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editorial

Προχωράμε με γνώμονα
τις συνδικαλιστικές μας επιτυχίες

Δ

ιανύουμε ήδη τους πρώτους μήνες
του νέου έτους με ένα νέο πολιτικό
σκηνικό στη χώρα μας και την κανονικότητα να επιστρέφει σιγά σιγά, αφήνοντας
πίσω μας τις οδυνηρές καταστάσεις που
βιώσαμε κατά τη διάρκεια της οκταετούς
επιτροπείας των δανειστών, στο όνομα
της διάσωσης της ελληνικής οικονομίας
και της αποτροπής της άτακτης χρεοκοπίας. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, ως
ενεργό κομμάτι της ζώσας ελληνικής
πραγματικότητας, ταγμένο να υπηρετεί
τα συμφέροντα του Έλληνα Αστυνομικού, καθόρισε τις δικές του ιεραρχήσεις
και έστειλε τα δικά του μηνύματα τόσο
στους νέους όσο και στους παλαιούς κυβερνήτες.
Η Ομοσπονδία μας, ειδικότερα, με το 30ο
ετήσιο συνέδριό της, καθόρισε το πλαίσιο των αιτημάτων μας και κατέστησε
σαφές ότι αναμένει από τη νέα κυβέρνηση να αρχίσει να αντιμετωπίζει θετικά,
για το συμφέρον των στελεχών μας και
για την αποτελεσματική λειτουργία της
Ελληνικής Αστυνομίας, σειρά εκκρεμών ζητημάτων, που μας ταλαιπωρούν
πολλά χρόνια τώρα και που με καλή
πίστη και διάθεση συνεργασίας θα μπορούσαν να έχουν προ πολλού επιλυθεί.
Δυστυχώς, ο κατάλογος των αιτημάτων
μας εξακολουθεί να είναι μακρύς,διότι η
προηγούμενη κυβέρνηση, επέδειξε μια
πρωτοφανή αδυναμία επίλυσης αιτημάτων του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Γι’ αυτό καταγγείλαμε ότι η παρατηρούμενη αδράνεια στα θέματά μας, άγγιζε
τα όρια της αδιαφορίας. Η παρατεταμένη
προεκλογική περίοδος λειτούργησε αρνητικά, αν και τους τελευταίους μήνες,
επιχειρήθηκε η επίλυση ζητημάτων
μόνο και μόνο για να φανεί ότι παρήχθη
νομοθετικό έργο. Στην πράξη όμως το
μόνο που πέτυχαν, ήταν να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από
αυτά που δήθεν αντιμετώπιζαν. Θέλουμε
να πιστεύουμε ότι η επιδειχθείσα στασιμότητα στην επίλυση των προβλημάτων

μας, την οποία είχε υιοθετήσει ως τακτική η προηγούμενη κυβέρνηση δεν θα
ακολουθηθεί και από τη νέα κυβερνητική πλειοψηφία.
Σε κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδία μας
αναμένει από κάθε αρμόδιο παράγοντα
να επιδείξει γρήγορα αντανακλαστικά
στην επίλυση των αιτημάτων μας, καθώς
έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος ο οποίος θα
πρέπει να ανακτηθεί το ταχύτερο δυνατόν. Το επιχειρησιακό περιβάλλον και η
καθημερινότητα, δυστυχώς, διαρκώς
επιδεινώνονται. Οι νέες συνθήκες που
δημιουργούνται, επιβάλλουν αποφασιστική δράση, ευελιξία και άμεση προσαρμογή σε μια κανονικότητα η οποία
είναι αναπόδραστη.
Η 30ετής συνδικαλιστική μας ιστορία,
είναι πλούσια σε παραδείγματα επιτυχημένων διεκδικήσεων, οσάκις είχε επιτευχθεί η επιζητούμενη συνεργασία σε
πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο. Ελπίζουμε και αυτή τη φορά να επαναληφθεί
η δοκιμασμένη διαδικασία αντιμετώπισης των προβλημάτων, χωρίς στείρες
αντιπαραθέσεις αλλά με αμοιβαία κατανόηση και διάθεση οριστικού τερματισμού των νοσηρών καταστάσεων της
προηγούμενης περιόδου.
Από την πλευρά μας, όπως φάνηκε
καθαρά και από τις εργασίες του 30ου
συνεδρίου στην πόλη των Ιωαννίνων,
τιμούμε την ιστορία μας, αναγνωρίζουμε
το έργο και τη συμβολή των πρωτοπόρων συνδικαλιστών. Πραγματοποιήσαμε και αυτό το συνέδριο εκτός Αθηνών
-το προηγούμενο ήταν στη Χαλκίδα- με
στυλοβάτη την Περιφέρεια Ηπείρου και

με διάθεση εξωστρέφειας και αποκέντρωσης των λειτουργιών μας. Θέλουμε να αναδείξουμε τον σπουδαίο ρόλο
των Περιφερειακών μας Ενώσεων και
να δώσουμε έμφαση στα προβλήματα
που απασχολούν τον Έλληνα Αστυνομικό και την οικογένειά του, αλλά και το
Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ενός
θεσμού - θεματοφύλακα του αγαθού της
ασφάλειας και εγγυητή της κοινωνικής
σταθερότητας σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης και πολυεπίπεδης κρίσης
με κυρίαρχη τη δυσχερή δημοσιονομική
κατάσταση.
Στα πλαίσια αυτού του κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικά ιδιόμορφου περιβάλλοντος, όπως τονίζεται και στο Ψήφισμα
του συνεδρίου, προβάλει επιτακτική η
ανάγκη θωράκισης, αλλά και ενίσχυσης
της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε, ως
συνταγματικός ρυθμιστής της σταθερότητας μιας ευνομούμενης κοινωνίας, να
είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο θεσμικό της ρόλο και στις
αυξημένες απαιτήσεις των καιρών.
Είμαστε υποχρεωμένοι να αγωνιζόμαστε επομένως για την αξιοπρέπειά μας,
για τη διατήρηση και βελτίωση των εργασιακών και κοινωνικών, ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
μας, καθώς και για την προάσπιση του
θεσμού της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα
αιτήματά μας είναι καταγεγραμμένα και
επαρκώς αιτιολογημένα, ώστε να μην
επιδέχονται αμφισβητήσεως. Άλλωστε,
εκ μέρους της ηγεσίας δεν διατυπώνονται ουσιώδεις ενστάσεις είτε αντιρρήσεις ούτε στα πιο δύσκολα θέματα.
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Συνδικαλιστικά νέα

Τιμή και δόξα στους Ήρωες
της Ελληνικής Αστυνομίας

Μ

ε την καθιερωμένη από τις Ομοσπονδίες μας, Ημέρα Μνήμης των
Ηρώων του Σώματος της Ελληνικής
Αστυνομίας, το Α’ Ψυχοσάββατο, το συνδικαλιστικό μας κίνημα, τίμησε σήμερα
σε όλη τη χώρα τους συναδέλφους, που
θυσιάστηκαν στο βωμό του καθήκοντος,
υπηρετώντας πιστά τον όρκο τους για
μια Ελληνική Αστυνομία αξιόμαχη και
αποτελεσματική στον αδυσώπητο πόλεμο κατά του εγκλήματος και της ανομίας.
Στην Αθήνα, η κεντρική εκδήλωση ξεκίνησε στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών, όπου την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Προστασίας
του Πολίτη κ. Ελευθέριος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
Στην επιμνημόσυνη δέηση χοροστάτησε
ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός πλαισιούμενος
από τον Προϊστάμενο της Θρησκευτικής
Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας,
Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κ. Νεκτάριο ΚΙΟΥΛΟ. Ακολούθησαν οι ομιλίες
και η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο
Πεσόντων Αστυνομικών, που έχει ανεγερθεί με πρωτοβουλία του συνδικαλιστικού μας κινήματος, στο προαύλιο του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ενώ
στο τέλος παρατέθηκε λιτή δεξίωση στο
χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Εκ μέρους της Πολιτικής Ηγεσίας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρέστησαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ και ο κ. Απόστολος ΣΠΑΝΟΣ, ο
οποίος εκπροσώπησε τη Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής κ. Σοφία
ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Εκ μέρους των Πολιτικών Κομμάτων
παρέστησαν, ο Βουλευτής Α΄ Πειραιώς
ΣΥΡΙΖΑ, Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας κ.
Θοδωρής ΔΡΙΤΣΑΣ, ο Βουλευτής Επικρατείας του Κινήματος Αλλαγής κ.
Γιώργος ΚΑΜΙΝΗΣ και ο εκπρόσωπος
του ΚΚΕ, Αντιπλοίαρχος ε.α. Π.Ν. Τριαντάφυλλος ΦΩΤΙΑΔΗΣ. Επίσης παρέστησαν, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων κ.
Ελευθέριος ΣΚΙΑΔΑΣ, ως εκπρόσωπος
του Δημάρχου Αθηναίων κ. Κων/νου
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προ4
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σωπικού Λιμενικού Σώματος, κ. Παναγιώτης ΤΣΙΑΝΟΣ, ο Αντιπρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας κ. Δημήτριος
ΜΠΕΤΤΑΣ, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Πολιτικού Προσωπικού
κ. Γεώργιος ΚΟΛΟΒΟΣ, ο Πρόεδρος του
Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών κ. Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Α.ΞΙ.Α. κα Διονυσία
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, οικογένειες και
συγγενείς των αδικοχαμένων συναδέλφων μας, πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων Αττικής και
φορέων εν ενεργεία και εν αποστρατεία
αστυνομικών.
Εκ μέρους της Φυσικής Ηγεσίας της
Ελληνικής Αστυνομίας, φέτος, παρέστη ο ίδιος ο Αρχηγός του Σώματος,
Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, συνοδευόμενος από τον Υπαρχηγό
Αντιστράτηγο κ. Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ,
το Διευθυντή Επιτελείου ΑΕΑ, Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ, το
Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου
Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ, Προϊστάμενοι Κλάδων
και Διευθύνσεων του ΑΕΑ, ενώ το παρών έδωσαν πολλοί άλλοι ανώτατοι και
ανώτεροι Αξιωματικοί και χαμηλόβαθμο
προσωπικό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Με τις Ομιλίες τους, οι Πρόεδροι των δυο
Ομοσπονδιών, ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ, στάθηκαν ιδιαιτέρως στη διαταγή που είχε
εκδοθεί από την προηγούμενη Ηγεσία,

ώστε να αφαιρεθεί η πρωτοβουλία της
διοργάνωσης της σημερινής εκδήλωσης
από το συνδικαλιστικό μας κίνημα, προφανώς γιατί την ενοχλούσε η καθαρή
συνδικαλιστική μας φωνή και ο απαιτητικός συνδικαλιστικός μας λόγος, ως ο
πιο αυθεντικός και γνήσιος εκφραστής
της αγωνίας των μάχιμων αστυνομικών, που αψηφούν το θάνατο αλλά που
απαιτούν ταυτόχρονα από την πολιτεία,
να τους παρέχει τα εχέγγυα και τα μέσα
εκείνα που θα τους εξασφαλίζουν ότι
επιτελούν στο ακέραιο και με ασφάλεια
το καθήκον τους.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, και με τις
φετινές εκδηλώσεις τιμής και μνήμης
των Ηρώων της Ελληνικής Αστυνομίας,
εκπέμπει προς την πολιτεία μηνύματα
αποφασιστικής συνέχισης του αγώνα για
τη διασφάλιση των συνθηκών εργασίας
της Ελληνίδας και του Έλληνα Αστυνομικού, προστασίας του λειτουργήματός
μας και του θεσμού της αστυνομίας, καθώς και επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων και παθογενειών που καθιστούν
το λειτούργημα επικίνδυνο, όσο κανένα
άλλο στη χώρα μας.
Τέλος, για να συμπάσχει μαζί με εμάς
κάθε αρμόδιος αξιωματούχος, οφείλει
να είναι συνεπής με το ρόλο του και να
αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν, δικαιώνοντας τον αγώνα μας
για την αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος και την επίλυση
πολλών άλλων χρόνιων αιτημάτων του
συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Συνδικαλιστικά νέα

Υποχρέωσή να τιμούμε τους νεκρούς μας,
όχι υποκριτικά, αλλά ουσιαστικά
Η Ομιλία του Προέδρου της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννη Κατσιαμάκα

