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Συνεχίζουμε μαχητικά, χωρίς εξαρτήσεις

Έ

χουν περάσει 30 ολόκληρα χρόνια
από τότε που οι πρώτοι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας πήραν
την ιστορική απόφαση να ιδρύσουν μια
συνδικαλιστική ένωση αξιωματικών
στο χώρο της αστυνομίας, γνωρίζοντας
ότι μια τέτοια ριζοσπαστική πρωτοβουλία 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, αταλάντευτη πίστη στα ιδανικά και τις αξίες που
καλούνταν να υπηρετήσουν μέσα από
το νέο, το συνδικαλιστικό αυτή τη φορά,
ρόλο τους.
Η Ιστορία τους δικαίωσε. Όχι μόνο διότι
πέτυχε οργανωτικά το εγχείρημά τους,
παρά το γεγονός ότι πέρασαν από σαράντα κύματα. Τους δικαίωσε η Ιστορία διότι με τη συνδικαλιστική τους πορεία και
τα αποτελέσματα που αυτή επέφερε στο
υπηρεσιακό στάτους του Αξιωματικού
και στη λειτουργία της ίδιας της αστυνομίας, αποδείχθηκε περίτρανα ότι η συνδικαλιστική λειτουργία συμβάλλει στην
καταξίωση της θέσης κάθε Αξιωματικού και κάθε αξιώματος. Απαράγραπτες
αξίες που υπηρετούνται υπηρεσιακώς,
ενσωματώνονται και στην καθημερινή
συνδικαλιστική μας δράση. Ο αυτοσεβασμός, η αυτογνωσία και η αυτοκυριαρχία
είναι τα ελάχιστα κοινά χαρακτηριστικά
του υπηρεσιακού και του συνδικαλιστικού 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 Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας,
έχοντας πια ενηλικιωθεί για τα καλά,
πορεύεται μαχητικά και χωρίς εξαρτήσεις 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 Ομοσπονδία μας. Σύμμαχος στον αγώνα μας
αυτό, οι άλλες Ομοσπονδίες της Ελληνικής 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 ενότητας απέναντι στις εκάστοτε κυβερνητικές εξουσίες.

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 γεγονός 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 σκοπιμοτήτων και όλα αφέθηκαν στο φιλότιμο 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 ασφαλείας δοκιμάστηκε για άλλη μια φορά, η
εγκληματικότητα εκτινάχθηκε στα ύψη
και οι διεθνείς απειλές πρόβαλλαν απειλητικά στον ορίζοντα.

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

Με την κυβερνητική αλλαγή, τον Ιούλιο
του 2019, δόθηκαν νέες διαβεβαιώσεις
από τους σημερινούς κυβερνώντες. Η
εύλογη περίοδος χάριτος που δικαιούται
η όποια νέα κυβέρνηση, κάποια στιγμή
τελειώνει. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα
και οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν... Ας το γνωρίζουν καλά διότι τα
προβλήματα όταν δεν επιλύονται, οξύνονται ιδίως μετά την «έκρηξη» του μεταναστευτικού και την έξαρση της βίας
των «γνωστών αγνώστων».
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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

Μ

ε ισχυρό συμβολισμό, τα αναμμένα
κεριά στη μνήμη των Πεσόντων,
εν ώρα καθήκοντος, συναδέλφων μας,
ολοκληρώθηκε φέτος η κοινή ένστολη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Ομοσπονδιών των Αστυνομικών, των Πυροσβεστών, των Λιμενικών και των Στρατιωτικών, στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, στο
Λευκό Πύργο, με αφορμή τα εγκαίνια
της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 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 Κυβέρνηση και τα Πολιτικά Κόμματα, εστιάζοντας κυρίως στην αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας και σε άλλα
αιτήματα που, παρά τις κατά καιρούς
δεσμεύσεις του πολιτικού κόσμου, δεν
έχουν επιλυθεί. «Κάντε πράξη τις δεσμεύσεις σας. Μισθολόγιο, βαθμολόγιο,
επικινδυνότητα επαγγέλματος», ήταν το
κεντρικό σύνθημα και εξακολουθεί να
αποτελεί και τον βασικό μας διεκδικητικό στόχο.
Στα αιτήματά μας αναφέρθηκαν αναλυτικότερα, 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 Πυροσβεστικού Σώματος κ. Γιώργος ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ,
το μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος
κ. Δημήτρης ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ο
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού
Σώματος κ. Παναγιώτης ΤΣΙΑΝΟΣ, ο
Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας
4
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Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας
κ. Ανδρέας ΒΕΛΛΙΟΣ και ο Πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, 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-

νηση είχε αθετήσει τις δεσμεύσεις της.
Σύντομο χαιρετισμό στους συγκεντρωθέντες απηύθυναν, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος ΖΕΡΒΑΣ,
η επικεφαλής αντιπροσωπείας του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κα Κατερίνα ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ο
υποψήφιος βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. κ.
Γιώργος ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ, ο Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας κ. Ευάγγελος

ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ενώ παρέστη ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ και άλλοι.
Μετά τις ομιλίες ακολούθησε δυναμική
πορεία μέσω των κεντρικών οδών της
πόλεως προς το Υφυπουργείο Μακεδονίας –Θράκης, όπου η διευθύντρια του
Υφυπουργού κ. Θεόδωρου ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ,
παρέλαβε το Ψήφισμα με τα κοινά αιτήματά μας, το οποίο και επισυνάπτεται.

Οι νέοι Κυβερνώντες οφείλουν να κάνουν
πράξη τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις
Κ
οινή σύσκεψη πραγματοποίησαν
στα γραφεία της ΠΟΑΣΥ στις 20
Ιουλίου 2019 οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και
των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου
να συντονίσουν τον αγώνα τους, ενόψει των εγκαινίων της 84ης Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό της Χώρας και των εξαγγελιών του για την οικονομική πολιτική
της νέας Κυβέρνησης, που προέκυψε
από τις βουλευτικές εκλογές της 7ης
Ιουλίου 2019.
Σε κοινή ανακοίνωσή τους οι εφτά Ομοσπονδίες και Ενώσεις τόνισαν τα εξής:
«Δυστυχώς, στο διαρρεύσαν από πέρυσι χρονικό διάστημα, η πλειοψηφία

των αιτημάτων που είχαμε συμπεριλάβει στο κοινό Ψήφισμα διαμαρτυρίας
κατά την περυσινή ένστολη διαδήλωση
των Ομοσπονδιών, δεν έχει ικανοποιηθεί παρά τις επανειλημμένες μας παρεμβάσεις προς όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς της απερχόμενης Κυβέρνησης. Εν τάχει, υπενθυμίζουμε τις
πετσοκομμένες λειτουργικές δαπάνες,
την υποστελέχωση των Υπηρεσιών, τα
ελλιπή μέσα, τις άθλιες συνθήκες εργασίας, 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 αντιυπηρεσιακών αποφάσεων και μέτρων.
Το συνδικαλιστικό μας Κίνημα θα δώσει και πάλι το δικό του «παρών» με ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη
Θεσσαλονίκη, στις 6 Σεπτεμβρίου 2019
και ώρα 18:00 στο Λευκό Πύργο.

Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, προκειμένου
να επιδοθεί το Ψήφισμα με τα αιτήματά
μας στον αρμόδιο Υφυπουργό».

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Δεν ήρθαμε ούτε ως
ικέτες ούτε ως επαίτες!

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
ρούμε να επιτελέσουμε στο ακέραιο το
έργο μας. Η εκτέλεση του καθήκοντός
μας δε μπορεί να στηρίζεται όμως μόνο
στην πατριωτική συνείδηση και το υψηλό φρόνημα, όπως γινόταν έως τώρα.
Πρέπει κύριοι, επιτέλους, να θωρακιστούμε νομικά, να εξοπλισθούμε με την
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και
να ενισχυθούμε περαιτέρω σε στελεχιακό δυναμικό.
Η παράλογη απόφαση της μη εισαγωγής νέων στελεχών στις παραγωγικές
σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών
και η εν συνεχεία εισαγωγή ελαχίστων
οδήγησε την αστυνομία σε ηλικιακό μαρασμό και λειψανδρία σε μια δύσκολη
χρονική συγκυρία.

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 φιλόξενη γη της μιας και μοναδικής Μακεδονίας 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 ακολουθήθηκαν αλλά και από τις στερεοτυπικές
και αναχρονιστικές ιδεοληψίες των τελευταίων ετών.
Σκοπός λοιπόν της παρουσίας μας είναι
να διατρανώσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι είμαστε εδώ.
6
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Να δείξουμε ότι οι προτεραιότητές μας
δεν αλλάζουν. Είναι διαχρονικές και
ανταποκρίνονται στο πάγιο αίτημα της
ελληνικής κοινωνίας για παροχή συνθηκών ασφαλείας για τη εύρυθμη λειτουργία της. Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς 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.
Η 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-

Τα τελευταία χτυπήματα έδωσε η επί
4,5 χρόνια στασιμότητα σε εξοπλιστικό
επίπεδο αλλά και οι παλινωδίες και κυρίως οι κραυγαλέες αδικίες του νόμου
Κατρούγκαλου και του δήθεν "νέου"
μισθολογίου, το οποίο κάθε άλλο παρά
προσαρμόστηκε στις πρόνοιες και επιταγές 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 Σωμάτων Ασφαλείας κρίθηκε αντισυνταγματικό.
Λοιδορηθήκαμε και χρησιμοποιηθήκαμε
ως σάκος του μποξ τα τελευταία χρόνια.
Κατηγορηθήκαμε άδικα για ενέργειες, οι
οποίες σε άλλες χώρες δήθεν πιο προοδευτικές από εμάς, απλά θεωρούνται
συνήθεις επιχειρησιακές τακτικές αλλά
εδώ στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν ως
φονικές.

Συνδικαλιστικά νέα

Φορτωθήκαμε λάθη και παραλείψεις
άλλων, ακόμη και φορέων, ενώ η αλήθεια 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 ικανοποίηση αιτημάτων σε βάρος της κοινωνίας, δεν επιχειρήσαμε ξήλωμα των μεταρρυθμίσεων, δεν υπήρξαμε κατεστημένο 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 συγκεκριμένων προγραμμάτων και των
ουσιαστικών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων.
Υπενθυμίζουμε τις δεσμεύσεις
• για αναγνώριση του επικίνδυνου του
επαγγέλματός μας,
• για ένα μισθολόγιο ανταποκρινόμενο
στην ιδιαιτερότητα του λειτουργήματός μας,
• για επίλυση των προβλημάτων του
βαθμολογίου,
• για ανανέωση του εξοπλισμού των
υπηρεσιών.
Στην νέα σελίδα που έχει ανοίξει η χώρα
εμείς δηλώνουμε παρόντες. Επιδιώκουμε να είμαστε με το κομμάτι της κοινωνίας που χτίζει.

Λέμε σε όλους πως δεν πρέπει να ξεχνούν ότι έχουμε και μνήμη και γνώση
και άποψη.
Λέμε προς όλους και σε όλους τους τόνους ότι εδώ σήμερα δεν ήρθαμε ούτε
ως ικέτες ούτε ως επαίτες.
Είμαστε υπερήφανοι και τίμιοι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας.
Διεκδικούμε το μέλλον μας σε μία σύγχρονη πολιτεία. Σε μια πολιτεία που γίνεται 200 χρονών και ξεκίνησε, κάνοντας
τότε την επανάσταση του αδιανόητου
αλλά δυστυχώς ακόμη δεν έχει προχωρήσει 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 είμαστε.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Διαχρονικά, το πολιτικό σύστημα,
δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων
Το ψήφισμα της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των ενστόλων στο Λευκό Πύργο

Ε

μείς, οι ένστολοι λειτουργοί των Σωμάτων 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 ελάχιστες εξαιρέσεις στο παρελθόν- πάντα
για τους κρατούντες ήμασταν πολίτες
8
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β’ κατηγορίας, και γι’ αυτό, άλλωστε,
δημιουργήσαμε το δικό μας κοινό αγωνιστικό μέτωπο. Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί στην αρχή, Στρατιωτικοί και Απόστρατοι στη συνέχεια,
όλοι μαζί, διεκδικώντας τα αυτονόητα
δικαιώματά μας. Με ένα κοινό στόχο - το
αξιόμαχο των Σωμάτων Ασφαλείας και
των Ενόπλων Δυνάμεων, την ασφάλεια
του πολίτη και της πατρίδας μας, την
υγιεινή και την ασφάλεια εν ώρα υπηρεσίας, την αξιοπρεπή μας διαβίωση και
την καταξίωσή μας στην κοινωνία, όχι
ως πειθήνιων οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά ως ενσυνείδητων
λειτουργών σε ένα κράτος δικαίου, κοινωνικά αλληλέγγυου και όχι ανάλγητου
απέναντι στους ασθενέστερους και τους
κατατρεγμένους, όπου Γης.

