άνω) και συνεπώς 
και αύξησης της καταβαλλόμενης σύ-
νταξης.

ως εκ τούτου ουδένας λόγος υπάρχει για 
να οδηγηθεί κάποιος σε πρόωρη συντα-
ξιοδότηση, καθώς αφενός μεν τα περισ-
σότερα χρόνια εργασίας θα του εξασφα-
λίσουν μεγαλύτερη σύνταξη, αφετέρου 
δεν θα χάσει μεγάλα χρηματικά ποσά 
από τη διαφορά μισθού-σύνταξης, που 
είναι αρκετά μεγάλη εις βάρος φυσικά 
της σύνταξης.

για το εφάπαξ ,όπως έχω γράψει προ 
ολίγων ημερών, δεν συντρέχει ουδείς 
λόγος ανησυχίας, καθώς σύμφωνα με 
τον ισχύοντα ν. 4387/16 το Τ.Ε.α.π.α.Σ.α 
και τα ταμεία πρόνοιας( αυτά που χορη-
γούν τα εφάπαξ), Ειναι βιωΣιμα και Οι-
κΟνΟμικα ΕΥρωΣΤα, εκπληρώνοντας 
στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους προς 
τους ασφαλισμένους του, ΤΟΣΟ ΣήμΕ-
ρα, ΟΣΟ και ΣΤΟ μΕλλΟν.

Τούτων δοθέντων εδραία άποψή μου 
παραμένει, να μΕινΕΤΕ ΣΤήν Εργα-
Σια ΟΣα πΕριΣΣΟΤΕρα ΧρΟνια μπΟ-
ρΕιΤΕ. μόνο όφελος θα έχετε εσείς και 
οι οικογένειές σας.  

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α: Ανυπόστατες και ψευδείς φήμες 
προκαλούν αναίτια ανησυχία στους ασφαλισμένους του

αποψέιΣ

τΟΥ ΒΑΣίΛΗ ΒΡΑντζΑ

πρόεδρος Ένωσης αξιωματικών 
αττικής - μέλος του δΣ του ΤΕαπαΣα 
(εκπρόσωπος π.Ο.αξι.α.)
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Η εγκληματικότητα  
και οι «εΠεΝΔΥΣεΙΣ»

τΟΥ ΑΛΚίΒίΑδΗ Κ. ΚεΦΑΛΑ

διδάκτωρ φυσικής του πανεπιστημίου 
του Manchester, UK, δ/ντής Ερευνών 
του Εθνικού ιδρύματος Ερευνών

φυσιολογική και εντός του πλαισίου 
της καθημερινής κανονικότητας 

φάνηκε στους κατοίκους του κέντρου 
των αθηνών η ληστεία αλλοδαπού 
επιχειρηματία, επειδή έκανε το μοιραίο 
λάθος να εμφανιστεί με πολυτελές αυ-
τοκίνητο στους δρόμους γύρω από την 
πλατεία κάνιγγος.

Σε παρατήρηση των αστυνομικών 
περί του ατοπήματος της εμφάνισής 
του, ο ληστευθείς ανέφερε ότι δεν θα 
μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι κάτι 
ανάλογο θα συνέβαινε στο κέντρο μιας 
«ευρωπαϊκής πόλης», παρά το γεγονός 
ότι δεν μπορεί να αποδοθεί στην τρι-
τοκοσμική αθήνα ο ανωτέρω ευφημι-
σμός.

Ο άτυχος επισκέπτης βεβαίως δεν θα 
μπορούσε ποτέ να αντιληφθεί την ορ-
γουελική πραγματικότητα, ότι δηλαδή 
όχι μόνο το κέντρο της πρωτεύουσας, 
αλλά το σύνολο της χώρας έχει παρα-
δοθεί στα χέρια εγχώριων και αλλο-
δαπών εγκληματικών συμμοριών από 
το πολιτικό σύστημα, μέσω των κατάλ-
ληλων νομοθετικών πράξεων, με χα-
ρακτηριστικά παραδείγματα τον νόμο 
παρασκευόπουλου και τον νέο ποινικό 
κώδικα που ουσιαστικά αποποινικο-
ποιούν το έγκλημα.