Κυρίες και κύριοι,
Βρισκόμαστε και φέτος εδώ σ’ αυτή την
σεπτή τελετή για να αποτίσουμε φόρο
τιμής στους πεσόντες συναδέλφους μας.
Μια τελετή η οποία καθιερώθηκε εδώ
και 20 χρόνια περίπου με πρωτοβουλία
του συνδικαλιστικού μας κινήματος, με
σκοπό να τιμάμε τη μνήμη τους και να
υπενθυμίζουμε την υποχρέωση της πολιτείας να εκπληρώνει το χρέος της απέναντί τους, αλλά και στους συνεχιστές
του ηρωισμού τους.
Αυτή την αγνή πρωτοβουλία, δυστυχώς, η προηγούμενη φυσική ηγεσία,
θέλησε να την υποβαθμίσει, γιατί έτσι
θεώρησε ότι θα στερούσε τόσο από την
ΠΟΑΣΥ όσο και από την ΠΟΑΞΙΑ το δικαίωμά μας να ασκούμε το ρόλο μας,
ενεργώντας ως ανεξάρτητοι συνδικαλιστικοί φορείς. Εκδίδοντας μάλιστα και
διαταγή, διεκδικώντας τη διοργάνωση
της τελετής αυτής, λες και θα μπορούσε
αυτή να επιβληθεί άνωθεν και να μας
αποστερήσει την ιερή υποχρέωση που
νοιώθουμε πραγματικά και όχι υποκριτικά να τιμούμε τους νεκρούς μας.Oσεβασμόςστους θεσμούς και στα πρόσωπα
που τους εκπροσωπούν ειδικά από τους
ανθρώπους, οι οποίοι τους υπηρέτη-

σαν από διάφορα πόστα στο παρελθόν
και στη συνέχεια αναρριχήθηκαν στην
κορυφή, είτε της φυσικής, είτε της πολιτικής μας ηγεσίας, αποτελεί όχι απλά
‘’μια’’ υποχρέωση αλλάιερήυποχρέωση.
Γιατί όπως λέει και ο λαός μας «τα στερνά τιμούν τα πρώτα».
Είμαστε επομένως και πάλι εδώ για να
συνεχίσουμε αυτό που καθιέρωσαν οι
πρωτεργάτες της τελετής, αποδεικνύοντας, εμπράκτως, ότι το συνδικαλιστικό
μας κίνημα εκφράζει όχι μόνο τα δικά
του αισθήματα απέναντι σε αυτούς που
θυσιάστηκαν για την πατρίδα, αλλά και
τα αισθήματα της κοινωνίας μας.
Οι πολίτες γνωρίζουν και αναγνωρίζουν
την επικινδυνότητα της αποστολής του
Έλληνα αστυνομικού και τον στηρίζουν
στο έργο του. Γνωρίζουν επίσης ότι επιτελεί το χρέος του στο ακέραιο, παρά τα
πράγματι, αρνητικά (ελάχιστα μεν αλλά
υπαρκτά)κρούσματα που υπάρχουν και
αμαυρώνουν τη συνολική εικόνα του
Σώματος, όταν βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Αυτά όμως δεν πρέπει να κάμπτουν το
φρόνημά μας, απεναντίας πρέπει να χαλυβδώνουν την αποφασιστικότητά μας
και να ενισχύουν το μέτωπό μας απέναντι και σε αυτούς που παρεκτρέπονται
της αποστολής τους. Πέρα φυσικά από
την προσωπική ευθύνη, υπάρχει και η
συνολικότερη ευθύνη της διοίκησης την
οποία εμείς οι Αξιωματικοί δεν παραβλέπουμε.

Δεν παραβλέπουμε, πρωτίστως όταν
υπάρχουν επιχειρησιακές αστοχίες με
δραματικά αποτελέσματα. Γι’ αυτό ως
συνδικαλιστές, έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε αυστηροί ως επαγγελματίες στην τήρηση των κανονισμών
και πολύ περισσότερο, πιο αυστηροί,
όταν απαιτούμε από την πολιτεία να μην
κωφεύει, πόσο μάλλον να ωραιοποιεί
τα προβλήματα είτε να πιέζει για ακόμα
μεγαλύτερη αστυνόμευση, ενώ γνωρίζει ποια είναι τα όρια και οι αντοχές του
σώματος.
Δική μας υποχρέωση είναι να αναδεικνύουμε τα προβλήματα και να συμβάλλουμε όπου μπορούμε στην επίλυσή
τους, την τελική ευθύνη την έχει όμως η
πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση.
Κλείνοντας, θέλω να επαναλάβω ότι ο
θεσμός της αστυνομίας είναι ένα από
τα θεμέλια του κράτους δικαίου και της
δημοκρατίας μας και οι συνάδελφοί μας
θυσιάστηκαν γι’ αυτό το θεσμό και για
την τιμή αυτού του θεσμού.
Ας τον τιμήσουμε λοιπόν κι εμείς με τις
πράξεις μας, δείχνοντας το μέγιστο σεβασμό απέναντι και σε αυτούς που δεν
είναι πλέον μαζί μας.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Αυτοσεβασμός - Αυτογνωσία Αυτοκυριαρχία, συνεχίζουμε μαχητικά,
χωρίς εξαρτήσεις
Το 30ο συνέδριο, το οποίο ήταν αφιερωμένο στα 30 χρόνια
συνδικαλιστικής δράσης, 1989- 2019, επισφράγισε την πορεία
της Ομοσπονδίας και επιβεβαίωσε τη στρατηγική
που ακολουθούμε για την υπεράσπιση των συμφερόντων μας

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα το διήμερο
25-26 Νοεμβρίου 2019 το 30ο
συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αξιωματικών Αστυνομίας, το οποίο ήταν
αφιερωμένο στα 30 χρόνια συνδικαλιστικής δράσης, 1989- 2019.

Το σύνθημα που συνόδευε το καλαίσθητο πανό της Ομοσπονδίας «Αυτοσεβασμός- Αυτογνωσία - Αυτοκυριαρχία, συνεχίζουμε μαχητικά, χωρίς εξαρτήσεις»
έδινε τον τόνο σε αυτό το σημαντικό
συνέδριο, το οποίο συνέδεσε την ιστορικότητα της πόλης των Ιωαννίνων και
τους αγώνες για ανεξαρτησία και Ελευθερία με το σήμερα και με όσα ως λαός
και ως έθνος πασχίζουμε να επιτύχουμε
στη χώρα μας σε πείσμα των σύγχρονων
Λαιστρυγόνων.
Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους της Ομοσπονδίας, ο Γενικός Γραμματέας κ. Ανδρέας Βέλλιος, παρουσίασε
το περιεχόμενο του πανό και της αφίσας,
6
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σημειώνοντας ότι η φωτογραφία με τη
λίμνη των Ιωαννίνων είναι του 1880
και συνδυάζει το Κάστρο Ιωαννίνων
ως σύμβολο της πόλεως, το Ξίφος του
Αξιωματικού ως σύμβολο της τιμής την
οποία αναγνωρίζει η Πολιτεία στον Αξιωματικό και τον Σπύρο Σπυρομήλιο, τον
Συνταγματάρχη της τότε Χωροφυλακής,
ο οποίος κατετάγη το 1863, συμμετείχε
στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897,
συμμετείχεστη συνέχεια στον μακεδονικό αγώνα το 1904 πήρε μέρος στο κίνημα του στρατιωτικού συνδέσμου το 1909
στο Γουδί και αργότερα με 200 εθελοντές
ελευθέρωσε τη Χειμάρρα, στις 5 Νοεμβρίου 1912, την κράτησε ελεύθερη έως
τις αρχές του 2013 και στις 10 Φεβρουαρίου 1914 ανακήρυξε την αυτονομία της.
Στη συνέχεια προσχώρησε στην προσωρινή κυβέρνηση Βορείου Ηπείρου από
όπου αποχώρησε το Νοέμβριο του 1917.
Του απονεμήθηκε τιμητικά ο βαθμός
του Συνταγματάρχη της Χωροφυλακής.
Απεβίωσε το 1930.

Η λαϊκή παράδοση τίμησε το περήφανο τέκνο της Χωροφυλακής με τη ρήση
«στη Χειμάρρα βγαίνει ο ήλιος,κι Αρχηγός ο Σπυρομήλιος. Και τελειώνοντας θα
κλείσω με ένα σημείο από το λόγο που
απηύθυνε στις 5 Νοεμβρίου 1912 ελευθερώνοντας τη Χειμάρρα:
«Φέρων μεταξύ υμών τα αγαθά της
ελευθερίας, της νομίμου τάξεως και ισοπολιτείας, τρέφω την αδιάκοπον ελπίδα
ότι λησμονούντες το πικρό παρελθόν,
θέλετε τηρήσει απέναντι των γειτόνων
υμών μουσουλμάνων, την αξιοπρεπή
εκείνη στάση ην υπαγορεύουσιν οι νόμοι
του ελληνικού κράτους και τααισθήματα
λαού ανδρείου και ευγενούς, ως υπήρξε πάντοτε ο ελληνικός λαός».Είναι μια
διαχρονική παρακαταθήκη την οποία
άφησε ο Συνταγματάρχης Σπυρομήλιος
σε μας τους Έλληνες Αξιωματικούς, σε
μας τους συνεχιστές του Σώματος της
Χωροφυλακής, τους θεματοφύλακες
της δημοκρατίας, της ισοπολιτείας, της

30o συνεδριο

ισονομίας, χωρίς να χρειαζόμαστε καμία
περαιτέρω υπόδειξη για τα δημοκρατικά αισθήματά μας ή για το σεβασμό στις
αρχές που έχει καθιερώσει ο όρκος μας
στο Σώμα».
Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο
πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας,ενώ ακολούθησε ο
χαιρετισμός τουΑρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Μιχαήλ
Καραμαλάκη, του Γενικού Γραμματέα
Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνου Τσουβάλα, που εκπροσώπησε και την Κυβέρνηση, του προέδρου της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
κ. Γρηγόρη Γερακαράκου, του προέδρου
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος κ. Δημήτρη Σταθόπουλου καιτου
προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού
Σώματος Παναγιώτη Τσιάνου.
Εκ μέρους των πολιτικών κομμάτων
προσήλθαν και χαιρέτησαν ο κ. Ιωάννης Στέφος,πρώην βουλευτής Ιωαννίνων, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής
του ΣΥΡΙΖΑ, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ.
Δημήτριος Πιτσιάβας και της Ελληνικής
Λύσης κ. Βασίλειος Γραμμένος, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρου
Καχριμάνης, ο δήμαρχος Ιωαννίνων κ.
Μωυσής Ελισάφκαι άλλοι.
Χαιρετισμό απέστειλαν ο πρόεδρος της
Βουλής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο
οποίος μας ευχαρίστησε για την πρόσκληση, τονίζοντας ότι το συνέδριο σηματοδοτεί τα 30χρονα της μαχητικής και
υπεύθυνης συνδικαλιστικής μας δράσης. «Η ταυτόχρονη συζήτηση και ψηφοφορία στη βουλή για τη συνταγματική
αναθεώρηση, δεν θα μου επιτρέψει να

είμαι κοντά σας. Επωφελούμαι ωστόσο
της ευκαιρίας για να σας ευχηθώ κάθε
επιτυχία στο συνέδριό σας αλλά και στο
μέτωπο των εύλογων διεκδικήσεων σας
από την Πολιτεία. Η σπουδαιότητα της
αποστολής σας για το κοινωνικό σύνολο,
μας επιβάλλει να είμαστε δίπλα σας σε
κάθε δικαιολογημένο και δίκαιο αίτημά
σας. Καλή διαμονή στα όμορφα και φιλόξενα Γιάννενα», ανέφερε στο μήνυμά
του.
Επίσης, επιστολές έστειλαν oΥφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου, οι βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας κ. Γεώργιος Αμυράς, Άγγελος Συρίγος, Σταύρος Καλογιάννης
και κα Αλεξάνδρα Κεφάλα, η βουλευτής κα Μερόπη Τζούφη και ο βουλευτής
Κων/νος Μπάρκαςτου ΣΥΡΙΖΑ.
Την έναρξη των εργασιών τίμησε επίσης οΜητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως,
Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέαςκαθώς και ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων
Μάξιμος.
Παρευρέθηκαν εκ μέρους της ΠΟΜΕΝΣ
ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας
Γιώργος Θεοδώρου και ο Αντιπρόεδρος
Διοικητικών Θεμάτων Γιώργος Παπαθανασίου, ο εκπρόσωπος του Εθνικού
Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. Χρήστος Κοντάκος, ο πρόεδρος της ΕΑΠΣ κ. Γιώργος Βιτζηλαίος,
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας πολιτικού προσωπικού Υπουργείου Προστασίας του Πολίτηκ. Γεώργιος
Κολοβός, εκ μέρους της ΠΟΑΣΑ ο κ.
Σπυρίδων Κίτσιος, του ΣΑΠΑ ο Δημήτριος Σερέτηςενώ παρέστησαν οι νομικοί
σύμβουλοι της ΠΟΑΞΙΑ και της ΠΟΑΣΥ
κ.κ. Ρήγας Μπαρμπούρης και Χάρης
Μπουκουβάλας, ο Γενικός Επιθεωρη-