Δυστυχώς, η τελευταία δεκαετία στιγματίστηκε από τη γενικευμένη κρίση
αρχών και αξιών, και εν τέλει, από την
οικονομική χρεοκοπία, που μας οδήγησαν συνδυαστικά στα Μνημόνια της ανελέητης 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 εσωτερικής ασφαλείας είναι χειρότερη από
πριν, ενώ και οι εξωτερικοί κίνδυνοι δεν
έχουν απαλειφθεί. Η διεθνής κατάσταση
και οι εθνικές εκκρεμότητες προκαλούν
έντονη ανησυχία, ενώ το μεταναστευτικό πρόβλημα επανήλθε δριμύτερο. Τα

Συνδικαλιστικά νέα
θύματα εν ώρα υπηρεσίας, οι Ήρωές
μας, αδιάψευστος μάρτυρας της οικτρής
πραγματικότητας που βιώνουμε και που
καλούμαστε όλοι μας και πάλι να αντιστρέψουμε.
Σε αυτήν την κρίσιμη για την πατρίδα
μας περίοδο, όπου μια νέα Κυβέρνηση
ανέλαβε να θεραπεύσει τις πληγές, τις
παθογένειες και τα λάθη του παρελθόντος, δίνοντας προεκλογικά πολλές
υποσχέσεις και δεσμεύσεις, εμείς από
την πλευρά μας οφείλουμε να δηλώσουμε 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 αντιπαραθέσεων και ξεπερασμένων επικοινωνιακών
παιγνιδιών.
Γι’ αυτό καλούμε τον Πρωθυπουργό της
Χώρας να αφουγκραστεί τις αγωνίες
μας και αύριο κιόλας να απαντήσει θετικά σε σειρά καίριων ζητημάτων που
μας απασχολούν και βρίσκονται διαχρονικά στο επίκεντρο του αγώνα μας.
	Να γίνουν, επιτέλους, πράξη οι δεσμεύσεις!
 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 Υπουργούς 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 Κυβέρνησης με όλες τις αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας για την
αποκατάσταση των μισθολογικών
μας αδικιών, ήτοι την επαναφορά των
αποδοχών μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και τη χορήγηση του
συνόλου των αντίστοιχων αναδρομικών.
• Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων με νέες προσλήψεις αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών,
με τον εκσυγχρονισμό υποδομών και
μέσων, αποδεικνύοντας εμπράκτως
την πολιτική τους βούληση για αλλαγές.
• Την αναγνώριση του επαγγέλματος
που επιτελούμε ως επικίνδυνου και
ανθυγιεινού και την καθιέρωση ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.
• Την παύση της αντισυνταγματικής και
άνισης μεταχείρισης μεταξύ των δημοσίων λειτουργών -ενστόλων και
μη- στην αποζημίωση των οδοιπορικών εξόδων και την άμεση έκδοση
του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος 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 προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
• Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την
παύση της φορολογικής αφαίμαξης
των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων.
• Τη διασφάλιση της καταβολής κύριων
και επικουρικών συντάξεων σε ανεκτά επίπεδα διαβίωσης και όχι υπό τη
μορφή φιλοδωρήματος.
• Την αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους και των παρεχόμενων αγαθών
και υπηρεσιών στον τομέα της Πρόνοιας, της Υγείας και της Παιδείας.
Τέλος, εκφράζουμε την αλληλεγγύη
μας στον αγώνα όσων έχουν θιγεί από
τις μνημονιακές πολιτικές και διαδηλώνουν με ειρηνικό τρόπο για να ανακτήσουν χαμένες κατακτήσεις και εργασιακά δικαιώματα. Ως ένστολοι λειτουργοί
της πολιτείας, αρνούμαστε το ρόλο του
καταστολέα και καλούμε τους κυβερνώντες να μην μας χρησιμοποιούν. Σε
μια δημοκρατική πολιτεία προέχει ο διάλογος και η πειθώ και όχι το δίκαιο του
ισχυρού!
Θεσσαλονίκη, 06 Σεπτεμβρίου 2019
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Οι αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Σ

την Αθήνα, στις 11 Οκτωβρίου 2019,
συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α. Συζήτηση - Ενημέρωση και καθορισμός προτάσεων για τα θέματα του
βαθμολογίου και της διασφάλισης της
35ετους τουλάχιστον παραμονής των
Αξιωματικών στο Σώμα.
β. Ενημέρωση από τον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας κ. Ρήγα Μπαρμπούρη για την πορεία των δικαστικών διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας.
γ. Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά
με το 30ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο.
δ. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 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 διασφαλιστεί η κατοχύρωση της 35ετους
τουλάχιστον παραμονής στο Σώμα,
σε συνάρτηση με την ασφαλιστική νο10
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μοθεσία, για τους Αξιωματικούς της
ΣΑΕΑ (ιδιαίτερα για τους αποφοιτήσαντες από το έτος 1999 και εντεύθεν
όπου εντοπίζεται οξυμένο το πρόβλημα 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 στιγμή, αντιμετωπίζοντας τις στρεβλώσεις του υπάρχοντος βαθμολογίου.
	Παράλληλα ομόφωνα αποφασίστηκε
να επανακατατεθεί η πρότασή μας για
την αύξηση των ορίων ηλικίας παραμονής των ανώτερων και ανώτατων
αξιωματικών και όσων επιθυμούν
από τους κατώτερους κατά ένα έτος.
Επίσης, προς την κατεύθυνση της
αντιμετώπισης πραγματικών προβλημάτων που δημιουργούν οι στρεβλώσεις αυτές θεωρούμε πως είναι
αδήριτη η ανάγκη της αναγνώρισης
δυο (2) επιπλέον ετών μάχιμης υπηρεσίας για όσους συμπληρώνουν
35 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο

Σώμα. Η πρόταση αυτή έχει κατατεθεί
εκ μέρους μας ήδη στην προηγουμένη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
μας χωρίς όμως να έχει τελεσφορήσει 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 αντισυνταγματικότητα 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 αντισυνταγματικότητά του. Η τελεσίδικη απόφαση της
Ολομέλειας του ανωτάτου δικαστηρίου θα σηματοδοτήσει τις περαιτέρω ενέργειές μας, μιας και αποτελεί
εδραία πεποίθησή μας ότι το νέο μισθολόγιο θα κριθεί κι αυτό αντισυνταγματικό.
Γ) Σχετικά με το 30ο ετήσιο τακτικό συνέδριο, αποφασίστηκε οριστικά η
διεξαγωγή του στην πόλη των Ιωαννίνων την 25&26 Νοεμβρίου 2019 με
σύνθημα «30 χρόνια συνδικαλιστικής
δράσης. Αυτοσεβασμός, αυτοκυριαρχία, αυτογνωσία. Να ανακτήσουμε το
χαμένο έδαφος».
Δ) Το ΔΣ αποφάσισε ότι πρέπει να καταργηθεί άμεσα το ΠΔ που παρέχει
τη δυνατότητα διενέργειας εκτάκτων
κρίσεων σε περίπτωση αλλαγής του
Αρχηγού του Σώματος προκειμένου
να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις με αυτές που έλαβαν χώρα προ
ενός έτους, οι οποίες οδήγησαν τη διοίκηση σε τραγικά σφάλματα και αρκετούς 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 Διευθύνσεων που θα επιλαμβάνονται τέτοιων
περιπτώσεων θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
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Νέες ενστάσεις για τη μη τροποποίηση καίριων
διατάξεων του Ποινικού Κώδικα

Μ

ε αφορμή τη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης υπό τον
τίτλο «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και
συναφείς διατάξεις» και χρονικό ορίζοντα της διαβούλευσης, η ΠΟΑΞΙΑ
εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση:
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στις
προτεινόμενες για τροποποίηση διατάξεις δεν περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που δημιουργήθηκαν κατά την προηγούμενη
τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα
και είχαν προκαλέσει τόσο το δημόσιο
αίσθημα όσο και πρακτικά αρνητικά
αποτελέσματα αναφορικά με τη ποινική αντιμετώπιση εγκλημάτων που
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εγκληματικότητα 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 οδήγησε σε ατιμωρησία και αύξηση της
εγκληματικότητας λόγω της μεγάλης
δυσχέρειας του προσδιορισμού του
ποσού αυτού. Αποτέλεσε δε η συγκεκριμένη 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 περίπτωσης του καθ’ έξιν και κατ’ επάγγελμα δράστη που υφίστατο στο άρθρο 374 του προηγουμένου Ποινικού
Κώδικα. Η κατάργηση της σχετικής

πρόβλεψης οδήγησε στην κατακόρυφη 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 αφαιρέθηκε πράγμα που μεταφερόταν με
οποιοδήποτε δημόσιο συγκοινωνιακό
μέσο ή ήταν τοποθετημένο σε χώρο
προορισμένο για εναπόθεση πραγμάτων προς μεταφορά ή παραλαβή ή
μεταφερόταν από ταξιδιώτη»). Αποτέλεσμα 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 βιώνουν καθημερινά οι πολίτες.
δ) Δεν περιλαμβάνεται στις υπό τροποποίηση 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 μέρους 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 αυτεπάγγελτα χωρίς το δυνητικό χαρακτήρα της διάταξης προκειμένου να
αποφευχθούν φαινόμενα εκβιασμού
των παθόντων.
ε) Στην περίπτωση του άρθρου 386,
για τη δίωξη του αδικήματος της απάτης, προβλέπεται έγκληση του παθόντος. Θεωρούμε ότι η δίωξη πρέπει
να είναι αυτεπάγγελτη, ιδιαίτερα δε
στην κακουργηματική της μορφή.

στ) Για το πολυσυζητημένο θέμα των
επιθέσεων εναντίον των αστυνομικών με βόμβες μολότοφ, διαπιστώσαμε ότι η κατοχή τέτοιων φονικών
όπλων, τιμωρείται ως πλημμέλημα
ενώ θα έπρεπε να ενταχθεί στην κακουργηματική μορφή του αδικήματος.
ζ) Τέλος, για μια ακόμα φορά διαπιστώνουμε 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 λειτουργικού της έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι
πρέπει να επανέλθει αυτούσια η προηγούμενη μορφή των άρθρων 374 και
386 και η κατάργηση της παρ. 1 του
αρ. 381 ΠΚ, καθώς ακόμα και η νεώτερη εκδοχή τους όπως προβλέπεται
στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου,
κάθε άλλο παρά επιλύει τα τεράστια
προβλήματα τα οποία δημιούργησε
η εμμονική επιμονή της προηγούμενης κυβέρνησης. Κάνουμε έκκληση
στους βουλευτές της κυβερνητικής
πλειοψηφίας να θυμηθούν τα διαπρύσια κηρύγματά τους προεκλογικά και
να ευθυγραμμίσουν τη στάση τους με
το δημόσιο συμφέρον.
Καλούμε το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη να εκφράσει τις αντιρρήσεις του έγκαιρα είτε στο στάδιο της
διαβούλευσης αυτής, είτε στην κοινοβουλευτική διαδικασία ώστε να
αποτραπεί η ψήφιση του τερατουργήματος που είχε εκκολαφθεί από
την προηγούμενη κυβέρνηση και
είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις
και τελικά οδήγησε στην αύξηση της
εγκληματικότητας, η πάταξη της οποίας έχει τεθεί μετ’ επιτάσεως και από
τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Χώρας.
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Εποικοδομητική συνάντηση με τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Ο Αρχηγός Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης, μας διαβεβαίωσε ότι γνωρίζει πολύ
καλά τα προβλήματα που του αναφέραμε, δεδομένης και της ιδιότητάς του στο παρελθόν

Μ

ετά τη λήξη των εργασιών του ΔΣ
ακολούθησε συνάντηση με τον κ.
Αρχηγό, στην οποία παραβρέθηκε και ο
αρμόδιος για θέματα προσωπικού, προϊστάμενος του Κλάδου Ταξίαρχος κ. Λαδομένος.
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 αφορούν
α) την υπηρεσιακή εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων, που έχει παραπεμφθεί
στις καλένδες από τις προηγούμενες
πολιτικές και φυσικές ηγεσίες,
β) την ελλιπέστατη υλικοτεχνική υποδομή της Διεύθυνσης Αστυνομικών
Επιχειρήσεων Αττικής κυρίως στον
τομέα των ατομικών εφοδίων του
προσωπικού και
γ) την πρόταση όπως οι έκτακτες μεταγωγές κρατουμένων σε νοσοκομεία
εκτός έδρας των φυλακών, να αναλαμβάνονται από την κατά τόπους
Υπηρεσία Eξωτερικής Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης και όχι από
την Ελληνική Αστυνομία.
Από πλευράς του, ο κ. Αρχηγός μας διαβεβαίωσε ότι γνωρίζει πολύ καλά τα
προβλήματα που του αναφέραμε και δεδομένης 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 αρμοδιοτήτων του, θα προωθήσει άμεσα σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αδιέξοδο
που τείνει να δημιουργηθεί στην εξέλιξη
των Αξιωματικών και κυρίως η διασφάλιση της 35ετούς παραμονής στο Σώμα.
Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι η λύση
σε αυτό το σύνθετο πρόβλημα θα δοθεί
μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων που έχουν προκύψει και της πρότασης την οποία έχει καταθέσει η Ομοσπονδία μας επί αυτού του θέματος. Επίσης,
σε ό,τι αφορά την επέκταση της μάχιμης
12
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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 προηγούμενη 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 πρόκειται 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 βιώσιμη, χωρίς να δημιουργήσει περισσότερα
προβλήματα από αυτά που καλείται να
επιλύσει.
Τέλος, σε ό,τι αφορά στα θέματα της υλικοτεχνικής υποδομής τόσο γενικά του
Σώματος όσο και ειδικότερα για κάποιες
συγκεκριμένες Υπηρεσίες, μας διαβε-

βαίωσε ότι παρακολουθεί προσωπικά το
θέμα αυτό και ότι προσπαθεί να επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης ανοικτών 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 αστυνομικό 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
Ηγεσίας θα ανακοινωθούν ως τετελεσμένα και όχι ως εξαγγελίες όπως είθισται έως τωρα.
Σε κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδία μας
παραμένει πιστή στις αποφάσεις του
συνεδρίου για τα θέματα που μας απασχολούν και αναμένει από τη νέα πολιτική 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 καθημερινότητα, δυστυχώς, διαρκώς επιδεινώνονται. Οι νέες συνθήκες που δημιουργούνται, επιβάλλουν αποφαστιστική
δράση, ευελιξία και άμεση προσαρμογή
σε μια κανονικότητα η οποία είναι αναπόδραστη.
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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 ΣΥΡΙΖΑ το 2017

Σ

ε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης 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 γνωρίζουμε ότι η ορισθείσα συζήτηση
για την 01-11-2019, ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ, αναβλήθηκε για την
δικάσιμο της 10-01-2020. Η αναβολή
δόθηκε οίκοθεν, δηλαδή με πρωτοβουλία του Δικαστηρίου, χωρίς σχετικό αίτημα των διαδίκων.

«H οίκοθεν αναβολή είναι ενδεικτική της μείζονος σπουδαιότητας της
υπόθεσης και της ιδιαίτερης σημασίας που δίδουν τόσο η εισηγήτρια,
Σύμβουλος ΣτΕ, όσο και οι διάδικοι.
Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και προετοιμασίας σε συνδυασμό με την πολύ
θετική πρόσφατη απόφαση υπ’ αριθμ.
852/2019 του Στ’ Τμήματος, που έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις και
αυτού του μισθολογίου.», τόνισαν οι
νομικοί σύμβουλοι της ΠΟΑΣΥ κ. Χαρ.
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ και της ΠΟΑΞΙΑ κ.
Ρήγας ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ.

Η

απόφαση αναφέρεται αναλυτικά στις
μισθολογικές αλλαγές που επήλθαν
τα τελευταία χρόνια και κρίθηκαν αντισυνταγματικές για λόγους που παρατίθενται διεξοδικά. Τονίζεται δε με έμφαση
«η υποχρέωση του νομοθέτη να διαμορφώνει το μισθολόγιο των στρατιωτικών
μετά από συνεκτίμηση κριτηρίων που,
πέραν του κλάδου, του βαθμού και των
καθηκόντων τους, ανάγονται στις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης της επικινδυνότητας του επαγγέλματός τους, καθώς
και την επιβαλλόμενη αποκλειστική
αφιέρωσή τους στο επάγγελμα αυτό.