Έχει αναλυθεί διεξοδικά στο παρελθόν 
ότι το οξύ πρόβλημα της εγκληματι-
κότητας είναι μια συνειδητή πολιτική 
πράξη, επειδή όχι μόνο αφήνει ατι-
μώρητη την παραβατικότητα των ελίτ, 
αλλά κυρίως διότι η εμπέδωση του φό-
βου στην κοινωνία και η καλλιέργεια 
του κοινωνικού αυτοματισμού δεν επι-
τρέπουν στον πολίτη να σκεφτεί πολι-
τικά και να αντιληφθεί το μέγεθος των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Στο 
ίδιο μήκος κύματος με το παρελθόν, οι 
πολιτικές εξαγγελίες σήμερα αφήνουν 
να αιωρείται η εντύπωση ότι, εάν μετα-

φερθούν οι φυλακές του κορυδαλλού 
σε άλλη τοποθεσία και εάν αποκατα-
σταθούν η τάξη και η κανονικότητα στα 
Εξάρχεια, το πρόβλημα της εγκλημα-
τικότητας θα λυθεί, παραγνωρίζοντας 
το γεγονός ότι ο νόμος και η αισθητική 
των Εξαρχείων έχουν κάνει μετάσταση 
όχι μόνο στο μεγαλύτερο μέρος της πό-
λης, αλλά σε όλη την επικράτεια.

αν επιχειρούσε ο υπουργός προστασί-
ας του πολίτη να περπατήσει το βράδυ 
μόνος, χωρίς αστυνομική συνοδεία, 
από την οδό Σωκράτους προς την πλα-
τεία καραϊσκάκη, θα διαπίστωνε ιδίοις 
όμμασι ότι η αθήνα έχει μετατραπεί 
σε καλκούτα και πως το πρόβλημα 
της εγκληματικότητας έχει υπερβεί 
το κρίσιμο σημείο επαναφοράς στην 
κανονικότητα, μη δυνάμενο να επιλυ-
θεί μόνο με αστυνομικά μέτρα ή με τη 
σύλληψη μικροεμπόρων ναρκωτικών 
στα Εξάρχεια. Ο κ. υπουργός αδυνα-
τεί επίσης να απαντήσει στο ερώτημα 
εάν στο μέλλον οι αρχές θα μπορούν 
να εισέρχονται στους καταυλισμούς 
των Τσιγγάνων, δοθέντος ότι προσφά-
τως πυροσβέστες που επιχειρούσαν να 
σβήσουν πυρκαγιά αυτοκινήτου σε κα-
ταυλισμό Τσιγγάνων έγιναν δεκτοί με 
πυρά αυτόματων όπλων καλάσνικοφ.

αν επίσης υποθέσουμε ότι η κυβέρ-
νηση θα κατορθώσει να επαναφέρει 
την τάξη και την ευνομία στα σημερινά 
κέντρα εγκληματικότητας και τα άβα-
τα, πώς μπορεί να είναι σίγουρη ότι οι 
δεκάδες ή εκατοντάδες καταυλισμοί 
μεταναστών που σκοπεύει να διασπεί-
ρει σε όλη τη χώρα, ένθα θα διαβιοί 
ολοένα μεγαλύτερος και εκθετικά αυ-
ξανόμενος αριθμός προσφύγων, μετα-
ναστών και ισλαμιστών που έρχονται 
για να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελ-
λάδα, δεν θα μετασχηματιστούν με τη 
βοήθεια των μκΟ, των ξένων κυβερ-
νήσεων, των δικαιωματιστών και των 
πολιτικών ομάδων υποστήριξης σε νέα 
άβατα και κέντρα εγκληματικότητας, 
τρομοκρατίας ή σε άνδρα πολιτικής 
αποσταθεροποίησης;

Στην Ελλάδα, η εγκληματικότητα και 
η ανομία δεν είναι προϊόντα παρθενο-
γένεσης, αλλά αποτέλεσαν συνειδητές 
πολιτικές πράξεις από τη στιγμή που 
η πολιτική άρχισε να εφάπτεται του 
κοινού εγκλήματος. ή θεσμοθετημέ-
νη ατιμωρησία, επί παραδείγματι, που 
μετατρέπει την κλοπή από κακούργη-
μα σε πλημμέλημα, όταν το προϊόν της 
κλοπής είναι κάτω από 120.000 ευρώ, 
εμπεδώνει το αίσθημα αδικίας στην 
κοινωνία, στρέφεται εκ νέου κατά της 
μεσαίας τάξης, αλλά κυρίως ενθαρρύ-
νει το αίσθημα της ανομίας και της ατι-
μωρησίας, που αποτελεί τη χειρότερη 
μορφή κοινωνικού αυτοματισμού και 
θεσμοθετημένης αδικίας.