τής Βορείου Ελλάδας Αντιστράτηγος κ.
Κων/νος Σκούμας, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου Ταξίαρχος κ.
Κωνσταντίνος Δούβαλης, οι Αστυνομικοί Διευθυντές Πρέβεζας, Άρτας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, οι πρόεδροι τοπικών αστυνομικών ενώσεων και άλλοι.
Με τίτλο «Άπειρος χώρα» η υπεύθυνη
Πολιτισμού της Περιφέρειας παρουσίασε με προβολή βίντεο και φωτογραφιών
ιστορικά στοιχεία της Περιφέρειας Ηπείρου, τα οικονομικά της δεδομένα και την
προοπτική ανάπτυξης σε αυτό το σημαντικό μέρος της πατρίδας μας.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο πρώην
Αντιπρόεδρος της Βουλής και καθηγητής εργατικού δικαίου του ΕΚΠΑ κ.
Αλέξης Μητρόπουλος παρουσίασε το
θέμα «ασφαλιστικό - μισθολογικό μετά
τις αποφάσεις του ΣτΕ» ενώ απάντησε
και σε ερωτήσεις συνέδρων. Επίσης, ο
Αστυνομικός Διευθυντής Υγειονομικού,
διευθυντής Ψυχιατρικού - Ψυχολογικού Τμήματος του Κεντρικού ιατρείου
Αθηνών κ. Εμμανουήλ Κουφάκης, με
την εμπεριστατωμένη εισήγησή του, διαφώτισε τους συνέδρους, όσον αφορά
στη σημασία και τα αποτελέσματα της
24ωρης τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και
ενημέρωσης.
Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου παρουσιάστηκε ο Διοικητικός και ο
Οικονομικός απολογισμός ενώ ακολούθησαν τοποθετήσεις των συνέδρων και
συζήτηση του προταθέντος ψηφίσματος
το οποίο εγκρίθηκε με το πέρας των εργασιών.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και
οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν
Ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας με την ομιλία του
στο 30ο συνέδριο υπενθύμισε τους ιστορικούς αγώνες
του συνδικαλιστικού μας κινήματος και παράλληλα ανέδειξε το ρόλο
της αστυνομίας. Πρωτίστως φορέας πρόληψης και καταστολής
του εγκλήματος, οργανισμός με κοινωνική αποστολή, η Ελληνική Αστυνομία, τόνισε
με όποιο αξίωμα κι αν έχουμε ταχθεί να
φυλάττουμε Θερμοπύλες. Μια δοκιμασία να αναμετρηθούμε με το χθες για να
αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά
το αύριο. Με αυτοσεβασμό, αυτογνωσία
και αυτοκυριαρχία - αρχές που διέκριναν πάντα τον αγώνα μας- συνεχίζουμε
να ατενίζουμε το μέλλον, ευελπιστώντας
ότι θα πετύχουμε τους στόχους που θέτουμε, σε όλα τα επίπεδα.
Να κεφαλαιοποιήσουμε
τα διδάγματα της ιστορίας

Κυρίες και Κύριοι
Σας καλωσορίζω στο 30o συνέδριο της
Ομοσπονδίας μας στα όμορφα και ιστορικά Γιάννενα, το οποίο είναι αφιερωμένο στην τριακονταετή συνδικαλιστική
μας πορεία, σε μια πορεία, γεμάτη αγώνες για το καλό του Έλληνα αστυνομικού
της Ελληνικής Αστυνομίας, της ελληνικής κοινωνίας και της πατρίδας μας, της
Ελλάδας.
Ο χρόνος που πραγματοποιείται το συνέδριό μας προσφέρεται, πιστεύω, για μια
σύντομη αναδρομή στη συνδικαλιστική
μας δράση, από το 1989 έως σήμερα. Όχι
μόνο διότι οφείλουμε να μη λησμονούμε
όσους αγωνίστηκαν, τότε, για τον ελεύθερο αστυνομικό συνδικαλισμό, αλλά
επειδή, διδασκόμενοι από το δικό τους
ιστορικό αγώνα, μπορούμε να συνεχίσουμε, με αισιοδοξία, τη δική μας σταθερή και καθαρή πορεία.
«Οι ορίζοντες χτυπούν τις πόρτες μας»,
έχει πει ο μεγάλος Έλληνας ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος κι εμείς, την πρόκληση αυτή, δεν την αφήνουμε να πάει
χαμένη. Άλλωστε, η πρόκληση είναι δι8

| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

πλή. Τα επόμενα δυο χρόνια, ενόψει του
συμβολικού εορτασμού των 200 ετών
από την επανάσταση του 1821, η κοινωνία, η χώρα ολόκληρη, θα βρίσκεται σε
μια διαρκή συζήτηση των διδαγμάτων
της ιστορίας, ως σημαντικού -χρήσιμου
υλικού για την οικοδόμηση της νέας
Ελλάδας και της νέας αστυνομίας θα
προσέθετα εγώ, σε ό,τι μας αφορά ειδικότερα, λόγω της επαγγελματικής μας
ιδιότητος.
Τα 30 χρόνια, λοιπόν, από την ίδρυση
της Ομοσπονδίας μας, συμπεριλαμβανομένων και των ετών της λειτουργίας
της πρώτης Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, της ΕΝΑΕΑ, για
μας, σηματοδοτούν μια νέα σελίδα στους
συνδικαλιστικούς μας αγώνες. Αυτή η
νέα σελίδα προσφέρεται να εγγραφεί όχι
μόνο με μια σύντομη ανακεφαλαίωση
των αγώνων όσων έχουν ασχοληθεί με
τα κοινά μας προβλήματα, με τις αγωνίες, τα οράματα, τις επιτυχίες και τις
αποτυχίες του αγώνα, αλλά κυρίως προσφέρεται ως μια ισχυρή δοκιμασία όλων
μας από όποια θέση κι αν υπηρετούμε,

Μέσα λοιπόν από την ανακεφαλαίωση
του αγώνα μας, οφείλουμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα διδάγματα της ιστορίας
μας, ως μια ισχυρή παρακαταθήκη για το
μέλλον και του αστυνομικού συνδικαλισμού και της Ελληνικής Αστυνομίας. Του
Οργανισμού δηλαδή που υπηρετούμε
και για τον οποίο υπάρχουμε και αγωνιούμε να τον δούμε, όπως αρμόζει σε μια
χώρα, που διεκδικεί έναν νέο, σταθερό
βηματισμό, στον 21ο αιώνα.
Κυρίες και Κύριοι, έχουν 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, αλλά και διαθέτοντας αταλάντευτη πίστη στα ιδανικά και στις αξίες που
καλούνταν να υπηρετήσουν μέσα από
το νέο, το συνδικαλιστικό, αυτή τη φορά,
ρόλο τους.
Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι πρόκειται περί άθλου. Αξιωματικοί διακινδύ-
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νευσαν την καριέρα τους, έβαλαν σε
δεύτερη μοίρα την οικογένεια και το
μέλλον των παιδιών τους, προέταξαν το
κοινό συμφέρον, αλλά και το καλώς εννοούμενο συμφέρον της Υπηρεσίας, σε
πείσμα των απαρχαιωμένων δομών και
κατεστημένων νοοτροπιών και αντιλήψεων που τους εμπόδιζαν να προχωρήσουν τη δεκαετία του ‘80.
Η Ιστορία τους δικαίωσε. Όχι μόνο διότι
το εγχείρημά τους πέτυχε οργανωτικά,
παρά το γεγονός ότι πέρασαν από σαράντα κύματα. Τους δικαίωσε η Ιστορία,
διότι με τη συνδικαλιστική τους πορεία
και τα αποτελέσματα που αυτή επέφερε
τόσο ατομικά στο υπηρεσιακό στάτους
του Αξιωματικού όσο και συλλογικά 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, που
προανέφερα, 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 και ταυτόχρονα, εφόσον ο
αξιωματικός κατέχει τη διττή αυτή ιδιότητα. Είναι μια αμφίδρομη σχέση υψηλών προσδοκιών και απαιτήσεων που
πραγματικά θέτει πολύ ψηλά τον πήχυ
για όλους μας.
Σημαντικές κατακτήσεις
Σας θυμίζω επιγραμματικά ορισμένες
σημαντικές κατακτήσεις του συνδικαλι-

στικού μας κινήματος, σήμερα αυτονόητες για πολλούς. Κατ’ αρχάς να μη λησμονεί κανείς ότι το δικαίωμα στο συνδικαλισμό κατακτήθηκε. Ήταν μια κατάκτηση ιστορικής σημασίας. Μοναδική.
Αδιανόητη για τα μέχρι τότε δεδομένα.
Υπήρξαν πειθαρχικές και ποινικές διώξεις, μεταθέσεις, απειλές, νουθεσίες για
να αποτρέψουν τους πρωτοπόρους από
το παράτολμο αυτό εγχείρημα. Τα σωματεία που είχαν ιδρυθεί από το 1988-1989,
νομιμοποιήθηκαν το 1995. Το συνδικάτο
μας το θεσμικό του ρόλο τον απέκτησε
με αγώνες και αποτελεί σήμερα ισότιμο
συνομιλητή της πολιτείας, σε ανώτατο
επίπεδο.
Ο αστυνομικός, από άβουλο όργανο
των εκάστοτε κυβερνήσεων, ύψωσε το
ανάστημά του και διεκδίκησε στον ήλιο
μοίρα, όπως δικαιούτο, ως αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Δημιουργήθηκαν νέες μορφές υπηρεσιακής και μη, έκφρασης. Ο αστυνομικός
συνδικαλισμός ήταν η απάντηση στον
κάθε είδους υπηρεσιακό και κοινωνικό
υποβιβασμό και στον οποιοδήποτε ευτελισμό της προσωπικότητάς μας. Καθηλωμένοι για πολλές δεκαετίες στο χθες,
παθητικοί δέκτες των τεκταινομένων, οι
Αξιωματικοί για πολλά χρόνια ήταν βουβοί παρατηρητές. Δεν τολμούσαν τα αυτονόητα. Δεν άγγιζαν τα κακώς κείμενα.
Κι ας τους λοιδορούσαν όλοι.
Παράλληλα με το συνδικαλισμό, ξεκίνησε και μια μακρά διαδικασία συμφιλίωσης της κοινωνίας με την αστυνομία που
συνεχίζεται ώς τις μέρες μας.
Ο αστυνομικός δεν είναι πια αποκομ-

μένος από το κοινωνικό σύνολο. Άνοιξε
διαύλους επικοινωνίας με άλλους κλάδους εργαζομένων, ανέπτυξε σχέσεις
με άλλους φορείς, ευαισθητοποιώντας
τους για τα δρώμενα στο χώρο μας. Ευαισθητοποίησε τον απλό πολίτη για τα
προβλήματα του Αστυνομικού, άλλαξε και βελτίωσε την εικόνα του Έλληνα
Αστυνομικού στα μάτια του πολίτη. Η
αστυνομία δεν είναι ο κατασταλτικός
μηχανισμός των λαϊκών αγώνων, όπως
μας έβλεπε η κοινωνία κάποτε και που
κάποιοι και μέχρι σήμερα θέλουν να μας
παρουσιάσουν, αλλά είναι πρωτίστως ο
φορέας πρόληψης και καταστολής του
εγκλήματος, ένας οργανισμός με κοινωνική αποστολή. Γι΄ αυτό, άλλωστε, πάντα
προβάλλουμε την αναγκαιότητα του εκσυγχρονισμού των αστυνομικών δομών
και λειτουργιών, διότι καμία διαδικασία
δεν μπορεί να μένει στατική σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Ο συνδικαλιστικός αγώνας όλα αυτά τα
χρόνια έφερε όμως ικανοποιητικά αποτελέσματα και στα εσωτερικά μας πράγματα.
• Ο Έλληνας Αξιωματικός απέκτησε
δημόσια φωνή και η ΠΟΑΞΙΑ καθιερώθηκε στην κοινή συνείδηση ως το
επίσημο διεκδικητικό του όργανο.
• Υπήρξε περισσότερη δικαιοσύνη και
αξιοκρατία στις υπηρεσιακές μεταβολές και στην αξιολόγηση των αξιωματικών.
• Βελτιώθηκαν οι συνθήκες εργασίας
και η οικονομική του θέση με τη θεσμοθέτηση των μισθολογικών προαγωγών.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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•	Δημιουργήθηκαν περισσότερες προοπτικές ανέλιξης και κύρους, αυξάνοντας τις οργανικές θέσεις των Ανωτάτων Αξιωματικών.
• Άλλαξαν τα π.δ. για τις μεταθέσεις,
τις αποσπάσεις και τη συμμετοχή των
συνδικαλιστών στα Συμβούλια Μεταθέσεων και στα Πειθαρχικά Συμβούλια.
•	Αναβαθμίστηκε η εκπαίδευση με την
εισαγωγή των αστυνομικών στις Σχολές μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και πολλά άλλα.
Όλα αυτά βεβαίως δεν κατακτήθηκαν
δια μαγείας. Προηγήθηκαν μακροχρόνιοι αγώνες, διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες, ακόμα και επεισοδιακές μαζί με τις
άλλες Ομοσπονδίες, όπως ήταν εκείνη
της 8ης Οκτωβρίου 2003 στο υπουργείο
Οικονομικών, όταν διεκδικούσαμε την
θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της
εργασίας μαζί με τις άλλες Ομοσπονδίες των αστυνομικών, των πυροσβεστών
και των λιμενικών.