Ο νομοθέτης πρέπει, περαιτέρω, να λαμβάνει μέριμνα, ώστε οι αποδοχές των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και
των Σωμάτων Ασφαλείας να είναι επαρ-

κείς για αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες 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 αυξημένοι κίνδυνοι διαφθοράς. Και ναι μεν στο
πλαίσιο της ασκούμενης οικονομικής
πολιτικής και κατ’ εκτίμηση των εκάστοτε κρατουσών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών ο κοινός νομοθέτης δύναται να προβεί σε μείωση του βασικού
μισθού και των επιδομάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας, δεδομένου, μάλιστα, ότι από καμία συνταγματική διάταξη ή αρχή δεν κατοχυρώνεται δικαίωμα
σε αποδοχές συγκεκριμένου ύψους, η
μεταβολή, όμως, του μισθολογικού καθεστώτος των στρατιωτικών με τέτοιας
φύσεως ή εκτάσεως μείωση των αποδοχών τους, που να επιφέρει 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 μπορούσε να αναπληρωθεί με άλλα μέτρα ισοδυνάμου
αποτελέσματος, με μικρότερο κόστος για
το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων
και των Σωμάτων Ασφαλείας. Κατά την
άσκηση, εξάλλου, του οριακού ακυρωτικού ελέγχου νομοθετικών μέτρων που
επιφέρουν μειώσεις στις αποδοχές των
στρατιωτικών, πρέπει, αφενός μεν, να
εξετάζεται αν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, συνεκτιμήθηκαν από τον νομοθέτη τα προαναφερόμενα κριτήρια ή αν,
αντιθέτως, ελήφθησαν υπόψη άλλα κριτήρια, μη συναφή προς το αντικείμενο
της ρύθμισης ή προδήλως απρόσφορα
για την επίτευξη των επιδιωκόμενων
σκοπών, αφετέρου δε, αν οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, κατ’ επίκληση
των οποίων τα μέτρα αυτά ελήφθησαν,
καθιστούν δικαιολογημένη την κατ’ αρχήν πρόβλεψή τους και συνταγματικώς

ανεκτή την ένταση της επιχειρούμενης
με αυτά επέμβασης».
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις ακυρωτικές αποφάσεις που ελήφθησαν
μετά από προσφυγές των Ομοσπονδιών 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 αναφέρονται 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 υπαλλήλου που αποτελεί τον όρο αναφοράς
για τους υπόλοιπους, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές στις 31.12.2016, οι οποίες προκύπτουν από τo συγκερασμό του
βασικού μισθού, του χρονοεπιδόματος,
καθώς και ορισμένων επιδομάτων. Πέραν των ως άνω νέων αποδοχών, που
θα αποτελούν τις κύριες αποδοχές του
λειτουργού ή υπαλλήλου, προβλέπεται η διατήρηση ενός τουλάχιστον επιδόματος, το οποίο θα συνδέεται με τα
ειδικά καθήκοντα κάθε κατηγορίας και
θα συνδέεται σε κάθε περίπτωση με
την ενεργό άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων του…, το οποίο όμως
θα καταβάλλεται με την προϋπόθεση
πραγματικής άσκησης των συγκεκριμένων 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 προπαρασκευαστικές εργασίες ψήφισης του ν. 4472/2017
(βλ. πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων,
συνεδριάσεις ΡΚΑ΄-17.05.2017 και ΡΚΒ΄18.05.2017) αναφέρεται ότι η επιχειρούμενη αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
γίνεται στο πλαίσιο μεν των προβλέψεων και επιδιώξεων του μεσοπρόθεσμου
προγράμματος δημοσιονομικής πολιτικής για την τριετία 2015-2018, επιδιώΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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κεται, όμως, να διατηρηθεί το ύψος των
καταβαλλόμενων αποδοχών με τα προηγούμενα επίπεδα (με τη θέσπιση του
μέτρου της προσωπικής διαφοράς και τη
χορήγηση σε ειδικές κατηγορίες επιδομάτων 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 επικαιροποίηση των δικαιούχων και των προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν
αυτοί (ώστε η χορήγηση επιδομάτων να
συνδέεται με πραγματική άσκηση καθηκόντων). Περαιτέρω, αναφέρεται ότι οι
ρυθμίσεις που εισάγονται δεν συνιστούν
συμμόρφωση με τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, 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 επιδιώκεται η διαμόρφωση του μισθολογίου να είναι δημοσιονομικά ουδέτερη,
δηλαδή ναι μεν να μην προβλέπονται
μειώσεις, αλλά οι αυξήσεις που προβλέπονται 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 δημοσιονομική 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 Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Οικονομικών) αναφέρεται
ότι ο νομοθέτης αντιμετώπισε το μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
ως διακεκριμένο πολύπλευρο αντικείμενο και όχι ως απλό οικονομικό μέγεθος, επιχειρώντας τη θέσπιση βασικών
κανόνων και αρχών, με αποτέλεσμα, οι
νέες προσαρμογές να ανταποκρίνονται
σε όλα τα κριτήρια της αρχής της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης και
απαριθμούνται τα νέα επιδόματα που
14
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θεσπίστηκαν, και τα επιδόματα που διατηρήθηκαν» (…)
Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, ο νεότερος
νόμος 4472/2017 επιδίωξε την πλήρη
και ριζική αναμόρφωση, μεταξύ άλλων
ειδικών μισθολογίων, και του ειδικού μισθολογίου των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εντός του πλαισίου των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας και της
δέσμευσής της για τον εκσυγχρονισμό
και την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης. 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 ίσχυαν, 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», προβλέφθηκε δηλαδή η θέσπιση της προσωπικής 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 σταθερότητας και προς αποφυγή ανατροπής
του επιπέδου των καταβαλλόμενων
αποδοχών των υπαλλήλων «προκειμένου να εξασφαλισθεί η, χωρίς περισπασμούς, ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους» (βλ. αιτιολογική έκθεση).
Ωστόσο, στην προσβαλλόμενη πράξη
του Υπουργού Οικονομικών, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο αυτής και
βεβαιώνεται από τη Διοίκηση (βλ. το
οικ.2/28231/ΔΕΠ/03.04.2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού 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 αποδοχές τους όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί 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, αναδρομικώς οι προϊσχύουσες διατάξεις του ν.
3205/2003. Στη συνέχεια, με τις διατάξεις 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, επίσης, με τις 1125-1128/2016 αποφάσεις της
Ολομελείας του Δικαστηρίου, ως αντισυνταγματικές, με αποτέλεσμα να αναβιώσουν και πάλι αναδρομικώς οι προϊσχύουσες 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 Συμβουλίου 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 προπαρατεθείσας διάταξης του άρθρου 155
παρ. 1 του ν. 4472/2017, ερμηνευόμενη
υπό το φως των ανωτέρω ακυρωτικών
αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας 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 διαμορφωθεί με τις διατάξεις των άρθρων 50 και
51 του ν. 3205/2003, όπως αυτές ίσχυαν
πριν την κατάργησή τους με τις αντισυνταγματικές 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 προβλεπόμενα από τον ν. 3205/2003 επίπεδα, εφόσον ο νόμος αυτός είχε αναβιώσει και παρέμενε σε ισχύ μέχρι τη ρητή
κατάργησή του με το άρθρο 160 του ν.
4472/2017. Επομένως, η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος που θεσπίζει, το
πρώτον, ως βάση για τον υπολογισμό της
προσωπικής διαφοράς, τις τακτικές αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τις
οποίες αυτοί ελάμβαναν στις 31.12.2016,
όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί με τις
κριθείσες ως αντισυνταγματικές διατάξεις 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 ερμηνεύθηκε ανωτέρω σε συνδυασμό με την
υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς το ακυρωτικό αποτέλεσμα
των προαναφερόμενων αποφάσεων του
Συμβουλίου της Επικρατείας, και, για τον
λόγο αυτό, που βάσιμα προβάλλεται από
την αιτούσα, η προσβαλλόμενη κανονιστική 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 δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων,
εισάγοντας νέες ρυθμίσεις, η συνταγματικότητα των οποίων υπόκειται σε
οριακό μόνον δικαστικό έλεγχο (πρβλ.
ΣτΕ Ολομέλεια 734/2016, 3372/2015,
4741/2014, 3404/2014, 3177/2014, 21922196/2014, 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 Δικαστηρίου, η αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής 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 αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και δικαίωμα των στελεχών τους, το οποίο τους

απονέμεται, αφενός μεν, ως αντιστάθμισμα του καθεστώτος απαγορεύσεων
και περιορισμών, στο οποίο υπόκεινται
κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής τους
απασχόλησης, και των ειδικών συνθηκών εργασίας, οι οποίες συνεπάγονται
αυξημένους κινδύνους για την ζωή και
τη σωματική τους ακεραιότητα, αφετέρου δε, ως αναγνώριση της σημασίας 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 Σωμάτων Ασφαλείας μετά από συνεκτίμηση κριτηρίων, τα οποία ανεξάρτητα από
τον κλάδο, τον βαθμό και τα καθήκοντά
τους, ανάγονται στις ιδιαίτερες συνθήκες 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 κρατουσών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών 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 μισθολογικού καθεστώτος των στρατιωτικών με τέτοιας φύσεως ή εκτάσεως
μείωση των αποδοχών τους, που να επιφέρει 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 μπορούσε να αναπληρωθεί με άλλα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, με μικρότερο
κόστος για το προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Κατά την άσκηση, εξάλλου, του οριακού 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 νομοθέτη τα προαναφερόμενα κριτήρια ή αν,
αντιθέτως, ελήφθησαν υπόψη άλλα κριτήρια, μη συναφή προς το αντικείμενο
της ρύθμισης ή προδήλως απρόσφορα
για την επίτευξη των δι’ αυτών επιδιωκόμενων σκοπών, αφετέρου δε, αν οι
λόγοι δημοσίου συμφέροντος, κατ’ επίκληση των οποίων τα μέτρα αυτά ελήφθησαν, καθιστούν δικαιολογημένη την
κατ’ αρχήν πρόβλεψή τους και συνταγματικώς ανεκτή την ένταση της επιχειρούμενης με αυτά επέμβασης.
Επομένως, ειδικά ως προς την κατηγορία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η
ειδική μισθολογική αντιμετώπιση των
οποίων προβλέπεται διαχρονικά και
πηγάζει από τους ιδιαίτερα έντονους συνταγματικούς περιορισμούς που επιβάλλονται 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 ασφάλειας και καταπολέμησης του εγκλήματος
και γενικά την άσκηση αρμοδιοτήτων
που εντάσσονται στον πυρήνα της κρατικής εξουσίας, ο νομοθέτης, παρότι
εξακολουθεί να διαθέτει την ευχέρεια
να καταρτίζει νέο μισθολόγιο και να διαμορφώνει 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 ακυρωτικό ή άλλο δικαστικό έλεγχο ως προς την
ορθότητά της, υπέχει πάντως αυξημένες
υποχρεώσεις τεκμηρίωσης της συγκεκριμένης 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 τέθηκαν με τις αποφάσεις της Ολομελείας
του Συμβουλίου της Επικρατείας (22936/2014 και 1125-8/2016).
Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του ν. 4472/2017,
όπως προκύπτει και από την αιτιολογική
έκθεση του νόμου και τις λοιπές προπαρασκευαστικές πράξεις (επεξηγηματική
έκθεση, πρακτικά συζητήσεων στη Βουλή), επιδίωξε την πλήρη αναμόρφωση,
μεταξύ άλλων, του ειδικού μισθολογίου
των Ενόπλων Δυνάμεων και των ΣωμάΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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των Ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη τη
δημοσιονομική κατάσταση της χώρας
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής για τα έτη 20152018 (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 πλήρους μισθολογικής αναδιάρθρωσης, με
τη δημιουργία μισθολογικών κλιμακίων
και την κατάταξη των στελεχών σε κατηγορίες. Ειδικότερα, ο νομοθέτης προέβη
στην αναπροσαρμογή των αποδοχών
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στο
πλαίσιο της ασκούμενης οικονομικής
πολιτικής, αποσκοπώντας με τον νέο
νόμο σε ένα ειδικό μισθολόγιο δημοσιονομικά ουδέτερο (επίτευξη δημοσιονομικών στόχων για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους +3,5 ΑΕΠ για καθένα από
τα έτη 2018-2022, μείωση του συνολικού
μισθολογικού κόστους της Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο αντιστοιχεί στο 22%
των συνολικών πρωτογενών δαπανών).
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4472/2017, για τον
υπολογισμό των νέων αποδοχών των
λειτουργών των ειδικών μισθολογίων,
που διαμορφώνονται πλέον κατά κατηγορία και κλιμάκιο, λαμβάνονται υπόψη
οι αποδοχές τους στις 31.12.2016, οι οποίες προκύπτουν από τoν συγκερασμό του
βασικού μισθού, του χρονοεπιδόματος, 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 στελεχών καθώς και της απασχόλησής τους
χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν αυτού»
(βλ. αιτιολογική έκθεση), το οποίο θα διαμορφώνεται με βάση τον κατεχόμενο
βαθμό και τις οικογενειακές συνθήκες.
Επίσης, προβλέπεται οικογενειακή παροχή, 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 Σαμοθράκης). Διατηρούνται δε ορισμένα επιδόματα, όπως αποζημίωση νυχτερινής
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απασχόλησης, αποζημίωση απασχόλησης πέραν του πενθημέρου, επίδομα
μετακίνησης για Κακαβιά και Κρυσταλλοπηγή, αποζημίωση υπηρεσίας στη
Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της
ΕΛ-ΑΣ, επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου, που αφορούν σε ειδικές κατηγορίες
προσωπικού της ΕΛ-ΑΣ. Παράλληλα,
προβλέπεται, κατά τα ανωτέρω, η θέσπιση της προσωπικής διαφοράς, ώστε να
διατηρηθούν οι αποδοχές των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στα επίπεδα που είχαν
διαμορφωθεί την 31.12.2016.
Ενόψει τούτων οι αποδοχές των στελεχών 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 κατώτερα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί με
τις διατάξεις του ν. 4093/2012, οι οποίες
είχαν κριθεί αντισυνταγματικές, ταυτίζονται 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 μελλοντικής 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 κριτήριο 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 στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας σε επίπεδο κατώτερο εκείνων που αυτά δικαιούνταν την 31.12.2016 (βάσει των άρθρων
50 και 51 του ν. 3205/2003, όπως ίσχυαν
πριν την κατάργησή τους με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4307/2014),
με κύριο σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων. Και ναι
μεν ο νομοθέτης, κατά τα προεκτεθέντα,
μπορεί να προβεί σε αναμόρφωση του
μισθολογίου των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και σε μειώσεις των
αποδοχών τους, με τη θέσπιση του νέου
μισθολογίου, όμως, δεν πρέπει να παραβιάζεται η αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των
Σωμάτων Ασφαλείας, για την εφαρμογή

της οποίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που έχουν διαμορφωθεί
με τις 2192-2196/2014 και 1125-1128/2016
αποφάσεις της Ολομελείας του Δικαστηρίου. Πλην όμως, με τις διατάξεις του
Κεφαλαίου Στ΄ του ν. 4472/2017, το ύψος
των αποδοχών των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας διαμορφώθηκε χωρίς 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 προπαρασκευαστικές εργασίες ψήφισής του
προκύπτει ότι, κατά τον προσδιορισμό
του ύψους των αποδοχών των στελεχών
των Σωμάτων Ασφαλείας, εκτιμήθηκαν
τεκμηριωμένα η σπουδαιότητα της αποστολής των Σωμάτων Ασφαλείας και οι
ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων τους, ενώ δεν αρκεί η αόριστη
αναφορά στη χορήγηση ενός γενικού
μηνιαίου επιδόματος «λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των» και
«της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο
εργασίας ή πέραν αυτού», καθώς και στη
χορήγηση ορισμένων επιδομάτων σε
περιορισμένες ειδικές κατηγορίες στελεχών. Ειδικότερα, τα μεν προβλεπόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4472/2017 επιδόματα συνδέονται με τις επαγγελματικές
ιδιαιτερότητες ορισμένων, μόνον, στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας (επίδομα απασχόλησης σε εθνικώς ευαίσθητες
περιοχές, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης, ειδικό μηναίο επίδομα αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στην
Κακαβιά και την Κρυσταλλοπηγή, ειδική
μηνιαία αποζημίωση αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στη Διεύθυνση
Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής
Αστυνομίας), τα δε προβλεπόμενα ειδικά
επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου αφορούν σε ειδικές κατηγορίες προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία τελούν σε όλως ιδιάζουσες συνθήκες κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους (πχ.
πτητικό επίδομα, επίδομα πτώσεως αλεξιπτωτιστών, 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 παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας). Δεν γίνεται όμως εκτίμηση 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 ατομικών τους δικαιωμάτων, της διαρκούς
ετοιμότητας και αυξημένης επιφυλακής
στην οποία τελούν και της πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησής τους με τα
καθήκοντά τους. Περαιτέρω, δεν εκτιμήθηκε τεκμηριωμένα, εάν, με τις νέες
αυτές μειώσεις, οι αποδοχές των Σωμάτων Ασφαλείας παραμένουν επαρκείς
για την αντιμετώπιση του κόστους αξιοπρεπούς διαβίωσης και ανάλογες της
αποστολής τους. Και ναι μεν το επίπεδο
αξιοπρεπούς διαβίωσης δεν προσδιορίζεται βάσει των προηγούμενων αποδοχών 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 ενεργού πληθυσμού της χώρας (πρβλ. ΣτΕ
3177/2014 Ολ. σκ. 8, 668/2012 Ολ. σκ. 35,
ΕΔΔΑ Κουφάκη και ΑΔΕΔΥ κατά Ελλάδος 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 αξιοπρεπούς 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 ψηφισθεί, μετά την πάροδο μακρού χρονικού
διαστήματος από τον πρώτο αιφνιδιασμό της οικονομικής κρίσης, στη διάρκεια του οποίου έχουν θεσπισθεί νόμοι
(4093/2012 και 4307/2014), οι διατάξεις
των οποίων κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις προαναφερόμενες δικαστικές
αποφάσεις, οι οποίες και προσδιόρισαν ειδικώς τα κριτήρια που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη για την τήρηση της
αρχής της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης. Επιπλέον δε, ο νομοθέτης
προέβη σε ανατροπή του ισχύοντος μισθολογικού καθεστώτος χωρίς την αναγκαία, σύμφωνα με προαναφερθείσες
δικαστικές αποφάσεις, επαρκή τεκμηρίωση 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 σωμάτων ούτε της δυνατότητας να επιτευχθεί το δημοσιονομικό αυτό όφελος με
άλλα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος,
με μικρότερο κόστος για το προσωπικό
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 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 μεταχείρισης 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, επιχειρήθηκε, με γενικές διατάξεις, η ριζική
αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 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 μεταχείρισης 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 διατάξεις του νόμου αυτού (ν. 4472/2017)
αντίκεινται στις ως άνω συνταγματικές
διατάξεις και είναι ανίσχυρες και κατά
το μέρος που αυτές ισχύουν αναδρομικά, 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 αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4472/2016 (άρθρο
160). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι διατάξεις 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 Ολομελείας 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 αποσβέννυνται απαιτήσεις για τις οποίες ενδεχομένως έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων ή υπάρχουν εκκρεμείς
δίκες.
Επειδή, τέλος, δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης του δεδικασμένου ως προς
το ύψος των αποδοχών των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με τον ν. 4472/2017,
διότι, με τις 1125-1128/2016 αποφάσεις
της Ολομελείας του Δικαστηρίου δεν καθορίστηκαν ορισμένα επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης, αλλά, στο πλαίσιο της
αρχής της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας τέθηκαν τα κριτήρια που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση
του ειδικού μισθολογίου αυτών, ήτοι η
σημασία της αποστολής τους και οι ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων τους, καθώς και η τεκμηριωμένη
εκτίμηση του αν, και μετά από νέες μειώσεις, οι αποδοχές τους παραμένουν
επαρκείς για την αντιμετώπιση του κόστους της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους
και της αναγκαιότητας των νέων αυτών
μειώσεων ή της δυνατότητας αναπλήρωσής τους με άλλα μέτρα ισοδυνάμου
αποτελέσματος.
Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, η κρινόμενη αίτηση ακύρωσης θα πρέπει να γίνει
δεκτή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, και
να ακυρωθεί ανάλογα η προσβαλλόμενη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών. Λόγω, όμως, της μείζονος
σπουδαιότητας των ως άνω τιθεμένων
γενικότερης σημασίας ζητημάτων και
της προβαλλόμενης αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του Μέρους ΣΤ΄
του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), που προπαρατέθηκαν, κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να
παραπεμφθεί στην Ολομέλεια, σύμφωνα
με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδ. α΄ του π.δ/τος
18/1989 (Α΄ 8) και 100 παρ. 5 του Συντάγματος, το οποίο προσετέθη με το από
6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής, να ορισθεί δε ως εισηγητής
ενώπιον της Ολομελείας η Σύμβουλος
Ελένη Παπαδημητρίου.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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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…»

Η

εθνική επέτειος του «ΟΧΙ» του 1940,
μας υπενθυμίζει κάθε χρόνο ότι το
φασιστικό καθεστώς του ιταλού δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι απαίτησε τελεσιγραφικά από τον τότε πρωθυπουργό
της χώρας Ιωάννη Μεταξά την ελεύθερη
διέλευση του ιταλικού στρατού από την
Ελληνοαλβανική μεθόριο, προκειμένου
στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά 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 Χωροφυλακή, όπως καταμαρτυρούν οι ίδιοι οι
πρωταγωνιστές της ένδοξης αυτής ιστορίας. Μια ελάχιστη καταγραφή αποτελεί
το κάτωθι μικρό απόσπασμα της αναφοράς που είχε συντάξει ο τότε Αντισυνταγματάρχης 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 πόλεμον 1940-1941, η Χωροφυλακή, παρά τον
απροσδόκητον αιφνιδιασμόν, ον υπέστη
η πατρίς μας, δεν υστέρησεν και αύτη εις
την ταχείαν κινητοποίησιν προς εκπλήρωσιν των εν πολέμω υποχρεώσεών
της.
Η θρυλική 28η Οκτωβρίου 1940 εύρε
την Χωροφυλακήν επαρκή εις υλικά και
ψυχικά εφόδια χάρις εις την προορατικότητα και το ενδιαφέρον της Ηγεσίας.
Υστέρει μόνον εις διαθέσιμον δύναμιν.
Άμα τη ενάρξει των επιχειρήσεων συνεκροτήθησαν πάραυτα τα Στρατονομικά
Αποσπάσματα, τα ακολουθήσαντα τας
Μονάδας των εγκαίρως, εν συνεχεία και
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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 είχενετοιμάσησοβαράς δυνάμεις προς εγκατάστασιν
αυτών εις τα καταλαμβανόμενα εδάφη.
Πρώτη συνεκροτήθη η δύναμις της
Α.Δ.Χ. Κορυτσάς, ήτις εγαίρως εισήλθεν
εις την ομώνυμον πάλιν, αναπτυχθείσα. Επηκολούθησεν η συγκρότησις της
δυνάμεως της Α.Δ. Χωρ/κής Αργυροκάστρου, εις ην ανήκον και ης τίνος την
δράσιν, όσοι μοι είναι γνωστή, θα αναφέρω. Είμαι υποχρεωμένος να μη περιορισθώ μόνον εις την δράσιν της Χωροφυλακής, εφ’ όσον δια της ύλης τούτης
θα συνταχθή έκθεσις ήτις δυνατόν να
παραστή ανάγκη να περιέχη τας εν γένει
ενεργείας της Χωροφυλακής εις χώρανκατεχομένην, την εκπολιτιστικήν δράσιν
και εν γένει την συμπεριφοράν και τον
εκ τούτων αντίκτυπον εις την συνείδη-

σιν του Αλβανικού στοιχείου. Εν διαστήματι ολίγων 24ώρων συνεκεντρώθη εν
Αθήναις δύναμις 600 περίπου οπλιτών
εκ διαφόρων υπηρεσιών του κέντρου
και της υπαίθρου, ήτις εφωδιάσθη με
πλήρη οπλισμόν και στολήν εκστρατείας. Εις την δύναμιν τούτην συμπεριλαμβάνοντο και Μηχανοκίνητον Τμήμα εκ
45 τρικύκλων, δί έκαστον των οποίων
διετέθη εις οπλοπολυβολητής μετά του
αυτομάτου του και εις προμηθευτής. Η
δύναμις αύτη την 21ην Νοεμβρίου 1940,
πλαισιωμένη μετά των Αξιωματικών της
και επικεφαλής τον υποφαινόμενον, τότε
Ταγματάρχην, ωρισθέντα ως Διοικητήντης 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 αμαξοστοιχίας, υπό τα χειροκροτήματα και τας επευφημίας του πλήθους, κατηυθύνθη προς
τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν Λαρίσης

αφιερωμα
και επεβιβάσθη εκτάκτου αμαξοστοιχίας, 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 ζητωκραυγάς, κλαίον και προπέμπον μας με
ευχάς προκαλούσας ρίγη και ενθουσιασμόν. Την από Καλαμπάκας μέχρις Ιωαννίνων οδόν διήλθομεν νύκτωρ λόγω
της συνεχούς εμφανίσεως ιταλικών αεροπλάνων. 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 Αργυρόκαστρον υψώματα, το Α’ Σώμα Στρατού,
δι’ άκρως επειγούσης και εμπιστευτικής
διαταγής του, διέταξεν όπως το ημέτερον Μηχανοκίνητον Τμήμα αναχωρήση
πάραυτα δια Ζαραβίναν, ίνα συνενωθή
μετά του εκείσε εδρεύοντος Μηχανοκινήτου Συντάγματος και δράση από κοινού 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 άμυναν περί τα υψώματα των Γεωργουτσάδων (χωρίον εντός του αλβανικού
χώρου, ελληνικώτατον), και εντεύθεν
του Αργυροκάστρου. Επικεφαλής του
Μηχανοκινήτου Τμήματος ωρίσθη ο
υποφαινόμενος. Προκειμένου να αναχωρήση το Τμήμα τούτο, την εσπέραν
της λήψεως της διαταγής, ο Ανώτερος
Διοικητής Αντ/ρχηςΔρακόπουλος Δημήτριος συνεκέντρωσεν άπασαν την
δύναμιν το εσπέρας, ανεκοίνωσεν την
διαταγήν και αφού εδήλωσεν ότι η αποστολή αύτη είναι σοβαρά και επικίνδυνος, ητήσατο όπως όσοι επιθυμούν να
συμπεριληφθώσιν εις την αποστολήνταύτην να συγκεντρωθώσιν εις ωρισθέντα παρακείμενον χώρον. Αμέσως

όλη η δύναμις, δι' ανατάσεως των χειρών, ητήσατο όπως συμμετάσχη εις την
αποστολήν. Επηκολούθησαν ζητωκραυγαί, θόρυβος και εις τας παρατηρήσεις
μας ότι είναι ωρισμένος ο αριθμός των
επιβατών των τρικύκλων διαμαρτυρίαι και αξιώσεις συμμετοχής απάντων.
Δεν ηδυνήθημεν να συγκρατήσωμεν
την συγκίνησίν μας, από της πατριωτικής ταύτης εξάρσεως των ανδρών μας.
Μετά κόπου ωρίσαμεν την δύναμιν και
την 23ην ώραν, υπό βροχήν, ανεχωρήσαμεν ακολουθούμενοι υπό φορτηγού
αυτοκινήτου, ένθα αι αποσκευαίκαι τα
πυρομαχικά των ανδρών. Ο θόρυβος
και αι ζητωκραυγαί, ακουσθείσαι, προκάλεσαν συρροήν κόσμου, οίτινες μας
προέπεμψαν. Από της στιγμής εκείνης διεδόθη καθ’ άπασαν την πόλιν ότι
«έπεσε το Αργυρόκαστρον». Η 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 Διοικήσεως του Μηχανοκινήτου Συντάγματος,
έφθασεν υπό ραγδαιοτάτηνβροχήν εις