Ο κ. υπουργός και η κυβέρνησή του, αν 
πράγματι θέλουν να αντιμετωπίσουν 
συνολικά την εγκληματικότητα, θα 
πρέπει πρωτίστως να αντιληφθούν ότι 
η πολιτική άρνηση αντιμετώπισης του 
μικροεγκλήματος και η διακριτική -αν 
όχι επιλεκτικά ρατσιστική- ανοχή στο 
έγκλημα των «ευπαθών» ομάδων όχι 
μόνο ενθαρρύνουν τη σοβαρή εγκλη-
ματικότητα, αλλά ταυτόχρονα αποσα-
θρώνουν την κοινωνία.

Τέλος, οι πολιτικοί επαΐοντες θα πρέ-
πει να διάγουν βαθύ πολιτικό ύπνο, αν 
θεωρούν ότι θα μπορέσουν να προσελ-
κύσουν επενδύσεις στην Ελλάδα μέσω 
ενός έστω κατάλληλου νομοθετικού 
πλαισίου, χωρίς να λάβουν υπ’ όψιν 
την οριζόντια και κάθετη πάταξη της 
εγκληματικότητας, την εξάλειψη της 
γραφειοκρατίας και της κρατικής και 
πολιτικής διαφθοράς, που ενθαρρύ-
νουν η σημερινή νομοθεσία και η επι-
λεκτική ατιμωρησία. ας αναλογιστούν 
οι πολιτικοί σοφοί ότι στην κολομβία 
μόνο ψυχοπαθείς και διανοητικά διατα-
ραγμένοι θα τοποθετούσαν τα χρήματά 
τους σε νόμιμες επιχειρήσεις, παρά το 
γεγονός ότι έχει από τα καλύτερα επεν-
δυτικά νομοθετικά πλαίσια στον κόσμο.

αποψέιΣ



ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 33

αποψέιΣ

τΟΥ ΑΓΓεΛΟΥ τΣίΓΚΡΗ

Το φαινόμενο της παράνομης μετα-
νάστευσης έχει προσλάβει εφιαλ-

τικές διαστάσεις στη χώρα μας.

Στην Ελλάδα, σήμερα, παραμένουν 
και διαβιώνουν σε άθλιες συνθήκες 
δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Ένας 
μεγάλος αριθμός εξ αυτών έχουν ζη-
τήσει άσυλο στη χώρα μας.

από την άλλη μεριά, τα επίσημα 
στοιχεία δείχνουν ότι ξεπέρασαν για 
πρώτη φορά -μετά την εφαρμογή της 
συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Τουρκίας- τους 12.000 οι εγκλωβι-
σμένοι στο βόρειο αιγαίο μετανάστες 
και πρόσφυγες.

να σημειωθεί ότι με τις εξελίξεις 
στην Τουρκία πολλοί στην Ευρώ-
πη ανησυχούν μήπως καταρρεύσει 
η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης 
– Τουρκίας για τον έλεγχο των προ-
σφυγικών ροών από την Τουρκία 
προς την δύση, με πρώτο σταθμό φυ-
σικά την Ελλάδα.

Ο συνολικός αριθμός των προσφύ-
γων μόνο από την Συρία που βρί-
σκονται στην Τουρκία, είναι συγκε-
χυμένος καθώς για άλλους είναι 4 
εκατομμύρια, για άλλους 2,5 και το 
νούμερα ανεβοκατεβαίνουν, ενώ δεν 
υπολογίζονται οι παράνομοι μετανά-
τες από πολλές χώρες της ασίας και 
της αφρικής, που προσδοκούν να έρ-
θουν την Ελλάδα.

Ο συνολικός αριθμός μόνο των Σύ-
ριων προσφύγων σε όλη την Τουρ-
κία φτάνει σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία τους 2.749.140. από αυτούς, 
οι 574.479 περίπου βρίσκονται σε πε-
ριοχές δίπλα ακριβώς από τα σύνορα 

με την Ελλάδα και είναι πιο πιθανοί 
να αποπειραθούν είτε τώρα, είτε στο 
εγγύς μέλλον, να περάσουν στην ελ-
ληνική επικράτεια.