Και με την ευκαιρία, θέλω στο σημείο
αυτό να εξάρω το επίπεδο συνεργασίας όλων των προεδρείων που επί τρεις
δεκαετίες, έχουν σφυρηλατήσει μια συμπαγή ενότητα στο χώρο μας, κάνοντας
τη διαφορά ως συνδικάτο ενστόλων, σε
μια εποχή όπου ο ελληνικός συνδικαλισμός δυστυχώς δεν είναι στα καλύτερά
του.
Κυρίες και κύριοι
Ο συνδικαλιστικός φορέας των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας,
έχοντας πια ενηλικιωθεί για τα καλά,
πορεύεται μαχητικά και χωρίς εξαρ10
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τήσεις με μοναδικό στόχο την επίλυση
των προβλημάτων που καταγράφονται
από τη συνδικαλιστική μας βάση, από
τους συναδέλφους που στελεχώνουν τις
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις σε όλη τη χώρα
και σε δεύτερο επίπεδο, από την Ομοσπονδία μας. Σύμμαχος στον αγώνα μας
αυτό, οι άλλες Ομοσπονδίες, όπως προ
είπα, αλλά και η νεοσύστατη Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών,
που σιγά σιγά εδραιώνεται στο χώρο των
Ενόπλων Δυνάμεων και με την οποία
επίσης συνεργαζόμαστε για την επίλυση
κοινών προβλημάτων.
Πολλά κοινά προβλήματα
Βλέπετε, πολλές κυβερνήσεις άλλαξαν
στο διάβα του χρόνου, αλλά πολλά κοινά
προβλήματα εξακολουθούν να μας απασχολούν. Το πολιτικό σύστημα δεν στάθηκε, όσο θα ΄πρεπε, 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 αντι-

μετώπισης των απειλών της πατρίδας
μας. Το γεγονός αυτό επαναλήφθηκε και
κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου είδαμε να πέφτει αδιακρίτως
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.
Στην Ελλάδα των Μνημονίων, είδαμε
παγιωμένες κατακτήσεις των πρωτοπόρων συνδικαλιστών, αλλά και μεταγενέστερων εποχών, να αμφισβητούνται και
να αφαιρούνται εν μια νυκτί, στο όνομα

της σωτηρίας της πατρίδας...
Παρά τις προειδοποιήσεις μας ότι οι
περικοπές του προϋπολογισμού της
αστυνομίας θα οδηγούσαν στην υπολειτουργία 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
αυξήθηκε και οι διεθνείς απειλές πρόβαλλαν απειλητικά στον ορίζοντα. Το μεταναστευτικό σήμερα αποτελεί ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας
και η λήψη μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε.
Με την κυβερνητική αλλαγή, τον Ιούλιο
του 2019, δόθηκαν διαβεβαιώσεις από
τους σημερινούς κυβερνώντες ότι θα
υπάρξει η αναγκαία στήριξη των Σωμάτων Ασφαλείας και να μπορούν απρόσκοπτα να επιτελούν την αποστολή τους.
Όχι βέβαια αυτό που η αντιπολίτευση
εντελώς υποκριτικά ονομάζει αστυνομοκρατία, αλλά στήριξη ουσιαστική και
σε υλικά μέσα και σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε νομοθετικές παρεμβάσεις, κάτι που βλέπουμε ότι έχει αρχίσει
να γίνεται με την πρόσληψη 1.500 ειδικών φρουρών, τις αλλαγές στα άρθρα
του Ποινικού Κώδικα κ.λπ. Βεβαίως
είναι μια αρχή αλλά μένουν πολλά ακόμα να γίνουν και μάλιστα σύντομα διότι
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».
Η χώρα μας αφήνει πίσω της σιγά σιγά
τα σκληρά μνημονιακά χρόνια και δικαιούται καλύτερες ημέρες. Αυτό ισχύει
και για μας τους αστυνομικούς, ισχύει
για τον οργανισμό που υπηρετούμε, την
Ελληνική Αστυνομία. Διότι όπως έχουμε πει πολλές φορές, ανάπτυξη χωρίς
ασφάλεια δεν νοείται.
Κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές,
Οι θέσεις μας, σας είναι γνωστές. Οι προτεραιότητές μας ισχύουν στο ακέραιο. Ο
Έλληνας αστυνομικός έχει πολλές απαιτήσεις από τη νέα κυβέρνηση.
Τα αιτήματά μας
Υπενθυμίζουμε τα αιτήματά μας
1. για αναγνώριση του επικίνδυνου του
επαγγέλματός μας,
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2. για ένα μισθολόγιο, ανταποκρινόμενο
στην ιδιαιτερότητα του λειτουργήματός μας, όπως ρητά αποφάνθηκε
το Συμβούλιο της Επικρατείας, ήτοι
επαναφορά των αποδοχών μας στα
επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και τη
χορήγηση του συνόλου των αντίστοιχων αναδρομικών.
3. για επίλυση των προβλημάτων του
βαθμολογίου. Σταθερή και αταλάντευτη η θέση της Ομοσπονδίας ότι
πρέπει να διασφαλιστεί η κατοχύρωση της 35ετους τουλάχιστον παραμονής στο Σώμα, σε συνάρτηση με
την ασφαλιστική νομοθεσία, 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 ζητάμε 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 με το ισχύον καθεστώς αναγνώρισης και τον ίδιο τρόπο υπολογισμού των εισφορών.
4. για ανανέωση του εξοπλισμού των
υπηρεσιών. Είναι αδιανόητο στην
εποχή της τεχνολογίας να πάσχουν
ακόμα οι ενδοεπικοινωνίες, να μην
έχει ανανεωθεί ο στόλος των οχημάτων και τόσα άλλα προβλήματα. Τα
θύματα εν ώρα υπηρεσίας, οι Ήρωές μας, αδιάψευστος μάρτυρας της
πραγματικότητας που βιώνουμε και
που καλούμαστε όλοι μας και πάλι να
αντιστρέψουμε.
5. για την κατάργηση του 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 εντός έτους, οι οποίες οδήγησαν
τη διοίκηση σε τραγικά σφάλματα και
αρκετούς συναδέλφους μας σε πρόωρη και άδικη αποστρατεία.
Κυρίες και κύριοι
Χωρίς καμία διάθεση εσωστρέφειας,
αλλά αντιθέτως με ηθικό ακμαιότατο και
με πίστη στις αστείρευτες δυνάμεις του
συνδικαλιστικού μας κινήματος, καλούμαστε όλοι μαζί, να συνδιαμορφώσουμε
τη νέα πραγματικότητα στη μεταμνημονιακή εποχή που βρισκόμαστε, μακριά
από την ηττοπάθεια του «τίποτε δεν μπορεί να γίνει λόγω τρόικας», όπως έλεγαν
κάποιοι μέχρι πρότινος. Εμείς, όπως ξέρετε, αποδείξαμε ότι και τα μνημονιακά
χρόνια, καταφέραμε να κάμψουμε την
αδιαλλαξία τους. «Σπάσαμε» τα μνημόνια με τις αποφάσεις του ΣτΕ, διασώσαμε
το ΤΕΑΠΑΣΑ παρά τη ληστεία του PSI
και έχουμε θέσει τις βάσεις για νέες κατακτήσεις.
Σήμερα, λοιπόν, με τη δυναμική του συνδικάτου μας, με τη σοβαρότητα που διακρίνει τους αγώνες μας, μπορούμε να
πείσουμε την πολιτεία ότι αυτά τα ελάχιστα που διεκδικούμε, είναι απολύτως
αναγκαία για να αισθανθεί ο συνάδελφός
μας ότι πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον
γι’ αυτόν και ότι μπορεί να βασισθεί στην
Υπηρεσία του ώστε να ανταποκριθεί σε
αυτά τα νέα καθήκοντα που επωμίζεται
διαρκώς.
Διπλή ιδιότητα
Κλείνοντας την ομιλία μου, να μου επιτρέψετε και μια προσωπική αναφορά
στους αγώνες μας.
Συμπληρώνοντας του χρόνου, 25 χρόνια αδιάλειπτης συμμετοχής στα συνδικαλιστικά δρώμενα και με αφορμή την
πρόσφατη προαγωγή μου στο βαθμό του
Ταξίαρχου, που οδήγησε και στην τοποθέτησή μου στη διοίκηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αερολιμένα Αθήνας,
δεν σας κρύβω ότι αυτή η διττή ιδιότητα
του προέδρου και του διοικητή, με προβλημάτισε. Θέμα ασυμβίβαστου δεν υφίσταται φυσικά. Τίθεται όμως ένα ζήτημα,
καθώς η διατήρηση της διπλής ιδιότητας
– ανώτατος αξιωματικός και συνδικαλιστής- συνιστά διπλή πρόκληση που
ανεβάζει πολύ ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων και των προσδοκιών.

Βεβαίως δεν χωρά αμφιβολία ότι οι
ρόλοι ενός εκάστου παραμένουν διακριτοί, έτσι ώστε να υπηρετείται κατά
τον καλύτερο τρόπο το συμφέρον και
του ενός και του άλλου χώρου, που σε
τελική ανάλυση είναι ή πρέπει να είναι,
ταυτόσημο. Αλλιώς υπάρχει σύγκρουση
ρόλων και χάσμα θεσμών. Πότε μπορεί
να συμβεί αυτό, εύκολα γίνεται κατανοητό. Όταν είτε ο ένας είτε ο άλλος θεσμός
ξεφεύγουν του σκοπού που υπηρετούν
και υποτάσσονται σε σκοπιμότητες (πολιτικές, οικονομικές, εξωθεσμικές κ.λπ).
Από τη δική μου πλευρά, δηλώνω με
παρρησία ότι η μακρά μου ενασχόληση
με το συνδικαλισμό, όταν έγινα για πρώτη φορά μέλος της Ένωσης Αξιωματικών
Αττικής το 1995, εκλεγμένος αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΞΙΑ και εκπρόσωπός
της στο ΤΕΑΠΑΣΑ, στη συνέχεια Γ.Γ. της
Ένωσης Αξιωματικών Αττικής από το
2001 έως το 2007, και Γ.Γ της ΠΟΑΞΙΑ
από το 2007 έως το 2014 και πρόεδρος
αυτής από το 2014 μέχρι σήμερα, ούτε
μια στιγμή δεν διανοήθηκα να παραβώ
τις αρχές και τις αξίες μας.
Στη νέα εποχή για τη χώρα μας, όπου ο
συνδικαλισμός καλείται να προσφέρει
τις καλύτερες των υπηρεσιών του, να
είστε βέβαιοι ότι προσωπικά, σε ό,τι με
αφορά, θα πράξω και πάλι το καθήκον
μου. Θα κάνω δηλαδή αυτό που θα διασφαλίσει τη συνέχεια στην ΠΟΑΞΙΑ, τη
δυναμική και τον πρωταγωνιστικό της
ρόλο.
Ας μην παραβλέπουμε το θεσμικό μας
ρόλο και ό,τι συντελείται αυτές τις μέρες.
Το γεγονός ότι η ανομία συγκρούεται
με τη νομιμότητα στο όνομα της...νομιμότητας και πολλοί φλερτάρουν με το
ενδεχόμενο να μην εξελίσσονται πάντα
ομαλά τα πράγματα, η συνδικαλιστική
μας σταθερή πορεία, αποτελεί εγγύηση
σταθερότητας, αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των συνδικαλιστικών μας στόχων.
«Έχουσιν γνώσιν οι φύλακες».
Η τριακονταετία που αφήνουμε πίσω
μας, όπως δείχνει και το κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου, επαναλαμβάνω ότι
διακρίθηκε από τον αυτοσεβασμό, την
αυτογνωσία και την αυτοκυριαρχία των
στελεχών μας. Γι’ αυτό θα πορευτούμε
και πάλι, μαχητικά, ενωτικά και χωρίς
εξαρτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ!
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Το επικαιροποιημένο ψήφισμα
ου
του 30 συνεδρίου
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα καθόρισε το πλαίσιο των αιτημάτων που διεκδικούμε
και απαιτούμε από τη νέα κυβέρνηση να αρχίσει να αντιμετωπίζει θετικά για το συμφέρον
των στελεχών μας και για την αποτελεσματική λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας

Η

Ομοσπονδία μας στα πλαίσια του
πνεύματος εξωστρέφειας και
αποκέντρωσης που την διακατέχει, όπως πέρυσι στη Χαλκίδα, έτσι
και φέτος πραγματοποιεί το 30ο Ετήσιο
Τακτικό Συνέδριο της στα Ιωάννινα, θέλοντας να αναδείξει τον σπουδαίο ρόλο
της Περιφέρειας σε ό,τι αφορά τον κλάδο
μας, δίνοντας έμφαση στα προβλήματα
που απασχολούν τον Έλληνα Αστυνομικό και την οικογένειά του, αλλά και το
Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ενός
θεσμού - θεματοφύλακα του αγαθού της
ασφάλειας και εγγυητή της κοινωνικής
σταθερότητας σε ένα περιβάλλον παρα12
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τεταμένης και πολυεπίπεδης κρίσης με
κυρίαρχη τη δυσχερή δημοσιονομική
κατάσταση.
Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικά ιδιόμορφου
περιβάλλοντος, προβάλει επιτακτική η
ανάγκη θωράκισης, αλλά και ενίσχυσης
της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε, ως
συνταγματικός ρυθμιστής της σταθερότητας μιας ευνομούμενης κοινωνίας,
να είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο θεσμικό της ρόλο και
στις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών.
Η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών
ασφαλείας, με σκοπό τη διατήρηση και

αναβάθμιση ενός περιβάλλοντος ομαλότητας και ασφάλειας, αποτελεί βασική προϋπόθεση κοινωνικοοικονομικής
ανάπτυξης της Χώρας μας. Στον πυρήνα
της προσπάθειας αυτής βρίσκονται τα
Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, που
ως αναπόσπαστο κομμάτι της Κοινωνίας
μας, υφίσταται τόσο σε ατομικό, όσο και
σε οικογενειακό επίπεδο, τις ζοφερές
συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης
Επειδή αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπειά μας, τη διατήρηση και βελτίωση
των εργασιακών και κοινωνικών, ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας, καθώς και την προάσπιση του
θεσμού της Ελληνικής Αστυνομίας:
Κρίνουμε ότι πρέπει ΑΜΕΣΑ να εκπληρωθούν τα παρακάτω θεσμικά, οικονομικά και ασφαλιστικά μας αιτήματα, που
αποτελούν προϊόντα σοβαρού προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου κατά
τη συνεδριακή διαδικασία, για την υλοποίηση των οποίων δηλώνουμε, ότι θα
συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τον
αγώνα μας μέχρι την τελική δικαίωση.

30o συνεδριο

Α΄ ΘΕΣΜΙΚΑ
Απαιτούμε:
 Χαρακτηρισμός του αστυνομικού
επαγγέλματος ως “ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ
και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ” (υπό τη μορφή
της αναγνώρισης επιπλέον τριών
-3- ετών συντάξιμου χρόνου, χωρίς
την καταβολή εισφορών, ο οποίος να
συνυπολογίζεται με το λοιπό χρόνο
ασφάλισης, και μόνο για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης, μη
λαμβανομένου υπόψη κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών
από το 2002 έως και τη διαγραφή ή
υποβολή της αίτησης αποστρατείας).
 Άμεση υιοθέτηση των προτάσεων
της ΠΟΑΞΙΑ για την αντιμετώπιση
των στρεβλώσεων του βαθμολογίου
αναφορικά α) με την κατοχύρωση
παραμονής στο Σώμα (35 τουλάχιστον έτη), για συμπλήρωση προβλεπόμενων ετών υπηρεσίας σε συνάρτηση με την ασφαλιστική νομοθεσία
για τους Αξιωματικούς της Σ.Α.Ε.Α.
[αποφυγή πρόωρης αποστρατείας],
β) με τα υπαρκτά προβλήματα επετηρίδας Αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α. και γ) με
τα προβλήματα ιεραρχικής εξέλιξης
Ανθυπαστυνόμων [προαγωγή στο
βαθμό του Υ/Β’ με μόνο κριτήριο την
συμπλήρωση της 11ετους παραμονής
στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου].
	Κατάργηση του Π.Δ. για τις έκτακτες
κρίσεις.
 Ίδρυση Σχολής Υπαξιωματικών στην
οποία θα εισάγονται οι αστυφύλακες
με 5 χρόνια παραμονής στο βαθμό και
εξέλιξη έως και το βαθμό του Α/Β’, με

ταυτόχρονη κατάργηση του ΤΕΜΑ.
	Δομική μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός (οργάνωση-λειτουργία) των
Υπηρεσιών, ώστε να αξιοποιείται στο
έπακρο το ανθρώπινο δυναμικό, με
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων για προμήθεια υλικοτεχνικού
εξοπλισμού, με στόχο την αύξηση της
αποτελεσματικότητας ως προς το παρεχόμενο έργο, επ’ ωφέλεια του πολίτη.
 Άμεση κατάργηση της ρύθμισης του
νόμου Παπουτσή (Ν.3938/2011) ο
οποίος καθιέρωσε τη δυνατότητα
ύπαρξης παραταξιακών ψηφοδελτίων στις εκλογές των συνδικαλιστικών οργάνων.
	Αύξηση περαιτέρω του αριθμού των
εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών
και Αστυφυλάκων.
 Την αντικειμενικοποίηση του Συστήματος Κρίσεων – Προαγωγών με μοριοδότηση του τρόπου αξιολόγησης
των κρινόμενων Αξιωματικών.
	Προαγωγή των Α/Β’ του ΤΕΜΑ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, στο βαθμό του Α/Α΄,
(του συνόλου της σειράς κατ’ έτος),
μετά από την προαγωγή και του τελευταίου εξερχομένου του ιδίου
έτους από τη ΣΑΕΑ.
 Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 περ. 4 του π.δ. 81/2016
που αφορά στο βαθμό του Α/Δ, προκειμένου να παραταθεί η μεταβατική
διάταξη και για τα έτη 2020 έως και
το 2022, ώστε να μην παρουσιαστούν

κενά στο βαθμό του Ταξιάρχου κατά
τις επερχόμενες κρίσεις Αξιωματικών του έτους 2020. Το εν λόγω πρόβλημα επήλθε εξ αφορμής των εκτάκτων κρίσεων του Νοεμβρίου 2018
και Ιουλίου 2019.
 Την ενεργοποίηση των ήδη ψηφισμένων νόμων (έκδοση κ.υ.α.), που αφορούν τη θεσμοθέτηση πόρων με σκοπό την ενίσχυση των αποθεματικών
των ασφαλιστικών μας Ταμείων(π.χ.
τέλη- ΚΟΚ).
	Αναπροσαρμογή του επιδόματος θέσης ευθύνης στα ίδια επίπεδα με το
αντίστοιχο επίδομα που προβλέπεται για τους λοιπούς υπαλλήλους του
Δημοσίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών
Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου
Δικαίου, των Δημόσιων Υπηρεσιών
και Οργανισμών του δημόσιου τομέα
(ν. 4354/15), καθώς και επέκτασή του
στους Ανθυπαστυνόμους, Υπαστυνόμους Β΄ & Α΄ και στους Αστυνόμους
Β΄ που ασκούν καθήκοντα διοικητή
Υπηρεσίας επιπέδου Αστυνομικού
Τμήματος και σκανδαλωδώς παραγκωνίστηκαν από το νέο μισθολόγιο
των ένστολων.
 Συνυπηρέτηση Αστυνομικών- Στρατιωτικών. Στις περιπτώσεις που ο
Στρατιωτικός είναι ανώτερος, έχει
επιλυθεί με τις διατάξεις του αρ. 17
παρ. 1 περ. ιδ΄ του π.δ. 100/2003. Στην
περίπτωση όμως που ο Αστυνομικός
είναι ανώτερος, υπάρχει πρόβλημα,
καθώς από το Υ.Ε.Θ.Α. επικαλούνται
ότι το προαναφερόμενο π.δ., δεν το
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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30Ο

ΣΥΝΈΔΡΙΟ
1989-2019

30 χρόνια
συνδικαλιστικής δράσης

ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
ΑΥΤΟΓΝΩΣΊΑ
ΑΥΤΟΚΥΡΊΑΡΧΊΑ
Συνεχίζουμε μαχητικά,
χωρίς εξαρτήσεις

ΙΩΆΝΝΙΝΆ
25-26
ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «DU LAC»

Με την ευγενική υποστήριξη της

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

έχει προσυπογράψει ο Υπουργός
Εθνικής Άμυνας και ως εκ τούτου δεν
έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Απαιτείται να ρυθμιστεί με όμοιο τρόπο το
προαναφερόμενο ζήτημα, δηλαδή ο
κατά βαθμό κατώτερος να ακολουθεί
τον ανώτερο, προκειμένου να εκφράζεται και θεσμικά ο απαραίτητος σεβασμός στον Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
 Την θεσμική κατοχύρωση της συμμετοχής των συνδικαλιστικών μας
οργάνων στη λήψη ουσιαστικών, κρίσιμων αποφάσεων για το Σώμα και
τις επιμέρους λειτουργίες του (πειθαρχικό δίκαιο, ασφαλιστικό, κρίσεις,
προαγωγές, σύστημα μεταθέσεων,
ΔΕΑΒ, κλπ), αλλά και τον ουσιαστικό
εκσυγχρονισμό των Κανονισμών του
Σώματος, με ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους.
 Την αναβάθμιση της Ιατρικής περίθαλψης του αστυνομικού προσωπικού, με την πρόσληψη Ιατρών όλων
των ειδικοτήτων στα Κεντρικά Ιατρεία, καθώς και κάλυψη θέσεων ειδικών παθολόγων στα περιφερειακά
Ιατρεία στις έδρες των ΓΕΠΑΔ. Παροχή σωστής, επιστημονικής υγειονομικής περίθαλψης και νοσηλείας των
αστυνομικών και των οικογενειών
τους, σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και όχι μόνο από το 401 Γ.Σ.Ν.Α.
και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Δημιουργία κλινικών
στα ανωτέρω νοσοκομεία για την νοσηλεία αποκλειστικά αστυνομικών.
Κατάργηση της σειράς προτεραιότητας των κληρωτών έναντι ημών.
 Συμμετοχή των συνδικαλιστικών ορ14
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γανώσεων στα Συμβούλια Κρίσεων.
 Τη θεσμοθέτηση της μη διάθεσης σε
Μέτρα Ασφάλειας ή Τάξης των διοικητών Τμημάτων εκτός εκτάκτων
περιπτώσεων. Ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών με δεύτερο Αξ/
κο-Υποδιοικητή (όπου δεν υπάρχει),
ώστε αφενός να διευκολύνεται η
αναπλήρωση των Διοικητών, αφετέρου να επιμερίζεται το δύσκολο έργο
της διοίκησης.
 Τη βελτίωση της κτιριακής υποδομής των Αστυνομικών Υπηρεσιών με
αιχμή του δόρατος την ανέγερση στις
έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας
σύγχρονων - λειτουργικών Αστυνομικών Μεγάρων (όπου δεν υπάρχουν
και υπάρχει καταβολή μισθώματος).
Επίσης, την άμεση αποσυμφόρηση
των κρατητηρίων με την εξασφάλιση
όπου απαιτείται κατάλληλων χώρων
κράτησης που να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 Τροποποίηση του άρθρου 10 §11 κ’§14
του Π.Δ. 27/86 «Άδειες προσωπικού
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας τάξης
Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης», όπως αυτό τροποποιήθηκε
και ισχύει η έκδοση διευκρινιστικής
εγκυκλίου – διαταγής, προκειμένου
εξομοιωθεί η έννοια του αστυνομικού
γονέα τέκνου ή συζύγου με αναπηρία
ή ασθένεια-νόσημα που απαιτούν τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν
περιοδικής νοσηλείας με την έννοια
του αστυνομικού, ο οποίος έχει οριστεί με δικαστική απόφαση ως δικαστικός συμπαραστάτης ατόμου με την
ως άνω αναπηρία ή ασθένειας νοσήματος.
 Υποχρεωτική επανεξέταση εντός πε-