το ακραίον Φυλάκιον, όπερ μας απηγόρευσε την συνέχισιν της πορείας, διότι
πέραν τούτων ευρίσκοντο τα εχθρικά
Φυλάκια. Επιστρέψαντες με εσβεσμένους τους φανούς, διότι είμεθα πλέον
ορατοί υπό του εχθρού, εσταθμεύσαμεν
εις μικρόν των Φυλακίων τούτων απόστασιν, ένθα διήλθομεν την υπόλοιπον
νύκτα εις το ύπαιθρον και υπό βροχήν.
Εκ της υπό τοιαύτας συνθήκας διανυκτερεύσεως εις των χωροφυλάκων μου,
ασθενήσας και εισαχθείς εις το Νοσοκομείον, απεβίωσεν, προσβληθείς εκ
φυματιώσεως. Την πρωίαν αντελήφθημεν ότι διενυκτερεύσαμεν εις χώρον
πλησίον ημιτεθαμένων πτωμάτων Ιταλών στρατιωτών και εγκαταλειφθεισών
επιθετικών χειροβομβίδων. Μεταβάς
μετά μικρός δυνάμεως εις Δελβινάκιον
συνηντήθην εν μέσω ερειπίων μετά του
Μοιράρχου Στρατηδάκη Γεωργίου, Υποδιοικητού της Υποδιοικήσεως και είτα
Στρατονόμου της VIII Μεραρχίας, αποθανόντος κατά την Κατοχήν λόγω των
κακουχιών του πολέμου εις το ενταύθα
Σανατόριον «Σωτηρία». Πληροφορηθείς
την θέσιν καταυλισμού του Μηχανοκινήτου Συντάγματος κατηυθύνθην με το
Τμήμα μου εκείσε, παρουσιασθείς και
τεθείς υπό τας διαταγάς του κ. Διοικητού
Συνταγματάρχου.
Η ανάθεσις τοιαύτης αποστολής εις το
Μηχανοκίνητον τούτο Τμήμα Χωροφυ-
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λακής υπό του Διοικητού του Α’ Σώματος
Στρατού είναι λίαν τιμητική και διακριτική, εφ ’ όσον εκρίθη ικανόν να λάβη μέρος εις πολεμικήν επιχείρησιν. Επικειμένης της πτώσεως της Κονισπόλεως
Δελβίνου και Πρεμετής, η Ανωτέρα Διοίκησις, μετά πρόχειρον χωρογραφικήν
κατανομήν των ανωτέρω περιοχών, καθώρισεν την δύναμιν τούτων, αποτελεσασών έδρας ομωνύμων Υποδοικήσεων, άμα δε της πτώσεώς των προώθησε
τα Τμήματα εις τας έδρας των. Επηκολούθησε η πτώσις του Αργυροκάστρου,
ηνεπισήμως μας ανήγγειλεν ο Πρίγκιψ
Πέτρος, καλέσας τον Ανώτερον Διοικητήν Αντισυνταγματάρχην Δρακόπουλον
και τον υποφαινόμενον εις τι διαμέρισμα
εν Ιωαννίνοις ξενοδοχείου, χρησιμοποιούμενον ως Στρατηγείον. Παρισταμένου
και τίνος Άγγλου Στρατηγού, ο Πρίγκιψ
μας ανεκοίνωσεν ότι προ ολίγων λεπτών της ώρας επέστρεψαν εξ Αργυροκάστρου και ότι παρίσταται ανάγκη
αμέσου αναχωρήσεώς μας, υποσχεθείς
τούτο εις τον λαόν του Αργυροκάστρου,
ζητήσαντα την άφιξιν Ελληνικής Χωροφυλακής. Καθωρίσαμεν την ώραν της
αναχωρήσεως και απήλθομεν. Δέον να
σημειωθή ενταύθα ότι, λόγω της καταστροφής της γεφύρας των «Αγίων», της
συνδεούσης την οδόν Ιωαννίνων - Αργυροκάστρου, ο Πρίγκιψ διήλθε τον πο-
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ταμόν χρησιμοποιήσας μίαν δοκόν.
Μετά παρέλευσιν ολίγων ωρών, ετοιμασθέντες προς αναχώρησιν, εγκσταλείψαμεν τα Ιωάννινα. Φθάσαντες εις την
γέφυραν των «Αγίων» ευρέθημεν προ
φάλαγγος στρατιωτικών αυτοκινήτων,
αναμενόντων την πρόχειρον ζεύξιν του
ποταμού. Δεν ήτο συγγνωστόν να αναμείνωμεν την ζεύξιν, ήτις θα επερατούτο
την επομένην. Είχομενυποσχεθή ότι θα
φθάσωμεν αυθημερόν. Απεφασίσαμεν
να εισέλθωμεν εις τον ποταμόν, φέροντας ανά χείρας τα τρίκυκλα, εφ ’ όσον
τα ύδατα εκάλυπτον το μεγαλύτερον
μέρος αυτών και συνεπώς δεν ήτο δυνατόν να λειτουργήσωσιν αι μηχαναί. Η
προθυμία των ανδρών και η προσπάθεια
ταχείας διεκπεραιώσεως εις την αντίπερανόχθην ήτο συγκινητική. Αξιωματικοί
και οπλίται, εν οις και τινες Αστυφύλακες υπό την ηγεσίαν του Υπαστυνόμου
Παπακωνσταντίνου Λουκά, ερρίφθησαν
εις τον ποταμόν, μεταφέροντες τα ιδιωτικά των είδη, τον οπλισμόν των και τα
τροχοφόρα. Ουδέν αγογγυσμόν ήκουσα.
Τουναντίον, όλων τα πρόσωπα ήσαν γελαστά, η ευθυμία δε γενική και τα ευφυολογήματα άφθονα, κάθυγροι μέχρι του
ισχύος, επιβιβασθέντες των μηχανοκινήτων μέσων, διήλθομεν τους Γεωργουτσάδες, όπου συρρεύσαντα πλήθη μας

επευφήμησαν. Δεν είχομεν εις την διάθεσίν μας χρόνον ίνα ικανοποιήσωμεν
τα επιθυμίας των χωρικών, να σταθμεύσωμεν, διότι οι κάτοικοι όλων των παρά
την οδόν Κακαβιάς - Αργυροκάστρου
χωρίων είναι Έλληνες. Το πρόγραμμά
μας, όμως, ανέκοψαν οι κάτοικοι του
χωρίου Δερβιτσάνης, οίτινες κατελθόντες εις την οδόν με ελληνικάς σημαίας
και με συντεταγμένους τους μαθητάς,
τινές των οποίων έφερον και την εθνικήν μας ενδυμασίαν, μας έφραξαν τον
δρόμον. Κατά την μικρόν παραμονήν
μας εμείναμεν έκθαμβοι προ του ενθουσιασμού των απολυτρωθέντων Ελλήνων. Η συγκίνησις ήτο εζωγραφισμένη
εις τα πρόσωπα όλων. Αναχωρήσαντες
εκείθεν εισήλθομεν νύκτα εις το Αργυρόκαστρον, εις την πλατείαν του οποίου μας ανέμενον Έλληνες και Αλβανοί.
Επεσκέφθημεν αμέσως τον Επίσκοπον
Παντελεήμονα, θερμόν και ενθουσιώδη 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 παρέστημεν εις την τελεσθείσαν εν των Μητροπολιτικών αώδοξολογίαν, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου.
Κατ’ αυτήν η συγκέντρωσις των χριστιανών ήτο πάνδημος. Προβλέποντες την

κοσμοσυρροήν, καθωρίσαμεν κατάλληλον ώραν προς αποφυγήν αεροπορικού
βομβαρδισμού. Άμα τη εγκαταστάσει
μας εις το Διοικητήριον, χωρίς να προηγηθή διαταγή τις, προσήρχοντο αθρόως
κάτοικοι, ζητούντες άδειαν κινήσεως
προς μετάβασιν εις τας αγροτικάς των
εργασίας. Μεταξύ των προσερχομένων
ήσαν και Έλληνες, αισθανόμενοι ευχαρίστησιν να επικοινωνήσωσιν με Ελληνικός Αρχάς. Παρουσιάζοντο ενώπιόν μου
διά να εκδηλώσωσι τα αισθήματά των
και να παράσχωσιν πάσαν πληροφορίαν
χρήσιμον εις την Υπηρεσίαν μας. Αι μόναι παραμείνασαι Αλβανικαί Αρχαί ήσαν
ο Δήμαρχος και ο Μουφτής, με τους
οποίους αντηλλάξαμεν επισκέψεις, διαβεβαιώσαντες αυτούς ότι θα τύχη καλής
μεταχειρίσεως το αλβανικόν στοιχείον,
εκτός εάν καταληφθώσιν παραβαίνοντες 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 ακόμη υπό του εχθρού, λόγω μη πτώσεως
του δεσπόζοντος αυτών Τεπελενίου. Εκ
των δύο ανωτέρω Υποδιοικήσεων η δύναμις της μιας εγκατεστάθη εις χωρίον
Κούτσι, βαλλόμενον υπό του ιταλικού
πυροβολικού, η ετέρα δε, η οποία προωρίζετο δια το Τεπελένιον, απετέλεσεν
απόσπασματο οποίον ηκολούθησε τον
Στρατόν, τον πολιορκούντα το Τεπελέ-

νιον.

07) Υποδ/σις Χωρ/κής Αντιγονείας,

Των Υποδιοικήσεων τούτων προΐσταντο
οι Υπομ/ρχοι Πάλμος Αναστάσιος, εκτελεσθείς κατά την κατοχήν υπό των κομμουνιστών, ο Υπομ/ρχος Σαρειδάκης Γ.,
έχων και αυτός την ιδίαν τύχην εν Κρήτη
προ ολίγων μηνών, και ο Ανθ/ρχος Τζοβλάς Βασίλειος, προσβληθείς και ούτος
υπό φυματιώσεως, λόγω των κακουχιών του πολέμου και διατελούντος ήδη
εις μακράν αναρρωτικήνάδειαν. Ούτω
ιδρύθησαν αι κάτωθι Υπηρεσίαι:

08) Αστυνομικό Τμήμα
Αργυροκάστρου, υπαγόμενοι
εις την Δ.Χ. Αργυροκάστρου)

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,

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
Ιουλιανού, μαχομένη, εισήλθε
πρώτη εις την ομώνυμονπόλιν...».
(Αναδημοσίευση από την Αστυνομική
Ανασκόπηση, τεύχος 221/2003)
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Συνδικαλιστικά νέα

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

Τ

ον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη ΒΡΟΥΤΣΗ και τους αρμόδιους Υφυπουργούς
κ. Νότη ΜΗΤΑΡΑΚΗ και κα Δρ. Δόμνα
- Μαρία Μιχαηλίδου, ενημέρωσε εγγράφως η Ομοσπονδία μας για τα προβλήματα 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) «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων» ως ισχύει και γ) το π.δ.
8/2019 (ΦΕΚ Α-8) «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ)» σημειώνονται τα ακόλουθα:
1α. Από το άρθρο 57 «Καταβολή τρίμηνων αποδοχών» του (β) σχετικού
προβλέπονταν ότι στο μόνιμο ή ισόβιο
υπάλληλο ή μόνιμο στρατιωτικό που
απομακρύνεται για οποιονδήποτε
λόγο από την υπηρεσία, καταβάλλονται για τρεις μήνες όλες οι αποδοχές
του, ανεξάρτητα από το αν έχει συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης.
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 στρατιωτικός 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 άρθρου 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 Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος
κλπ) που αποχωρούν από την Υπηρεσία μετά την έναρξη ισχύος του ν.
4387/2016.
Συνεπώς για αποχωρήσεις υπηρετούντων 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 αναφερόμενα της προηγούμενης παραγράφου.
2.	Από τις διατάξεις του άρθρου 52 του
(α) σχετικού ορίζεται ότι με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται έως την
31-12-2016 καταρτίζεται ο Οργανισμός
του Ε.Φ.Κ.Α., με τον οποίο καθορίζονται 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 εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, 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, αρμοδιότητες και προσωπικό. Με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 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 δομές 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 παράγραφο 2γ προβλέπει τη δημιουργία
του Τμήματος Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολιτικών 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 αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση
στην απονομή των συντάξεών των Ένστολων. Δηλαδή μια στοχευόμενη ενέργεια, όπου περιορίζοντας τον αριθμό
των προς συνταξιοδότηση ατόμων, επισπεύδεται 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 διατήρηση 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 μέρους σας όλων εκείνων των πρωτοβουλιών, ώστε επιτέλους να γίνει πράξη η
σύσταση του παραπάνω Τμήματος.

Νότης ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Επεξεργαζόμαστε και τη δική σας πρόταση

Ά

μεση ήταν η απάντηση που λάβαμε
από τον Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Yποθέσεων κ. Νότη Μηταράκη.
Στην επιστολή που έστειλε στην Ομοσπονδία μας αναφέρει: Με ενδιαφέρον
λάβαμε και διαβάσαμε την επιστολή
σας. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα και με
τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη
22
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Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχωρούμε σε μία σειρά από νομοθετικές
παρεμβάσεις και την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο Ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης,ΕΦΚΑ, ως προς την ολοκλήρωση
των εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων. 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 επεξεργαζόμαστε και τη δική σας πρόταση με
στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων
των συνταξιούχων και την τήρηση της
νομιμότητας.Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.

ενωση αξιωματικων αστυνομιασ κεντρικησ μακεδονιασ

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

Κ

ατά το διήμερο 18 & 19-09-2019, με
πρωτοβουλία και μέριμνα της Ένωσής μας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πρόληψης & θεραπείας της Βίας και
Προώθησης της Ισότητας των φύλων,
“BIA-STOP” και το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Θεσσαλονίκης,
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, από τους
προσκεκλημένους μας, εκπαιδευτές της
Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου (NewScotlandYard), Detective επιθεωρητές (Inspectors), Lee Barnard και
David Tate, σεμινάριο με θεωρητικό και
πρακτικό σκέλος, σε τριάντα (30) Αξιωματικούς της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλων
Αστυνομικών Διευθύνσεων.
Στους συμμετέχοντες, δόθηκε η δυνατότητα να ενημερωθούν για νέες τακτικές ανάκρισης και να εμβαθύνουν
στην μεθοδολογία που ακολουθεί η
ScotlandYard στην εξέταση κύριων μαρτύρων, δραστών και θυμάτων -ενήλικων
& ανήλικων- αλλά και θυμάτων ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Επιπρόσθετα, πέντε (5) από τους εκπαιδευόμενους θα έχουν σύντομα την δυνατότητα να ταξιδέψουν στο Westminster

του Λονδίνου και να επισκεφτούν την
έδρα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας
«NewScotlandyard» όπου θα πραγματοποιηθεί δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης,
στα κεντρικά γραφεία της παγκοσμίου
φήμης Αστυνομίας.
Παράλληλα με την εν λόγω εκπαίδευση,
την Τετάρτη 18-09-2019, πραγματοποιήθηκε, στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού
Μεγάρου Θεσσαλονίκης, επιστημονική
ημερίδα με θέμα «Ενδοοικογενειακή
βία, επίμονη καταδίωξη (Stalking) και
εγκλήματα μίσους: Εθνικές και Διεθνείς
προσεγγίσεις», η οποία συνδιοργανώθηκε από την Ένωσή μας, το Ινστιτούτο 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 Αρμοστεία του ΟΗΕ για τις γυναίκες (UN
Women) η κα Leanne Cross, Σύμβουλος
ποινικής δικαιοσύνης της Βρετανικής
Πρεσβείας στην Αθήνα - εντεταλμένη
για Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία καθώς και οι προαναφερόμενοι Επιθεωρητές της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του
Λονδίνου (NewScotlandYard).
Την επιστημονική ημερίδα παρακολούθησαν πλήθος συναδέλφων της Γ.Α.Δ.Θ.,
Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί,
εκπρόσωποι της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης καθώς και άλλοι κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς του τόπου.
Η Ένωσή μας, στηρίζει τέτοιου είδους
πρωτοβουλίες, που, στόχο έχουν την
συνεχή βελτίωση αλλά και την απόκτηση νέων γνώσεων, τρόπων και μεθόδων
στην εκτέλεση των καθηκόντων των μελών μας, ως προανακριτικοί υπάλληλοι
αλλά και ως ηγετικά στελέχη των Υπηρεσιών όπου υπηρετούν.