Στον αριθμό αυτό φυσικά δεν υπο-
λογίζονται οι παράνομοι μετανάστες 
από άλλες χώρες της ασίας και της 
αφρικής.

απέναντι στις παραπάνω προκλή-
σεις, η χώρα μας παρουσιάζει μια με-
ταναστευτική πολιτική που στερείται 
τεχνογνωσίας, φιλοσοφίας, έμπνευ-
σης και αποτελεσματικότητας.

αρκεί να αναλογιστεί κάποιος ότι η 
χώρα μας, ακόμη και σήμερα, δεν 
γνωρίζει πόσοι μετανάστες ζουν -νό-
μιμα ή παράνομα- στην Ελλάδα!

θα πρέπει άμεσα να πεισθούν οι Ευ-
ρωπαίοι εταίροι μας ότι: 1) η παρά-
νομη μετανάστευση αποτελεί κοινό 
πρόβλημα των χωρών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης (ΕΕ) και συνεπώς χρει-
άζεται κοινή και ριζική αντιμετώπιση, 
2) απαιτείται συνέπεια στην τήρηση 
των συλλογικών συμφωνιών από 
όλες, ανεξαιρέτως, τις χώρες που 
έχουν συνυπογράψει, 3) η Τουρκία θα 
πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο 
και τη συμφωνία που συνυπέγραψε 
το 2001 για την επανεισδοχή μη νόμι-
μων μεταναστών και 4) να ενισχυθεί 
-με προσωπικό και μέσα- η Ευρωπα-
ϊκή ακτοφυλακή (Frontex).

μεταξύ των προτάσεων που πρέπει 
άμεσα να υιοθετηθούν από τα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ είναι: 1) ή διακοπή 
των κοινοτικών ενισχύσεων προς τις 
χώρες προέλευσης που δε θα επιδεί-
ξουν πνεύμα συνεργασίας στη δίωξη 
των δικτύων που διακινούν λαθρο-
μετανάστες. 2) ή ενίσχυση των ελέγ-

χων. 3) ή στενότερη συνεργασία στο 
ζήτημα της θεώρησης των διαβατη-
ρίων. 4) ή αύξηση της κοινοτικής βο-
ήθειας προς την Ελλάδα, την κύπρο, 
τη μάλτα, την ιταλία, την ισπανία και 
την πορτογαλία, οι οποίες αποτελούν 
ευαίσθητα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να επι-
δείξουν πνεύμα συνεργασίας προ-
κειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα: 
1) Ενημέρωσης των ευρωπαίων πο-
λιτών σε ζητήματα μετανάστευσης. 2) 
περιθωριοποίησης των φαινομένων 
ξενοφοβίας και ρατσισμού. 3) Ενη-
μέρωσης των παραγωγικών φορέ-
ων για τη διευκόλυνση της πρόσβα-
σης των νόμιμων μεταναστών στην 
απασχόληση. 4) Ενημέρωσης των 
νόμιμων μεταναστών σε ζητήματα 
εργασίας, εκπαίδευσης, υγείας και 
κοινωνικής ένταξης. 5) Εκπαίδευσής 
τους και στοιχειώδους εκμάθησης 
της γλώσσας των κρατών υποδοχής. 
6) Υγειονομικής περίθαλψης των νό-
μιμων μεταναστών. 7) Εξέτασής τους 
για τυχών μεταφορά μολυσματικών 
ασθενειών και επιδημιών. 8) Επίλυ-
σης του στεγαστικού τους προβλή-
ματος των νόμιμων μεταναστών και 
διευκόλυνσής τους στην απόκτηση 
στέγης. 9) πάταξης των κυκλωμάτων 
παράνομης διακίνησης μεταναστών. 
10) θωράκισης των εξωτερικών συ-
νόρων της ΕΕ. 11) Επαναπροώθησης 
των παράνομων μεταναστών στις 
χώρες καταγωγής τους.

ή ταυτόχρονη εφαρμογή του συνό-
λου των παραπάνω προτάσεων θα 
μπορούσε να αποτελέσει πειστική 
απάντηση στη σημερινή απουσία 
κοινής μεταναστευτικής πολιτικής σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Eφιαλτικές διαστάσεις  
το φαινόμενο της παράνομης 
μετανάστευσης
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