νταετίας, για τους αστυνομικούς που
έχουν τεθεί σε υπηρεσία γραφείου.
 Σύνδεση του ηλεκτρονικού συστήματος αλληλογραφίας Police on Line με
τράπεζες νομικών πληροφοριών.
 Εξασφάλιση δωρεάν μετακίνησης
με τα ΜΜΜ της Αττικής και για τους
αστυνομικούς της περιφέρειας.
 Στελέχωση των διαχειρίσεων των
ΓΕΠΑΔ και Δ/σεων Αστυνομίας με
προσωπικό, το οποίο διαθέτει πτυχίο
οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης.
 Έγκαιρη και επαρκής αριθμητικά
ενίσχυση των υπηρεσιών που είναι
επιφορτισμένες με την αστυνόμευση
των αεροδρομίων και των τουριστικών προορισμών. Ιδιαίτερα για τους
προορισμούς των Κυκλάδων και της
Δωδεκανήσου, αυτή να γίνεται από το
μήνα Απρίλιο.
 Τον καθορισμό εργασιακού ωραρίου
για τον Διευθυντή-Διοικητή εκάστης
Υπηρεσίας, που σήμερα βρίσκεται σε
καθεστώς υπηρεσιακής «ομηρίας»
όλο το 24ωρο, χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα.
	Αναγνώριση των τίτλων σπουδών
(μεταπτυχιακό, διδακτορικό) των
αστυνομικών, όπως και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
	Αύξηση του ορίου ηλικίας μέχρι το
οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι
Αξιωματικοί γενικών καθηκόντων
ΕΛ.ΑΣ. (ΔΕΙΚΤΗΣ 3). στους:
Αρχηγός

65 έτος

Αντιστράτηγος - Υποστράτηγος 63 έτος
Ταξίαρχος

62 έτος

Α/Δ’

61 έτος

Α/Υ’

59 έτος
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 Την κατάργηση του Ν. 4387/2016 καθόσον παραβιάζει τις αρχές της ισονομίας και ανταποδοτικότητας.
 Ενεργοποίηση του Τμήματος Ενστόλων εντός του ΕΦΚΑ προκειμένου
να επιτευχθεί ταχύτερη απονομή των
στρατιωτικών και πολιτικών συντάξεων.
Καταγγέλλουμε:
 Τις όποιες προσπάθειες σπίλωσης
του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας
και κυρίως η στοχοποίηση των Ειδικών Δυνάμεών της, κατά τρόπο ιταμό
και προσβλητικό για την προσφορά
τους στη διατήρηση του δημοκρατικού πολιτεύματος κατά τα δύσκολα
χρόνια των εξεγέρσεων που επέφεραν τα μνημόνια.
Β΄	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Διεκδικούμε:
 Την κατάργηση του νέου ειδικού μισθολογίου (ν. 4472/2017) και την από
κοινού με τα αρμόδια Υπουργεία, σύσταση επιτροπής, για την εκπόνηση
νέου μισθολογίου στη βάση των ήδη
εκδοθέντων αποφάσεων του ΣτΕ, το
οποίο θα ενσωματώνει τις αρχές της
αξιοκρατίας, των προσόντων θέσης
και υπηρεσιακής απόδοσης.
	Αναπροσαρμογή του επιδόματος θέσης ευθύνης στα ίδια επίπεδα με το
αντίστοιχο επίδομα που προβλέπεται για τους λοιπούς υπαλλήλους του
Δημοσίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών
Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου
Δικαίου, των Δημόσιων Υπηρεσιών
και Οργανισμών του δημόσιου τομέα
(ν. 4354/15), καθώς και επέκτασή
του στους Υπαστυνόμους Β΄ & Α΄ και
στους Αστυνόμους Β΄ που ασκούν
καθήκοντα διοικητή Υπηρεσίας επιπέδου αστυνομικού τμήματος και
σκανδαλωδώς
παραγκωνίστηκαν
από το νέο μισθολόγιο των ένστολων.
	Διπλασιασμό του επιδόματος για τους
αστυνομικούς των Διμοιριών Υποστήριξης των Δ/νσεων Αστυνομίας
Χώρας, εφόσον απασχοληθούν για το
λόγο αυτό πέραν των 10 ημερών.
 Σύσταση επιτροπής για την εξέταση
παροχής οικονομικών κινήτρων- επιδόματος σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που κατά γενική ομολογία οι συνθήκες καθημερινότητας επιβάλλουν
υπερεργασία και υπέρμετρη καταπό-

νηση.
 Χορήγηση επιδόματος στους κατόχους Πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχο με αυτό που χορηγείται στους δημοσίους υπαλλήλους.
	Ωρομίσθια αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση.
 Χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου
αντιστοίχου με τον υπόλοιπο δημόσιο
τομέα.
Γ΄	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
Απαιτούμε:
 Την επέκταση της μάχιμης πενταετίας
στο σύνολο του Αστυνομικού Προσωπικού, με παράλληλη προσαύξηση
κατά δύο επιπλέον έτη του δικαιώματος των αστυνομικών για αναγνώρισή της, ήτοι σε επτά έτη συνολικά,
με τις ίδιες εισφορές-κρατήσεις, ως
υφίσταται σήμερα, εφόσον έχουν συμπληρώσει 35ετή συνολική πραγματική υπηρεσία στο Σώμα.
 Την ενεργοποίηση των ήδη ψηφισμένων νόμων (έκδοση κ.υ.α.), που
αφορούν τη θεσμοθέτηση πόρων με
σκοπό την ενίσχυση των αποθεματικών των ασφαλιστικών μας Ταμείων.
 Την μετονομασία του Μ.Τ.Σ. σε Μ. Τ.
Στρατού – Αστυνομίας, με παράλληλη αναλογική εκπροσώπησή μας στο
Δ.Σ. του ταμείου. Καμία περαιτέρω
μείωση των μερισμάτων του Μ.Τ.Σ.
και των Επικουρικών Ταμείων.
 Την αναλογική εκπροσώπησή μας
στο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ.

 Τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται
ερήμην μας. Απαιτούμε την συμμετοχή μας σε όλες τις επιτροπές που συστήνονται για όλα τα θέματα που μας
απασχολούν.
 Την όποια απόπειρα περαιτέρω απαξίωσης της προσφοράς μας, των συνθηκών εργασίας μας, τη μείωση των
εισοδημάτων μας και την κατάργηση
του κοινωνικού κράτους, που μοιραία
μας οδηγούν ως ένστολους στην εξαθλίωση, στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής μας και μας καθιστούν
ανακόλουθους και αναξιοπρεπείς
στις οικογενειακές και εν γένει κοινωνικές υποχρεώσεις μας.
 Την φτωχοποίηση των αποστράτων
(συνταξιούχων) συναδέλφων μας και
την υποτίμηση των κόπων της μακρόχρονης και επίπονης εργασίας τους.
Δ΄	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
 Το σεβασμό στην ιδιαιτερότητα του
αστυνομικού έργου και την αναγνώριση της επικινδυνότητάς του.
 Την υλοποίηση των αποφάσεων του
ΣτΕ που αναδεικνύουν με εμφατικό
τρόπο την αναγνώριση της ύπαρξης
ειδικού μισθολογίου για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και της
εξασφάλισης του βιοτικού του επιπέδου.
 Τη θεσμική και υλικοτεχνική θωράκιση του Σώματος σε ένα χρονικό
σημείο το οποίο είναι κομβικό για την
επιβίωσή του και την ανταπόκρισή
του στις απαιτήσεις της ελληνικής
κοινωνίας.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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«Η παρατηρούμενη αδράνεια
στα θέματά μας,
άγγιζε τα όρια της αδιαφορίας...»
Η δράση της Ομοσπονδίας είναι συνεχής και αδιάλειπτη όπως προκύπτει
και από τον εκτενή διοικητικό απολογισμό που παρουσιάστηκε στο 30ο συνέδριο
από τον γενικό γραμματέα κ. Ανδρέα Βέλλιο
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

ρεσιακής φύσεως (θεσμικές αλλαγές, οικονομικά, συνταξιοδοτικά
θέματα κλπ). Η Επιτροπή θα στελεχωθεί από πέντε εκλεγμένα μέλη
σε όργανα της ΠΟΑΞΙΑ και Πρωτοβαθμίων Ενώσεων και θα πλαισιώνεται ανάλογα με το θέμα που την
απασχολεί, από συναδέλφους που
έχουν γνώση του αντικειμένου και
τους αφορά ιδιαιτέρως.

Ο παρών Διοικητικός Απολογισμός είναι
σύντομος, όχι διότι είναι μικρός ο κατάλογος των αιτημάτων μας, -δυστυχώς τα
ψηφίσματα των τελευταίων συνεδρίων
δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους- αλλά
διότι η προηγούμενη κυβέρνηση επέδειξε μια πρωτοφανή αδυναμία επίλυσης αιτημάτων του συνδικαλιστικού μας
κινήματος.
Γι’ αυτό καταγγείλαμε ότι η παρατηρούμενη αδράνεια στα θέματά μας, άγγιζε
τα όρια της αδιαφορίας. Η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος λειτούργησε
αρνητικά αν και τους τελευταίους μήνες επιχειρήθηκε η επίλυση ζητημάτων
μόνο και μόνο για να φανεί ότι παρήχθη
νομοθετικό έργο και δυστυχώς για να
δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα
από αυτά που δήθεν αντιμετώπιζε.
Τα αιτήματα ήταν γνωστά. Γνωστές και οι
δεσμεύσεις. Δυστυχώς όλα μεταφέρθηκαν προς επίλυση από τη νέα κυβέρνηση, την οποία προειδοποιήσαμε ήδη να
μη μας θεωρεί δεδομένους.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι επιδειχθείσα
στασιμότητα στην επίλυση των προβλημάτων μας την οποία είχε υιοθετήσει ως
τακτική η προηγούμενη κυβέρνηση δεν
θα ακολουθηθεί και από τη νέα κυβερνητική πλειοψηφία. Τα προβλήματα δεν
περιμένουν και όσο δεν επιλύονται συσσωρεύονται και οξύνονται.
ΔΩΣΤΕ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ!
Σε κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδία μας
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 επιχειρησια16
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κό περιβάλλον και η καθημερινότητα,
δυστυχώς, διαρκώς επιδεινώνονται.
Οι νέες συνθήκες που δημιουργούνται,
επιβάλλουν αποφασιστική δράση, ευελιξία και άμεση προσαρμογή σε μια κανονικότητα η οποία είναι αναπόδραστη.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Στις 18 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ με τη
νέα του σύνθεση όπως προέκυψε από το
29ο συνέδριο. Μετά από διεξοδική συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε:
Α) Την ίδρυση Γραμματείας Γυναικών
με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων των συναδελφισσών μας
αλλά και τη σύζευξη της συνδικαλιστικής δράσης με δραστηριότητες
και προβληματισμούς που αναπτύσσονται για ευρύτερα γυναικεία και
κοινωνικά ζητήματα στη χώρα μας.
Προς τούτο αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής με Γραμματέα
το μέλος του ΔΣ και υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Σοφία ΒΑΓΕΝΑ και
μέλη τις εκλεγείσες συναδέλφισσες,
είτε σε Πρωτοβάθμιες Ενώσεις είτε
ως αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία.
Β) Την δημιουργία Επιτροπής που θα
επεξεργάζεται και θα προτείνει στο
ΔΣ μείζονος σημασίας θέματα υπη-