Συνεργασία για τη στέγαση μάχιμων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. στο Ωραιόκαστρο

Σ

υνάντηση του προεδρείου της Ένωσής μας με το Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, κ. Τσακίρη Παντελή για τα ζητήματα της αστυνόμευσης.
Όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Ωραιοκάστρου,η δυνατότητα μεταφοράς νευραλγικών 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 Μακεδονίας.
Ο κ. Τσακίρης εξέφρασε την αποφασιστικότητα της δημοτικής αρχής να συνεργαστεί στενά με την Ελληνική Αστυνομία και να κινήσει τις διαδικασίες για
την παραχώρηση από πλευράς δήμου
κατάλληλου χώρου για τη στέγαση μάχιμων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. στο Ωραιόκαστρο, τονίζοντας ότι η παρουσία τους
είναι πολύ σημαντική για την ενίσχυση
του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξάλλου, επισημάνθηκε πως μια τέτοια πρωτοβουλία 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 Ωραιοκάστρου, πρόκειται άμεσα να κατατεθεί και
στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Από την πλευρά της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας στη συνάντηση με τον
δήμαρχο Ωραιοκάστρου συμμετείχαν ο
πρόεδρος, Αστυνόμος Α Ιωάννης Ψαρογιάννης, ο Α΄ αντιπρόεδρος, Αστυνόμος
Β Σταύρος Κουκουφίκης, ο Β΄ αντιπρόεδρος, Αστυνόμος Β Χαράλαμπος Μουρατίδης, και ο ταμίας, υπαστυνόμος Εμμανουήλ Μπάμπαλης.
Σημειώνεται ότι το αίτημα για παρουσία
της ομάδας ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ στο Ωραιόκαστρο έχει ήδη υποβληθεί εγγράφως
από τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου στον
Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχο Χρήστο Μπουλούμπαση, στο πλαίσιο συνάντησης που
είχαν στα τέλη Σεπτεμβρίου οι δήμαρχοι
του νομού Θεσσαλονίκης με την ηγεσία
της ΕΛ.ΑΣ. στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Επίσκεψη της Ένωσης Αξιωματικών
Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας
στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας

Τ

η Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2019, η
Ένωσή μας, εκπροσωπούμενη από
το Προεδρείο της, πιστή στις δεσμεύσεις της για αμεσότερη και δια ζώσης
επικοινωνία με τα μέλη της, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διευθυντή της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, Α/Δ κο
Περδικάτση Πέτρο, καθώς και με λοιπούς Αξιωματικούς και Ανθυπαστυνόμους 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 αναφορικά με το κατά πόσο υφίστατο εναρμόνιση με τις διατάξεις περί του ωραρίου. Επίσης, καταργήθηκε το σχέδιο εμφανούς Αστυνόμευσης (Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.Α.Σ.)
γεγονός, που οδήγησε στην εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα μέσω ενός νέου
σχεδίου δράσης, που εκπονήθηκε, αποτυπώθηκαν ικανοποιητικότερα αποτελέσματα, όσον αφορά την αστυνόμευση
και τους προς επίτευξη στόχους.
Επιπρόσθετα κατόπιν αιτήματος, που
θέσαμε στη συνάντηση μας, η νέα διοίκηση δεσμεύτηκε για τη διακοπή της
περαιτέρω άσκοπης αλληλογραφίας
(πέραν της προβλεπόμενης διαδικασίας), 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 εξοπλισμού, αλλά και την ανάγκη για ανανέωση του στόλου των περιπολικών
οχημάτων, προβλήθηκε και η ανάγκη
αλλαγής της διαδικασίας, που εφαρμό-

ζεται για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης), μέσω προκήρυξης μειοδοτικών διαγωνισμών, καθώς
έχει αποδειχθεί ότι η διαδικασία αυτή
είναι χρονοβόρα και τα τελευταία έτη,
που εφαρμόζεται, όταν αυτή ολοκληρώνεται βρισκόμαστε ήδη στο μέσον της
χειμερινής περιόδου. Η Πρόταση είναι
να εξεταστεί η δυνατότητα προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, μέσω των
στρατιωτικών μονάδων, όπως ίσχυε και
στο παρελθόν, ενώ για τη μεταφορά να
χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα υπηρεσιακά οχήματα. Περαιτέρω προτάσεις
όπως αυτές, που αφορούν τη μείωση της
γραφειοκρατίας (διαδικασία που αφορά την μετακίνηση του προσωπικού για
εκτέλεση υπηρεσίας εκτός της έδρας),
αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών, θα επεξεργαστούν και θα κατατεθούν αρμοδίως από
την Ένωσή μας.
Το Προεδρείο της Ένωσής μας θα συνεχίσει, εκ του θεσμικού του ρόλου, τις ουσιαστικές επισκέψεις με στόχο τη βελτίωση της εργασιακής καθημερινότητας
των μελών μας, με σεβασμό και υπευθυνότητα έναντι των συναδέλφων μας.

Συγχαρητήρια ανακοίνωση της Ένωσής μας στην Υποδιεύθυνση
Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος

Μ

ε αφορμή την τελευταία μεγάλη
επιτυχία της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά
της συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους, Αξιωματικούς και λοιπά
στελέχη, της εν λόγω υπηρεσίας και
ειδικότερα, στον Τμηματάρχη και το
προσωπικό του Τμήματος Προστασί-
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ας Δημόσιας Περιουσίας και Οικονομίας
που μετά από πολυήμερη έρευνα και
κατάλληλη αξιοποίηση δεδομένων, κατάφεραν να αποδομήσουν εγκληματική
οργάνωση η οποία λειτουργούσε παράνομο εργαστήριο παρασκευής και εμφιάλωσης αλκοολούχων ποτών.
Κατά την συντονισμένη αστυνομική
επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε
συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης
και κατασχέθηκαν πλήθος φιαλών και
σύνεργα εμφιάλωσης αλκοολούχων ποτών.
Οι δράστες χρησιμοποιούσαν κενές φιάλες από απορρίμματα καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο κέ-

ντρο της Θεσσαλονίκης και αρχικά τις
αποθήκευαν σε εγκαταλελειμμένη
αποθήκη στο κέντρο της πόλης. Ακολούθως τις μετέφεραν στο παράνομο
«εργαστήριο», όπου γινόταν η παρασκευή και εμφιάλωση των αλκοολούχων ποτών, ενώ στη συνέχεια τις διοχέτευαν σε ιδιώτες και καταστήματα.

ενωση αξιωματικων αστυνομιασ ανατ. μακεδονιασ - θρακησ

Προτάσεις για την εκπαίδευση
των Ειδικών Φρουρών
Η

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.αφουγκραζόμενη τις δικαιολογημένες
ανησυχίες μελών της σχετικά με τις σύντομες διαδικασίες πρόσληψης και περαιτέρω εκπαίδευσηςτων 1.500 Ειδικών
Φρουρώνστα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων της Περιφέρειάς μας, κρίνει
σκόπιμο να παρέμβει θεσμικά επισημαίνοντας τα ζητήματα που προκύπτουν
και χρήζουν έγκαιρης επίλυσης από την
Ηγεσία του Σώματος.
Αρχικά, θα θέλαμε να εκφράσουμε την
ευαρέσκειά μας για την επιλογή των
Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής και Διδυμοτείχου ως φορείς
διεξαγωγής της εν λόγω εκπαίδευσης
των Ειδικών Φρουρών, γεγονός που
αποδεικνύει την έμπρακτη εμπιστοσύνη
της Ηγεσίας. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί 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 dominoκαταστάσεωνστους κόλπους του Σώματος και να διακυβεύσει 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 επαγγέλματος. Είναι επομένως νευραλγικής
σημασίας η υποχρέωση του Σώματος να
τους παρέχει από την αρχή τα απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις, ώστε να ανταπεξέλθουν 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 είχαν συνακόλουθο αντίκτυπο και στη μείωση του αριθμού του προσωπικού που

υπηρετεί στις αστυνομικές σχολές της
Περιφέρειάς μας. Συγκεκριμένα, η παρούσα δύναμη σήμερα επαρκεί οριακά
για την εκπαίδευση μικρού αριθμού Δοκίμων Αστυφυλάκων, όπως συμβαίνει τα
τελευταία έτη, κατά τα οποία εκπαιδεύονται από 100 έως 220 δόκιμοι σε κάθε
εκπαιδευτική δομή. Η εν λόγω κατάσταση έρχεται σε αντιδιαστολή με τον μεγάλο αριθμό των προσληφθέντων Ειδικών
Φρουρών που θα πρέπει να εκπαιδευτούν ταυτόχρονα και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα(1000 στην Κομοτηνή και
άλλοι 500 στο Διδυμότειχο). Λαμβάνοντας δε υπόψη, πως η εκπαίδευση τους
διαρκεί τρεις μήνες (από τους οποίους,
το μισό μόνο χρονικό διάστημα θα παραμείνουν εντός των σχολών), αλλά και
το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε πρακτικά, αστυνομικά μαθήματα
(Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία –Οπλοτεχνική - 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 Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ στις οποίες θα υπηρετήσουν στο μέλλον οι εν λόγω Ειδικοί
Φρουροί, η Ένωσή μας προτείνει:
1. Τον καθορισμό του ελάχιστου χρόνου
θεωρητικής εκπαίδευσης των Ειδικών 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 διδασκαλίας των ανωτέρω πολύτιμων
γνωστικών αντικειμένων.
2. Την έκτακτη, προσωρινή ενίσχυση των οικείων Τμημάτων Δοκίμων
Αστυφυλάκων Κομοτηνής & Διδυμοτείχου με επαρκή αριθμό εκπαιδευτών, καταρτισμένων και έμπειρων
στη διδασκαλία των διαλαμβανόμε-

νων μαθημάτων, ανάλογου του αριθμού των διδακτηρίων.
3. Την προσωρινή ενίσχυση των οικείων Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλάκων με Υπαστυνόμους Α΄ 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 διάστημα, ώστε να μην αποδυναμωθούν
οι οικείες Διευθύνσεις Αστυνομίας
της Α.Μ.Θ., οι οποίες είναι ήδη επιφορτισμένες με τη διαχείριση των
αυξημένων μεταναστευτικών ροών
(πχ Δ.Α Ορεστιάδας), καθώς και των
λοιπών τακτικών και έκτακτων αστυνομικών μέτρων (ούτε από τη Δ.Α Ροδόπης που ασφυκτιά από τη συνεχή
καθημερινή αποστράγγιση αστυνομικών δυνάμεων σε φυλάξεις, στόχους
που σχετίζονται με τα ειδικά θέματα
κρατικής ασφαλείας και μειονότητας).
5.	Ιδανικότερη επιλογή θα ήταν οι ενισχυτικές δυνάμεις να διαθέτουν
σχετική εμπειρία στην εκπαίδευση
αστυν. προσωπικού και να προκύψουν πανελλαδικά πχ από απόσπαση με δαπάνες δημοσίου από άλλες
αστυνομικές σχολές της Αστυνομικής
Ακαδημίας, που τη συγκεκριμένη περίοδο δεν φιλοξενούν εκπαιδευομένους ή γενικότερα δεν έχουν αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, προκειμένου το προσωπικό να είναι το πλέον
κατάλληλο για το συγκεκριμένο λόγο.
Η Ένωσή μας δηλώνει συμπαραστάτης
σε κάθε θετική προσπάθεια της Ηγεσίας
στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της
παρεχόμενης εκπαίδευσης των αστυνομικών, στοχεύοντας σε μία σύγχρονη,
δημοκρατικήκαι αποτελεσματική Αστυνομία, με καταρτισμένο και αξιόμαχο
προσωπικό, και προς τούτο αναμένουμε
από αυτήν να λάβει υπόψη τους προβληματισμούς καιτις προτάσεις μας.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Πρόταση για τη διεκπεραίωση αιτημάτων
διεθνούς προστασίας - ασύλου

Σ

το πλαίσιο της διεθνούς και εθνικής
στρατηγικής για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας – ασύλου
από αλλοδαπούς που συλλαμβάνονται
στη χώρα μας, έχουν ιδρυθεί σε πανελλαδικό επίπεδο γραφεία ασύλου στα
οποία εξετάζονται τα ανωτέρω αιτήματα.
Στο Προ.ΚΕ.ΚΑ. Δράμας στο οποίο κρατούνται κατά μέσο όρο τετρακόσιοι (400)
αλλοδαποί, λειτουργεί παράρτημα του
Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης αποτελούμενο από έναν (1) υπάλληλο, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι
ανάγκες των αλλοδαπών κρατουμένων.
Ένεκα της αύξησης των συλλήψεων μεταναστών-προσφύγων κατά την θερινή
περίοδο, ως αποτέλεσμα της αύξησης
των
μεταναστευτικών-προσφυγικών
ροών, δημιουργήθηκαν δυσλειτουργίες-καθυστερήσεις στις καταγραφές των
αιτημάτων ασύλου και στο χρονικό διάστημα που πραγματοποιούνται.
Συγκεκριμένα,πραγματοποιείται μονοψήφιος αριθμός καταγραφής αιτημάτων
διεθνούς προστασίας σε καθημερινή

βάση, πλην σαββατοκύριακου, ενώ δεν
λαμβάνουν χώρα συνεντεύξεις. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να προκαλούνται καθυστερήσεις στην εξέταση των
αιτημάτων διεθνούς προστασίας, καθώς
και αντιδράσεις από τους αλλοδαπούς
κρατούμενους. Επίσης, για την εξομάλυνση του ζητήματος πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, μεταγωγές
κρατουμένων στο Προ.ΚΕ.ΚΑ. Ξάνθης,
προκειμένου, να καταγραφούν-εξετασθούν τα αιτήματα ασύλου, καθόσον
εκεί λειτουργεί πλήρως επανδρωμένο
γραφείο ασύλου έντεκα (11) ατόμων.
Η Ένωσή μας, κατόπιν ενημέρωσης
μελών της και περαιτέρω διαπίστωσης του συγκεκριμένου ζητήματος, με
τα πολλαπλά υπηρεσιακά προβλήματα
που συνεπάγεται τόσο στους αιτούντες
άσυλο αλλοδαπούς τροφίμους του Προ.
ΚΕ.ΚΑ. Δράμας όσο και στο εμπλεκόμενο αστυνομικό προσωπικό της εν λόγω
υπηρεσίας με χαμένες εργατοώρες σε
μεταγωγές, σπατάλη δυνάμεων, φθορά
υπηρεσιακών οχημάτων, έξοδα-καύσιμα 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, εξοικονομώντας στον αντίποδα εργατοώρες αστυνομικού προσωπικού και δαπάνες σε
καύσιμα ένεκα των μεταγωγών που θα
παύσουν να πραγματοποιούνται. Το αίτημα αυτό αποτελεί κοινή παραδοχή ότι
εκτός από εύλογο είναι και άμεσα αναγκαίο, κατόπιν και της πρόσφατης αποδυνάμωσης είκοσι (20) αστυνομικών
από τη δύναμη του Προ.ΚΕ.ΚΑ. Δράμας,
λόγω λήξεως αποσπάσεων και επιστροφής τους σε υπηρεσίες της Αττικής.
Ως θεσμικοί-συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι του άοκνα αγωνιζόμενου αστυνομικού προσωπικού της Α.Μ.Θ., υποστηρίζουμε ότι θα στεκόμαστε πλάι του, όπως
πάντοτε, υπεύθυνα και εποικοδομητικά,
αναδεικνύοντας τα ζητήματα που το
απασχολούν, με σκοπό την εύρεση της
καλύτερης εφικτής λύσης.

Η Διεύθυνση λειτουργεί υποδειγματικά
Σ

τις 11 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε 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 Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξ/πολης,
Α/Δ κ. ΚΑΡΤΑΛΗ Παναγιώτη. Κατά την
ουσιαστική μας συνάντηση, σε φιλικό
κλίμα (καθότι ο κ.Διευθυντής τυγχάνει ταυτόχρονα εκλεγμένος αντιπρόσωπος 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 οικονομικό επίπεδο, προς την νέα πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου μας.
Στο πλαίσιο της συνάντησης ενημερωθήκαμε και για τα ειδικότερα ζητήματα
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που απασχολούν σε τοπικό επίπεδο,
το προσωπικό και τις υφιστάμενες
υπηρεσίες της Δ.Α. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ,
προκειμένου ως συνδικαλιστικός φορέας να συμβάλλουμε στην ανάδειξη
και περαιτέρω επίλυση τους. Σε κάθε
περίπτωση διαπιστώθηκε ότι η Δ.Α.
Αλεξ/πολης, με την εμπειρία των Αξιωματικών συνδυαστικά με το φιλότιμο και την αυτοθυσία ολόκληρου του
αστυνομικού προσωπικού, λειτουργεί υποδειγματικά παρά τα διάφορα
σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει
καθημερινά όπως είναι το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η αντιμετώπιση
της διασυνοριακής εγκληματικότητας
(ναρκωτικά κλπ), τα θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος και η αυξημένη
τουριστική κίνηση ειδικά τους θερινούς μήνες λόγω Σαμοθράκης, τα ζητήματα αρμοδιότητάς αστυνόμευσης
του αεροδρόμιου «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 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 εμπιστοσύνη της Ένωσης στο έργο της Διεύθυνσης και δεσμεύτηκε σε μια διαρκή σχέση επικοινωνίας, συνεργασίας
και αμφίδρομης ανταλλαγής απόψεων
με σκοπό τη συνολική, αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων
των τοπικών μελών μας στην Αλεξανδρούπολη.

παγκρητια ενωση αξιωματικων αστυνομιασ

Το Νομικό Status των ζώων
στην Ελληνική έννομη τάξη

Η

Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών
Αστυνομίας με αφορμή την παγκόσμια
ημέρα των Ζώων,
ανακοινώνει την
πρώτη
επίσημη
παρουσίαση του βιβλίου “Το Νομικό
Status των ζώων
στην Ελληνική έννομη τάξη” του μέλους
του σωματείου μας,
Αστυνομικού Διευθυντή ΝικόλαουΧρυσάκη,
σε μία εκδήλωση, ως
χορηγοί και υποστηρικτές με το Δήμο Αγίου Νικολάου από κοινού και με
τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης την Παρασκευή
11 Οκτωβρίου 2019,στo ξενοδοχείο
Wyndham Grand Mirabello στον Άγιο
Νικόλαο Κρήτης.
Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο που αποτελεί πλέον τη «Βίβλο» κάθε αστυνομικού
ως προς τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, δεδομένου ότι βρίσκεται ήδη σε
κάθε Αστυνομικό Τμήμα σε ολόκληρη τη
Χώρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμέ-

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 πρέπει να αναφερθεί ακόμα
ό,τι και όλα τα φιλόζωα σωματεία ανά το
Πανελλήνιο το έχουν
αγκαλιάσει, με την
ελπίδα ότι θα αποτελέσει προπύργιο στην
προστασία της τόσο
ευαίσθητης αυτής
ομάδας που ζει δίπλα μας.
Ως Ένωση θα θέλαμε να εκφράσουμε θερμά συγχαρητήρια στον Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ηρακλείου, Α/Δ΄ κ. Νικόλαο
Χρυσάκη για την αξιοθαύμαστη αυτή
δουλειά και τις ατελείωτες ώρες που
αφιέρωσε εκτός εργασίας, για να εκδώσει ετούτο το εξαίρετο βιβλίο, το οποίο
μάλιστα αφιλοκερδώς προσφέρεται στη
διάθεση κάθε συναδέλφου μας σε περίπτωση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του
τέτοιου είδους συμβάντα.
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παγκρητια ενωση αξιωματικων αστυνομιασ

Ενισχύουμε τον Παγκρήτιο
Σύλλογο Γονέων και Φίλων
Παιδιών με νεοπλασία “Hλιαχτίδα”
φιλαλληλίας μεταξύ μας.
Αστυνομία και κοινωνία μέσα από μία
όμορφη βραδιά διασκέδασης έστειλαν
μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας για
ένα ευοίωνο μέλλον, βοηθώντας αλλήλους, δίνοντας έτσι μία έστω προσωρινή,
αλλά ξεχωριστή νότα στην ζωή συνανθρώπων μας, που μάχονται καθημερινά.

Γ

ια άλλη μία χρονιά η ετήσια χοροεσπερίδα που διοργάνωσε η Ένωση
Αξιωματικών Αστυνομίας Περιφέρειας
Κρήτης την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου σε
γνωστό κέντρο διασκέδασης στη πόλη
του Ηρακλείου με την κορυφαία ελληνίδα τραγουδίστρια Πάολα και το επιτελείο
της, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.
Αξιοσημείωτο γεγονός της βραδιάς για
4η συνεχή χρονιά ήταν η αθρόα προσέλευση όχι μόνο συναδέλφων μας αλλά
και συμπολιτών μας από όλο το νησί,
προκειμένου να στηρίξουν την προσπάθεια που κατέβαλε η Ένωσή μας να
ενισχύσει οικονομικά τον Παγκρήτιο
Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδιών με
νεοπλασία “Hλιαχτίδα” διαθέτοντας τα
έσοδα της εκδήλωσης, όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μας.
Η ανταπόκριση αυτή των συμπολιτών
μας στο κάλεσμά μας, αποδεικνύει περίτρανα 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
28
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Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους οι κάτωθι επίσημοι προσκεκλημένοι:
Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
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

παγκρητια ενωση αξιωματικων αστυνομιασ
Επιστολές με ευχές στην Ένωσή μας για
καλή επιτυχία απέστειλαν ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Ελευθέριος Αυγενάκης και οι βουλευτές κ. Σωκράτης
Βαρδάκης, κ. Νικόλαος Ηγουμενίδης κ.
Βασίλειος Κεγκέρογλου, ο Αρχηγός της
ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος κ. Ανδρέας Δασκαλάκης, ο
προϊστάμενος επιτελείου του Αρχηγείου
της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Λαγουδάκης και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής
Κρήτης Υποστράτηγος κ. Αντώνιος Ρουντζάκης, οι οποίοι ανέφεραν ότι θα ήθελαν πολύ να παρευρεθούν στην εκδήλωση, πλην όμως λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων αυτό δεν κατέστη εφικτό,
ενώ παράλληλα εξήραν στο σύνολο το
φιλανθρωπικό έργο του σωματείου μας.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκαν από την Ένωσή μας οι Αξιωματικοί
της Ελληνικής Αστυνομίας - μέλη μας
που τερμάτισαν ευδόκιμα τη σταδιοδρομία τους στο σώμα καθώς και τα τέκνα
των μελών μας που πέτυχαν την εισαγωγή τους στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις Πανελλαδικές
Εξετάσεις 2018 και 2019.
Τέλος, η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Περιφέρειας Κρήτης θα ήθελε να
εκφράσει την αμέριστη ευγνωμοσύνη
της σε όλους εκείνους τους συναδέλφους – φίλους και συμπολίτες μας που
τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωσή μας, στέλνοντας δια του παρόντος
εγκάρδιες ευχαριστίες.Ραντεβού και
πάλι του χρόνου.

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

Η

Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών
Αστυνομίας
αφουγκραζόμενη
την ανάγκη και την ανησυχία των μελών της, λόγω των τελευταίων αλλαγών 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 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του
Καταστατικού της, πραγματοποίησε
την Τρίτη 22 Οκτωβρίου στον Άγιο
Νικόλαο επιμορφωτική Ημερίδα με
θέμα "Τροποποιήσεις του Ποινικού
Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας" με ομιλητές τον Προϊστάμενο 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 διοικητών των αστυνομικών υπηρεσιών και
του συνόλου των Ανακριτικών Υπαλλήλων 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 νομικό τους υπόβαθρο και να μπορούν
να ανταποκριθούν στις ανακύπτουσες και πολυσχιδείς καθημερινές
απαιτήσεις κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
Καθοριστική ήταν επίσης η ενημέρωση του κ. Κοκοσάλη κατά την εισήγησή του λόγω της θέσης που κατέχει
ως μέλος της γνωμοδοτικής επιτροπής της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής σχετικά με τις προτάσεις και
τις σκέψεις της επιτροπής στο πλαίσιο
της πρόσφατης δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης που
τέθηκε από 14-10-2019 υπό τον τίτλο
"Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα,
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφής διατάξεις".
Μετά το πέρας της ημερίδας, η Ένωσή μας παρέδωσε τιμητική πλακέτα
στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Λασιθίου κ. Γαλήνα για
την καθοριστική του συμβολή στην
ενημέρωση των μελών του σωματείου μας.
Τέλος, η Ένωση προγραμματίζει στο
εγγύς μέλλον να πραγματοποιήσει την ίδια Ημερίδα και στις λοιπές
Αστυνομικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

| 29

αποψεισ

Το νέο δόγμα αστυνόμευσης και οι εργάτες αστυνομικοί των Τμημάτων Τάξης και Ασφαλείας
προσδοκίες και ελπίδες για τη σίγουρη
επιτυχία του νέου σχεδιασμού και για τις
καλύτερες ημέρες που θα έρθουν.
Αλήθεια, όμως, ποίοι αστυνομικοί καλούνται να υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν κάθε φορά τα φιλόδοξα σχέδια
της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας μας;
Η απάντηση είναι εύκολη και γνωστή σε
όλους τους υπηρετούντες στην Αστυνομία.
Οι ίδιοι και οι ίδιοι...
Tου Κανέλλου Νικολάου
Γενικού Γραμματέα
Ένωσης Αξιωματικών Αττικής

Τ

ο δόγμα της αστυνόμευσης άλλαξε, οι απαιτήσεις αυξήθηκαν και θα
πρέπει άπαντες να εναρμονιστούν με
αυτό, ώστε να εμπεδωθεί στους πολίτες το αίσθημα της ασφάλειας. Αποτελεί μονόδρομο η αντιμετώπιση και η
μείωση της εγκληματικότητας κυρίως
στις εγκληματογόνες περιοχές της Αττικής.
Εύηχο μήνυμα, αλλά όχι πρωτάκουστο. Είθισται όταν υπάρχει είτε αλλαγή
κυβέρνησης, είτε αλλαγή στην πολιτική και φυσική ηγεσία μας, να ακούγονται αυτά τα λόγια και να διατάσσονται
ιεραρχικώς οι αστυνομικοί για άμεση
υλοποίηση με απτά αποτελέσματα.
Φυσικά υπάρχει και η κατάλληλη
επικοινωνιακή προώθηση που γεννά
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Το βάρος εκτός των αστυνομικών
της Άμεσης Δράσης, της Υ.Α.Τ. και της
Υ.ΜΕ.Τ., πέφτει στις πλάτες των αστυνομικών που υπηρετούν στα Αστυνομικά
Τμήματα και στα Τμήματα Ασφαλείας.
• Είναι αυτοί οι αστυνομικοί που συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτά από μεράκι και αγάπη για αυτό που κάνουν.
• Είναι αυτοί οι αστυνομικοί που έμαθαν να δουλεύουν σε αποδεκατισμένες Υπηρεσίες.
• Είναι αυτοί οι αστυνομικοί που δεν
έχουν ή δεν θέλουν να έχουν «Μπάρμπα στην Κορώνη».
• Είναι αυτοί οι αστυνομικοί που συνεχίζουν να κοιτάνε στα μάτια τον πολίτη 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 εργαστούν τις επόμενες ημέρες.
• Είναι οι Διοικητές αυτών των Τμημάτων Τάξης και Ασφαλείας που
νυχθημερόν προσπαθούν και για
τα αυτονόητα, σχεδόν πάντα πέραν
των προβλεπόμενων καθηκόντων
τους.
Σε αυτούς τους μαχητές της καθημερινότητας δεν αρκεί, όμως, μόνο ένας
καλός λόγος παρηγοριάς και συμπαράστασης, ένα φιλικό χτύπημα στην
πλάτη. Η καλύτερη επιβράβευση τους
είναι να δοθούν κίνητρα για να συνεχίσουν να υπηρετούν στα Α.Τ. και Τ.Α.
Μόνο έτσι ίσως παρακινηθούν και
θελήσουν να εξέλθουν από τις «κρυψώνες τους» και οι... χαμένοι αστυνομικοί.
Σε ένα σύγχρονο κράτος που προτάσσει τα ζητήματα ασφαλείας, είναι μη
αποδεκτό να υπάρχουν αστυνομικοί
δυο ταχυτήτων , εκτός αν νομοθετηθεί. 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. Η Αστυνομία και ο πολίτης θα είναι πολλαπλά
κερδισμένοι.