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Στις 7 Φεβρουάριος 2019 ανακοινώσαμε
ότι θα διεκδικήσουμε δικαστικά τα Δώρα
Εορτών των ετών 2017 και 2018 και το
Δώρο Χριστουγέννων 2016.
Βάσει των υπ’ αρ. 2287 έως και
2290/2015 αποφάσεων της Ολομελείας
του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν
κριθεί αμετακλήτως αντισυνταγματικές
οι περικοπές στις συντάξεις που επιβλήθηκαν βάσει των Νόμων 4052/2012
και 4093/2012 συμπεριλαμβανομένης
και της ολοσχερούς κατάργησης των
Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και των
επιδομάτων αδείας.
Στις 8 Φεβρουαρίου 2019 ενημερώσαμε
τα μέλη μας ότι η Ομοσπονδία σε συνεργασία με το νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ» και την Ασφαλιστική εταιρία “EUROLIFE ERB”, εξασφάλισε για
τα μέλη της ειδική προσφορά ομαδικής
ασφάλισης, νοσοκομειακής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ασφάλειας
ζωής με προνομιακούς όρους παροχών
και κόστους ασφάλισης.
Στις 20 Φεβρουάριος 2019 με αφορμή
τις ετήσιες κρίσεις που κατά παγκόσμια
πρωτοτυπία ουσιαστικά κρίσεις έγιναν
από το βαθμό του Ταξιάρχου και κάτω,
εκδώσαμε καυστική καταγγελτική ανακοίνωση, τονίζοντας ότι οι τεκμηριω-
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μένες και μελετημένες προτάσεις της
Ομοσπονδίας μας προς την Πολιτική και
Φυσική μας Ηγεσία για την αναμόρφωση του υφιστάμενου συστήματος κρίσεων, πήγαν στον "κάλαθο των αχρήστων".
ΜΑΡΤΙΟΣ
Στις 2-3-19 είχαμε την καθιερωμένη τιμητική εκδήλωση της Ημέρας Μνήμης
των Ηρώων του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου σε συνεργασία
με την ΠΟΑΣΥ τελέσαμε επιμνημόσυνη
δέηση στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών. Στη συνέχεια κατατέθηκαν
στεφάνια στο Μνημείο Πεσόντων στο
προαύλιο του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Στις 5 /4/ 2019 αποστείλαμε στις Ενώσεις
την προσφορά του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικων
Σπουδών στα στελέχη της Ελληνικής
Αστυνομίας, για συμμετοχή τους σε
αυτό.
Στις 8/4/2019 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΕΑΠΑΣΑ, η υπ' αρίθμ.
1030/2/456 από 08-04-2019 εγκύκλιος
του Ταμείου που αφορά τη χορήγηση
δανείων έτους 2019 και ενημερώσαμε
τα μέλη μας.
Στις 8/4/19 πήραμε θέση μαζί με τις άλλες
Ομοσπονδίες για την επιχείρηση φιάσκο
στα Εξάρχεια, όπου λιμενικοί παρουσία

και του εισαγγελικού λειτουργού που
επόπτευε την όλη επιχείρηση, δέχθηκαν
επίθεση αγνώστων, επιβεβαιώνοντας το
άβατο της περιοχής. Τονίσαμε ότι το ζητούμενο είναι η αφύπνιση της πολιτείας,
που εξακολουθεί να κάνει πως δεν βλέπει το υπαρκτό πρόβλημα του άβατου
των Εξαρχείων και τα συσσωρευμένα
προβλήματα των διωκτικών αρχών σε
όλη την επικράτεια.
Στις 17 /4/2019 είχαμε άλλη μια κοινή
ανακοίνωση με αφορμή την τροπολογία
που κατέθεσε στη βουλή το ΚΚΕ, σύμφωνα με την οποία επήλθε η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το
συνδικαλισμό στις Ένοπλες Δυνάμεις,
έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα
λειτουργίας πολλαπλών Ομοσπονδιών
και μάλιστα με την πρωτοβουλία μόνο
δυο πρωτοβαθμίων ενώσεων.
Στις 17 Απριλίου 2019 συνεδρίασε το Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας και μετά από διεξοδική
συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, ομόφωνα αποφάσισε:
Α) Οι συνδικαλιστικές άδειες των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας που
έχουν ζητηθεί από την κα Υπουργό,
όπως άλλωστε γίνεται από την ήμερα της ίδρυσης της Ομοσπονδίας
έως σήμερα, δεν έχουν ακόμα τύχει
έγκρισης. Ευελπιστούμε στη σύντομη και έγκαιρη απάντηση, ώστε τα
μέλη του Δ.Σ. να μην έχουν πρόβλημα συμμετοχής στις συνεδριάσεις
του Δ.Σ. αφενός και αφετέρου να
μην υπάρξει πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας με
ό,τι αυτό συνεπάγεται στην διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών,
ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών
συμφερόντων των μελών μας, όπως
ρητά ορίζεται στον συνδικαλιστικό
νόμο 1264/1982.
Β) Την έγκριση της έκτακτης εισφοράς
30€ με την μισθοδοσία του μηνός
Μαΐου, για τα μέλη εκείνα της Ομοσπονδίας μας, που έχουν ομαδικό
συμβόλαιο νομική προστασίας σε
ιδιωτική εταιρία, κατόπιν και δικής
τους επιθυμίας.
Γ) Την άμεση υλοποίηση των αιτημάτων του Ψηφίσματος του 29ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου μας με
προτεραιότητα την άμεση σύσταση
Επιτροπής στο Α.Ε.Α για την εξέταση
των στρεβλώσεων του βαθμολογίου
αναφορικά με τη κατοχύρωση της
35ετής τουλάχιστόν παραμονής στο

Σώμα, σε συνάρτηση με την ασφαλιστική νομοθεσία για τους Αξιωματικούς της Σ.Α.Ε.Α [αποφυγή πρόωρης αποστρατείας], ιδιαίτερα για
τους αποφοιτήσαντες από το έτος
1999 και εντεύθεν, όπου το πρόβλημα πλέον είναι μείζον.
Συζητήθηκε επίσης η πρότασή μας
προς την Υπουργό για την αναγνώριση δύο (2) επιπλέον ετών μάχιμης
υπηρεσίας για όσους συμπληρώνουν 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας
στο Σώμα. Η ανωτέρω πρόταση είχε
κατατεθεί στην Υπουργό κα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ κατά την τελευταία συνάντησή μας και απ’ ό,τι έχουμε πληροφορηθεί βρίσκεται προς επεξεργασία στην νομικές υπηρεσίες του
Α.Ε.Α. Προς τούτο αποφασίστηκε να
υπάρξει και νέα παρέμβασή μας.
Δ)	Από τον νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας μας κ. Ρήγα ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ, έγινε ενημέρωση του Δ.Σ. για
την πορεία των προσφυγών, αναφορικά με τα δώρα (εορτών και αδείας)
και αυτών που έχουν γίνει στο ΣτΕ
για την αντισυνταγματικότητα του
νέου μισθολογίου. Ακόμη, υπήρξε
ενημέρωση σχετικά με την προσφυγή μας στην επιτροπή συμμόρφωσης του ΣτΕ όσον αφορά τη μερική
συμμόρφωση της κυβέρνησης στην
απόφαση του ΣτΕ που έκρινε ως
αντισυνταγματικό τον ν.1337/2012,
απ’ όπου αναμένεται το προσεχές
διάστημα η σχετική απόφαση.
Ε) Τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που έχουν παρατηρηθεί σε όλες
τις υπηρεσίες της Επικράτειας, από
την εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης «ΠΕΡΣΕΑΣ». Προς τούτο
αποφασίστηκε να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση του κ. Αρχηγού σε
συνάντησή μας που άμεσα θα ζητηθεί προς τούτο.
ΣΤ) Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας, έθεσε υπ’ όψιν του ΔΣ την από
17/4/2019 ανακοίνωση της συνδικαλιστικής παράταξης Α.ΚΙ.Δ.Α., όπου
γίνεται λόγος για διαδικασίες «πίσω
από κλειστές πόρτες» κατά τη διαμόρφωση και υιοθέτηση του Ψηφίσματος του 29ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου και συγκεκριμένα
σχετικά με τη θέση της Ομοσπονδίας για κατάργηση της δυνατότητας
ύπαρξης παραταξιακών ψηφοδελτίων. Χαρακτήρισε δε την ανακοίνωΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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ση, αυτή, απαράδεκτη και προσβλητική τόσο για την ιστορία της ΠΟΑΞΙΑ
όσο και για το Προεδρείο του Συνεδρίου αλλά και του Δ.Σ. Το σύνολο
των προτάσεων του Ψηφίσματος
έτυχε καθολικής αποδοχής και είναι
απορίας άξιος ο λόγος έγερσης τέτοιου ζητήματος 4 ολόκληρους μήνες μετά από τη δημοσίευση του Ψηφίσματος αυτού, πολλώ δε μάλλον
όταν το αναφερόμενο στο Ψήφισμα
θέμα, αποτελεί θέση της Ομοσπονδίας ήδη από το 27ο Συνέδριό της κατά
το έτος 2016. Οι διαδικασίες «πίσω
από κλειστές πόρτες» δεν υπήρξαν
ποτέ πρακτική της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και τυχόν τέτοιοι ισχυρισμοί μπορούν να
χαρακτηριστούν επιεικώς ατυχείς,
ανεδαφικοί και μη δεκτικοί περαιτέρω σχολιασμού.
Ζ) Τέλος, αναφορικά με το επίμαχο
βιντεοκλίπ του ΑΕΑ εν’ όψει των
ημερών του Πάσχα, ομόφωνα το ΔΣ
αποφάσισε και ζητεί την απόσυρσή
του, διότι πρόκειται για μία ατυχή και
κακόγουστη παρουσίαση.
ΜΑΪΟΣ
Στις 7-5-19 απευθυνθήκαμε στον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ και τους άλλους συναρμόδιους
υπουργούς για το εκλογικό επίδομα και
ζητήσαμε να καθοριστεί αυτό στο ποσό
των 525€. Τελικά εγκρίθηκε το ποσό
215€ μεικτά, ήτοι 165€ περίπου καθαρά.
Στις 7/5/2019 ενημερώσαμε τις Ενώσεις για τη θετική εξέλιξη όσον αφορά
την αντισυνταγματικότητα και του εν
ισχύι -τρίτου κατά σειρά- μισθολογίου
των Σωμάτων Ασφαλείας. Η απόφαση
852/2019 του ΣΤ’ Τμήματος του ΣτΕ, παραπέμπει την υπόθεση στην Ολομέλεια
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, λόγω μείζονος σπουδαιότητας.
Στις 9/5/2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη Ανδρικόπουλο, ύστερα από σχετι-
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κό αίτημά μας, καθώς το προηγούμενο
οκτάμηνο, δεν υπήρξε ουδεμία πρόοδος
σε όσα είχαμε συζητήσει στην προηγούμενη συνάντησή μας στο Αρχηγείο, λίγο
μετά την ανάληψη των καθηκόντων του,
τον Αύγουστο του 2018.
Ειδικότερα, ενημερώσαμε τον κ. Αρχηγό
για τις αποφάσεις του 29ου συνεδρίου
μας, όπως αυτές κατεγράφησαν και στο
εκδοθέν ψήφισμα και τονίσαμε ότι έχει
χαθεί πολύτιμος χρόνος για ζητήματα
που είχαν ωριμάσει και δρομολογηθεί
από την προηγούμενη ηγεσία, όπως π.χ.
της διασφάλισης της 35ετούς παραμονής
των αξιωματικών στο Σώμα, ένα ζέον
ζήτημα για το οποίο και η νέα Υπουργός
συμφώνησε ότι πρέπει να δοθεί λύση και
παρότι είχε υπάρξει και σχετικό πόρισμα
της Επιτροπής που είχε συσταθεί για το
σκοπό αυτό, εντούτοις κάπου παραμένει
στα «αζήτητα». Το γεγονός ότι ο πολιτικός χρόνος της κυβέρνησης εξαντλείται
καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ευθύνη
όσων είχαν καλλιεργήσει φρούδες ελπίδες είτε είχαν ρίξει στάχτη στα μάτια
μας, «αγοράζοντας» χρόνο για να δικαιολογήσουν την απραξία τους.
Για το ζήτημα αυτό και με δεδομένο πλέον ότι υπάρχει αλλαγή στάσης που ερμηνεύεται και ως απόρριψη του αιτήματος,
αντιπροτείναμε να καταθέσουμε το προσεχές διάστημα νέα πρόταση, κάτι που
αποδέχθηκε ο κ. Αρχηγός, δηλώνοντας
ότι θα συσταθεί νέα επιτροπή με αποκλειστικό αντικείμενο αυτό το θέμα.
Παράλληλα, θέσαμε υπόψη της ηγεσίας τα ακόλουθα θεσμικού χαρακτήρα
ζητήματα, τα οποία δεν έχουν οικονομικό κόστος και η επίλυση των οποίων
εναπόκειται ξεκάθαρα στη βούληση της
ηγεσίας μας:
Α) την έκδοση διαταγής από το ΑΕΑ για
τη μη διάθεση των διοικητών των ΑΤ
σε μέτρα τάξης εκτός της περιοχής
ευθύνης τους με εξαίρεση περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων.