αποψεισ

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

Του Βασίλη ΒΡΑΝΤΖΑ
Πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών
Αττικής - Μέλος του ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ
(εκπρόσωπος Π.Ο.ΑΞΙ.Α.)

Α

ναγκάζομαι 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 βιωσιμότητα του ΤΕΑΠΑΣΑ και την ικανότητά του
(οικονομική) να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 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, εκπροσωπώντας των Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών σε αυτό, προς
αποκατάσταση της αλήθειας διευκρινίζω 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 υπολογισμού των, ο οποίος συμβάλλει στην
ορθολογική και βιώσιμη πορεία των ταμείων πρόνοιας σε βάθος δεκαετιών. Τα
προαναφερόμενα ταμεία που καταβάλλουν το εφάπαξ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΛΕΣ

ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΙΝΑΙ
ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΥΡΩΣΤΑ,
εκπληρώνοντας στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους προς τους ασφαλισμένους του, ΤΟΣΟ ΣΗΜΕΡΑ, 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 ΕΥΡΩΣΤΟΣ, παρέχοντας σημαντικές παροχές
προς τους ασφαλισμένους του ταμείου
της Π. Αστυνομίας Πόλεων και εφεξής
και στους ασφαλισμένους της Π. χωροφυλακής που έχουν προσληφθεί από
03/07/2009 και εντεύθεν, εφόσον επιθυμούν και υποβάλουν σχετική αίτηση
μέχρι και την 03/01/2020 και υποχρεωτικά για όλους τους νεοπροσληφθέντες
εφεξής.
Τέλος, στο Ταμείο ανήκει και ο λογαριασμός αλληλοβοηθείας για τους ασφαλισμένους της Π. Χωροφυλακής (γίνεται
σχετική κράτηση προς τούτο στις αποδοχές τους) , στους οποίους χορηγεί
εφάπαξ χρηματικό ποσό για σοβαρούς
λόγους υγείας των ιδίων και προστατευομένων μελών των οικογενειών τους.
Τούτων δοθέντων, ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ
ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ, ΛΕΓΕΤΑΙ Ή ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΕΝ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α συνεχίζει την αυτόνομη 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, οδήγησε πολλούς εργαζομένους σε πρόωρη 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 παρέμειναν στην εργασία τους.
Τα παθήματα, όμως, δεν έγιναν μαθήμα-

τα και όπως προανέφερα φυλλάδες και
site συνεχίζουν να τρομοκρατούν τους
εργαζομένους και ειδικότερα τους ένστολους με δημοσιεύματα, τουλάχιστον,
ανακριβή για να μη χρησιμοποιήσω βαρύτερες εκφράσεις.
Προς ενημέρωση των συναδέλφων και
όλων των ενδιαφερομένων, αποσαφηνίζω για μια ακόμη φορά ότι με το συνταξιοδοτικό-ασφαλιστικό
Ν.4387/16
καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της
σύνταξης, που πλέον είναι κοινός για
όλους τους συνταξιούχους (ΕΦΚΑ).
Οι μειώσεις που επέρχονται στις συντάξεις με το νέο τρόπο υπολογισμού
αυτών, έχουν ήδη ισχύσει πλήρως από
01/01/2019 και δεν προβλέπεται περαιτέρω μείωση αυτών μετά το 2020 όπως
ανακριβώς αναγράφεται.
Τουναντίον, σύμφωνα με δηλώσεις αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων,
υπάρχει πρόθεση αύξησης των συντελεστών υπολογισμού της σύνταξης για
όσους εργαζόμενους έχουν πολλά χρόνια εργασίας (35 και άνω) και συνεπώς
και αύξησης της καταβαλλόμενης σύνταξης.
Ως εκ τούτου ουδένας λόγος υπάρχει για
να οδηγηθεί κάποιος σε πρόωρη συνταξιοδότηση, καθώς αφενός μεν τα περισσότερα χρόνια εργασίας θα του εξασφαλίσουν 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 χορηγούν τα εφάπαξ), ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΥΡΩΣΤΑ, εκπληρώνοντας
στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους προς
τους ασφαλισμένους του, ΤΟΣΟ ΣΗΜΕΡΑ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
Τούτων δοθέντων εδραία άποψή μου
παραμένει, ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΣΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ. Μόνο όφελος θα έχετε εσείς και
οι οικογένειές σας.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Η εγκληματικότητα
και οι «επενδύσεις»

Του Αλκιβιάδη Κ. Κεφαλά
Διδάκτωρ Φυσικής του Πανεπιστημίου
του Manchester, UK, δ/ντής Ερευνών
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Φ

υσιολογική 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 αυτοκίνητο 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 τριτοκοσμική Αθήνα ο ανωτέρω ευφημισμός.
Ο άτυχος επισκέπτης βεβαίως δεν θα
μπορούσε ποτέ να αντιληφθεί την οργουελική πραγματικότητα, ότι δηλαδή
όχι μόνο το κέντρο της πρωτεύουσας,
αλλά το σύνολο της χώρας έχει παραδοθεί στα χέρια εγχώριων και αλλοδαπών εγκληματικών συμμοριών από
το πολιτικό σύστημα, μέσω των κατάλληλων νομοθετικών πράξεων, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον νόμο
Παρασκευόπουλου και τον νέο Ποινικό
Κώδικα που ουσιαστικά αποποινικοποιούν το έγκλημα.
Έχει αναλυθεί διεξοδικά στο παρελθόν
ότι το οξύ πρόβλημα της εγκληματικότητας είναι μια συνειδητή πολιτική
πράξη, επειδή όχι μόνο αφήνει ατιμώρητη την παραβατικότητα των ελίτ,
αλλά κυρίως διότι η εμπέδωση του φόβου στην κοινωνία και η καλλιέργεια
του κοινωνικού αυτοματισμού δεν επιτρέπουν στον πολίτη να σκεφτεί πολιτικά 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-
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φερθούν οι Φυλακές του Κορυδαλλού
σε άλλη τοποθεσία και εάν αποκατασταθούν η τάξη και η κανονικότητα στα
Εξάρχεια, το πρόβλημα της εγκληματικότητας θα λυθεί, παραγνωρίζοντας
το γεγονός ότι ο νόμος και η αισθητική
των Εξαρχείων έχουν κάνει μετάσταση
όχι μόνο στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης, αλλά σε όλη την επικράτεια.
Αν επιχειρούσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη να περπατήσει το βράδυ
μόνος, χωρίς αστυνομική συνοδεία,
από την οδό Σωκράτους προς την πλατεία 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 επιλυθεί μόνο με αστυνομικά μέτρα ή με τη
σύλληψη μικροεμπόρων ναρκωτικών
στα Εξάρχεια. Ο κ. υπουργός αδυνατεί επίσης να απαντήσει στο ερώτημα
εάν στο μέλλον οι Αρχές θα μπορούν
να εισέρχονται στους καταυλισμούς
των Τσιγγάνων, δοθέντος ότι προσφάτως πυροσβέστες που επιχειρούσαν να
σβήσουν πυρκαγιά αυτοκινήτου σε καταυλισμό Τσιγγάνων έγιναν δεκτοί με
πυρά αυτόματων όπλων καλάσνικοφ.
Αν επίσης υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση θα κατορθώσει να επαναφέρει
την τάξη και την ευνομία στα σημερινά
κέντρα εγκληματικότητας και τα άβατα, πώς μπορεί να είναι σίγουρη ότι οι
δεκάδες ή εκατοντάδες καταυλισμοί
μεταναστών που σκοπεύει να διασπείρει σε όλη τη χώρα, ένθα θα διαβιοί
ολοένα μεγαλύτερος και εκθετικά αυξανόμενος αριθμός προσφύγων, μεταναστών και ισλαμιστών που έρχονται
για να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα, δεν θα μετασχηματιστούν με τη
βοήθεια των ΜΚΟ, των ξένων κυβερνήσεων, 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 παρθενογένεσης, αλλά αποτέλεσαν συνειδητές
πολιτικές πράξεις από τη στιγμή που
η πολιτική άρχισε να εφάπτεται του
κοινού εγκλήματος. Η θεσμοθετημένη ατιμωρησία, επί παραδείγματι, που
μετατρέπει την κλοπή από κακούργημα 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 ενθαρρύνει το αίσθημα της ανομίας και της ατιμωρησίας, 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 εγκληματικότητα, αλλά ταυτόχρονα αποσαθρώνουν την κοινωνία.

Τέλος, οι πολιτικοί επαΐοντες θα πρέπει να διάγουν βαθύ πολιτικό ύπνο, αν
θεωρούν ότι θα μπορέσουν να προσελκύσουν 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 ενθαρρύνουν η σημερινή νομοθεσία και η επιλεκτική ατιμωρησία. Ας αναλογιστούν
οι πολιτικοί σοφοί ότι στην Κολομβία
μόνο ψυχοπαθείς και διανοητικά διαταραγμένοι θα τοποθετούσαν τα χρήματά
τους σε νόμιμες επιχειρήσεις, παρά το
γεγονός ότι έχει από τα καλύτερα επενδυτικά νομοθετικά πλαίσια στον κόσμο.

αποψεισ

Eφιαλτικές διαστάσεις
το φαινόμενο της παράνομης
μετανάστευσης
Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΙΓΚΡΗ

Τ

ο φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης έχει προσλάβει εφιαλτικές διαστάσεις στη χώρα μας.
Στην Ελλάδα, σήμερα, παραμένουν
και διαβιώνουν σε άθλιες συνθήκες
δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Ένας
μεγάλος αριθμός εξ αυτών έχουν ζητήσει 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 εγκλωβισμένοι στο βόρειο Αιγαίο μετανάστες
και πρόσφυγες.
Να σημειωθεί ότι με τις εξελίξεις
στην Τουρκία πολλοί στην Ευρώπη ανησυχούν μήπως καταρρεύσει
η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης
– Τουρκίας για τον έλεγχο των προσφυγικών ροών από την Τουρκία
προς την Δύση, με πρώτο σταθμό φυσικά την Ελλάδα.
Ο συνολικός αριθμός των προσφύγων μόνο από την Συρία που βρίσκονται στην Τουρκία, είναι συγκεχυμένος καθώς για άλλους είναι 4
εκατομμύρια, για άλλους 2,5 και το
νούμερα ανεβοκατεβαίνουν, ενώ δεν
υπολογίζονται οι παράνομοι μετανάτες από πολλές χώρες της Ασίας και
της Αφρικής, που προσδοκούν να έρθουν την Ελλάδα.

Ο συνολικός αριθμός μόνο των Σύριων προσφύγων σε όλη την Τουρκία φτάνει σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία τους 2.749.140. Από αυτούς,
οι 574.479 περίπου βρίσκονται σε περιοχές δίπλα ακριβώς από τα σύνορα

με την Ελλάδα και είναι πιο πιθανοί
να αποπειραθούν είτε τώρα, είτε στο
εγγύς μέλλον, να περάσουν στην ελληνική επικράτεια.
Στον αριθμό αυτό φυσικά δεν υπολογίζονται οι παράνομοι μετανάστες
από άλλες χώρες της Ασίας και της
Αφρικής.
Απέναντι στις παραπάνω προκλήσεις, η χώρα μας παρουσιάζει μια μεταναστευτική πολιτική που στερείται
τεχνογνωσίας, φιλοσοφίας, έμπνευσης και αποτελεσματικότητας.
Αρκεί να αναλογιστεί κάποιος ότι η
χώρα μας, ακόμη και σήμερα, δεν
γνωρίζει πόσοι μετανάστες ζουν -νόμιμα ή παράνομα- στην Ελλάδα!
Θα πρέπει άμεσα να πεισθούν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας ότι: 1) η παράνομη μετανάστευση αποτελεί κοινό
πρόβλημα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και συνεπώς χρειάζεται 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 νόμιμων μεταναστών και 4) να ενισχυθεί
-με προσωπικό και μέσα- η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή (Frontex).
Μεταξύ των προτάσεων που πρέπει
άμεσα να υιοθετηθούν από τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι: 1) Η διακοπή
των κοινοτικών ενισχύσεων προς τις
χώρες προέλευσης που δε θα επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας στη δίωξη
των δικτύων που διακινούν λαθρομετανάστες. 2) Η ενίσχυση των ελέγ-

χων. 3) Η στενότερη συνεργασία στο
ζήτημα της θεώρησης των διαβατηρίων. 4) Η αύξηση της κοινοτικής βοήθειας 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 επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα:
1) Ενημέρωσης των ευρωπαίων πολιτών σε ζητήματα μετανάστευσης. 2)
Περιθωριοποίησης των φαινομένων
ξενοφοβίας και ρατσισμού. 3) Ενημέρωσης των παραγωγικών φορέων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης 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 νόμιμων μεταναστών. 7) Εξέτασής τους
για τυχών μεταφορά μολυσματικών
ασθενειών και επιδημιών. 8) Επίλυσης του στεγαστικού τους προβλήματος των νόμιμων μεταναστών και
διευκόλυνσής τους στην απόκτηση
στέγης. 9) Πάταξης των κυκλωμάτων
παράνομης διακίνησης μεταναστών.
10) Θωράκισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. 11) Επαναπροώθησης
των παράνομων μεταναστών στις
χώρες καταγωγής τους.
Η ταυτόχρονη εφαρμογή του συνόλου των παραπάνω προτάσεων θα
μπορούσε να αποτελέσει πειστική
απάντηση στη σημερινή απουσία
κοινής μεταναστευτικής πολιτικής σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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