Β) τη γνωστοποίηση σε επίσημη
υπηρεσιακή εφαρμογή (POL) του
ακριβούς αριθμού των μορίων
των αστυνομικών που υπάγονται
στο σύστημα μεταθέσεων του Π.Δ
100/2003 και έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα μετάθεσης εκτός νομού,
καθώς και τις θέσεις κατάταξης των
επιθυμούντων.
Γ) την ίδρυση γραφείων δημοσίου κατηγόρου στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των νομών με αποκλειστική αρμοδιότητα- αντικείμενο
την κάλυψη των συναφών αναγκών
όλων των Πταισματοδικείων των
νομών.
Δ) τη συγκεκριμενοποίηση των όρων
και τον καθορισμό των κριτηρίων
για τη χορήγηση αδείας πρόσθετης
εργασίας αστυνομικών σε αντικείμενα που δεν έρχονται σε προφανή
αντίθεση με την ιδιότητά τους.
Ε) την πρόβλεψη νομοθετικής διάταξης σε συνεργασία με το υπουργείο
Δικαιοσύνης για την αποστολή δικογράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον παραλήπτη, γεγονός
που θα ελαφρύνει κατά πολύ τις
υπηρεσίες όσον αφορά τις επιδόσεις
δικογράφων.
Στ) τη θεσμοθέτηση συμπληρωματικών
μεταθέσεων και για τους αξιωματικούς το μήνα Οκτώβριο.
Ζ) την επέκταση των ισχυόντων στην
Ελληνική Αστυνομία και στις Ένοπλες Δυνάμεις όσον αφορά στη
συνυπηρέτηση στρατιωτικών και
αστυνομικών.
Η) την άρση της διάταξης που αφορά τη
δυνατότητα της επανεξέτασης των
αξιωματικών που τέθηκαν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου όπως
ισχύει και για το χαμηλόβαθμο προσωπικό με συγκεκριμένους όρους
και προϋποθέσεις.
Επίσης ζητήθηκε να επισπευσθεί από
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τη Διεύθυνση Οργάνωσης Νομοθεσίας
η πρόταση που είχαμε υποβάλει στην
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Γεροβασίλη όσον αφορά τη χορήγηση δυο
επιπλέον ετών μάχιμης υπηρεσίας σε
όσους συμπληρώνουν 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο σώμα. Αντικείμενο
συζήτησης υπήρξαν και τα προβλήματα
που δημιουργούνται από τη διαδικασία μετακίνησης των αξιωματικών της
ΣΑΕΑ και των ΤΕΜΑ με το σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων, καταθέτοντας
διάφορες προτάσεις και δυνατές λύσεις.
Τέλος, αν και δεν συνηθίζεται από την
Ομοσπονδία μας να υπεισέρχεται σε
θέματα επιχειρησιακής φύσεως, δεν
μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στα
προβλήματα που έχουν προκληθεί κατά
την εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.Α.Σ. και την πρόσφατη διαταγή όσον αφορά τη διάθεση εποπτών
στις ΠΑΘΕ.

Από την πλευρά του ο κ. Αρχηγός δέχθηκε ότι τα ζητήματα που του θέσαμε
είναι ρεαλιστικά και οι προτάσεις μας
κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Δεσμεύτηκε δε ότι θα προβεί στη σταδιακή υλοποίησή τους, ώστε ακόμα κι
αν υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις να μην
επηρεαστεί αρνητικά η θετική αντιμετώπισή τους.
ΙΟΥΝΙΟΣ
Στις 5-6-19 καταγγείλαμε μαζί με την
ΠΟΑΣΥ την απόφαση του Αρχηγείου για
τη σύγκληση του Ανώτερου Συμβουλίου
Μεταθέσεων Αξιωματικών, για το Σάββατο, 08 Ιουνίου 2019. Τονίσαμε ότι δεν
θα συμπράξουμε στην υλοποίηση της
απροσχημάτιστης και ανήθικης αυτής
απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας, να συνεδριάσει το αρμόδιο
Συμβούλιο ένα μόλις 24ωρο πριν από
την επίσημη έναρξη της προεκλογικής
περιόδου ενόψει των εθνικών εκλογών.
Στη συνέχεια οι Ομοσπονδίες μας κατέθεσαν, αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον

του Συμβουλίου Επικρατείας, τόσο κατά
των αποφάσεων του Ανώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων όσο και κατά του Κατώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων.
Την ίδια ημέρα ζητήσαμε εκ νέου από
την κυβέρνηση να καθορίσει έγκαιρα
αυτή τη φορά το εκλογικό επίδομα των
εθνικών εκλογών και τονίσαμε ότι θα
θεωρηθεί εμπαιγμός και ασέβεια σε μία
κατηγορία εργαζομένων του Ελληνικού
Δημοσίου, όπως είναι το προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο υπερεργάζεται το διάστημα αυτό, να δοθεί
πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.
Στις 15 Ιουνίου 2009 τελέσαμε το καθιερωμένο τρισάγιο στη μνήμη των αδικοχαμένων συναδέλφων μας Νεκτάριου
ΣΑΒΒΑ και Γεωργίου ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, οι οποίοι δολοφονήθηκαν άνανδρα, ο πρώτος στις 17 Ιουνίου 2009, από
αδίστακτους τρομοκράτες, στην οδό Λάμπρου Πορφύρα στα Πατήσια και ο δεύτερος, στις 17 Ιουνίου 2013, στο Δίστομο
Βοιωτίας, σε επιχείρηση σύλληψης αδίστακτων δραπετών.
Την προεκλογική περίοδο είχαμε διαδοχικές επισκέψεις υποψηφίων βουλευτών στα γραφεία μας:
• ο πρώην Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη και υποψήφιος Βουλευτής με
την Ν.Δ. στην Α΄ Αθηνών κ. Βασίλειος
ΚΙΚΙΛΙΑΣ
• η υποψήφια Βουλευτής Ανατολικής
Αττικής κα Εύη ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
• οι δύο Αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας κκ Κώστας ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
και Άδωνης ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ.
Αιτήματά μας η πρόσληψη προσωπικού,
η ανανέωση στόλου αυτοκινήτων και
εξοπλισμού, η κατάργηση του ασύλου,
του νόμου «Παρασκευόπουλου», η Τροποποίηση διατάξεων νέων Π.Κ. και ΚΠΔ,
οι αδικίες που συντελέστηκαν σε βάρος
των Αξιωματικών με τις έκτακτες κρίσεις του Νοεμβρίου 2018 να αποκατασταθούν, και να θεσμοθετήσουν ένα νέο
μισθολόγιο και βαθμολόγιο, και όσον
αφορά το ασφαλιστικό, να τροποποιήσουν διατάξεις του αντιασφαλιστικού
νόμου «ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ».
Στις 26-6 2019 καταγγείλαμε την απόφαση της κυβέρνησης να νομοθετήσει
εσπευσμένα για την αστυνομική εκπαίδευση στέλνοντας σχετικό σχέδιο Π.Δ.
στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ είναι
καταπέλτης στο αιτιολογικό της, για τη

μη νομιμότητα του εν λόγω σχεδίου διότι
όλοι γνωρίζουμε ότι νόμος καταργείται ή
τροποποιείται με νόμο και όχι με Π.Δ.
ΙΟΥΛΙΟΣ
Στις 2-7- 2019 μόλις έξι (6) ημέρες πριν
τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου
εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 69 Π.Δ. «Ρύθμιση
θεμάτων αστυνομικού προσωπικού», με
το οποίο γίνεται φωτογραφική παρέμβαση στο θέμα της εξέλιξης των Ανθυπαστυνόμων. Μία παρέμβαση, η οποία
αντιμετωπίζει εντελώς αποσπασματικά
το καίριο αυτό θέμα και αντί να δίνει
συνολική λύση επ’ αυτού, το μόνο που
λείπει από τις διατάξεις του Π.Δ. είναι οι
φωτογραφίες των επωφελουμένων από
αυτό.
Ζητήσαμε να αποσυρθούν άμεσα από τη
νέα κυβέρνηση.
Μετά τις εκλογές, στις 29-7-19 είχαμε
την κοινή σύσκεψη των Ομοσπονδιών
των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να συντονίσουμε τον αγώνα μας, ενόψει των
εγκαινίων της 84ης Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό
της Χώρας και των εξαγγελιών του για
την οικονομική πολιτική της νέας Κυβέρνησης.
"Δυστυχώς, στο διαρρεύσαν από το 2018
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."
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Στις 6-9-19 πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Λευκό Πύργο με ισχυρό συμβολισμό, τα αναμμένα
κεριά στη μνήμη των Πεσόντων, εν ώρα
καθήκοντος, συναδέλφων μας.
Τόσο με τις ομιλίες των προέδρων των
Ομοσπονδιών όσο και με το δυναμισμό
των συγκεντρωθέντων κατά τη διάρκεια
της πορείας που ακολούθησε μέχρι το
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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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.
Στις 9/9/ 2019 ζητήσαμε από τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Ιωάννη ΒΡΟΥΤΣΗ να προωθήσει τη
διαδικασία για τη δημιουργία Τμήματος
Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής
Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων
στον ΕΦΚΑ ώστε να εκδίδονται έγκαιρα
οι συντάξεις.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Στις 11 Οκτωβρίου 2019 συνεδρίασε το
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και 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 νομοθεσία, 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
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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 από-

φαση 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 εντός 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.
Μετά 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.
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Στον κ. Αρχηγό τέθηκαν τα προαναφερθέντα θέματα 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, 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 και δ) την προώθηση ΚΥΑ, σε εφαρμογή ψηφισθέντων
νομοθετικών ρυθμίσεων για την ενίσχυση των ασφαλιστικών μας ταμείων, αλλά
και γενικότερα του προϋπολογισμού της
ΕΛ.ΑΣ. με σκοπό την εξασφάλιση πιστώσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών
για την επισκευή των οχημάτων της.
Από πλευράς του, ο κ. Αρχηγός μας διαβεβαίωσε ότι γνωρίζει πολύ καλά τα
προβλήματα που του αναφέραμε και
δεδομένης της ιδιότητας 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 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 διαβεβαίωσε 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 τώρα.
Στις 17/10/2019 συμμετείχαμε με ολοκληρωμένη πρόταση μας στη δημόσια
διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την τροποποίηση του Π.Κ. και
του ΚΠΔ η οποία και τελικά υιοθετήθηκε
κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην Ολομέλεια της Βουλής και ψηφίσθηκε.
Στις 19 /10/ 2019 με κοινό έγγραφο όλων
των Ομοσπονδιών προς τον Υπουργό
Οικονομικών κ. Χρήστο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ και
τους άλλους συναρμόδιους υπουργούς,
ζητήσαμε να εκδοθεί κοινή υπουργική
απόφαση για τις «Συμπληρωματικές δηλώσεις Πόθεν Έσχες» ώστε να μην καταλογίζεται πρόστιμο 300 ευρώ σε όσες

για διάφορους τεχνικούς λόγους δεν
υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Στις 4/11/2019 ενημερώσαμε με ανακοίνωση μας για την αναβολή της αίτησης ακύρωσης κατά της εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης του Νόμου
4472/2017 για το εν ισχύ μισθολόγιο των
Σ.Α. ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ,
η οποία ορίσθηκε εκ νέου για την 10-12019
Στις 7/11/2019 με σχετικό έγγραφο μας
αιτηθήκαμε συνάντηση με τον Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων (αρμόδιο για
θέματα κοινωνικής ασφάλισης) η οποία
ορίσθηκε για την 22/11 και τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιασθούν στο
επικείμενο Συνέδριό μας.
Στις 13&14/11/2019 παρευρεθήκαμε στο
ετήσιο Τακτικό Συνέδριο του CESP στο
Bilbao της Ισπανίας, όπου και θέσαμε
υπόψη των συναδέλφων μας από όλη
την Ευρώπη, το θέμα της λαθρομετανάστευσης και του προσφυγικού, ενώ
μιλήσαμε και για τους κινδύνους που
προκύπτουν στην εργασιακή μας καθημερινότητα, λόγω της γιγάντωσης των
αναγκών και των πιέσεων που δέχεται
η Ελληνική Αστυνομία στη χώρα μας.
Καταδείξαμε εμφαντικά την μεγέθυνση
τόσο των αναγκών σε προσωπικό και
μέσα, όσο και την αυξανόμενη καταπόνηση του αστυνομικού προσωπικού, το
οποίο καλείται να διαχειριστεί ένα τεράστιας σημασίας πρόβλημα πέρα και
πάνω από τις δυνατότητές του.
Επίσης, αναδείξαμε το συνεχή αγώνα
για την καταπολέμηση του φαινομένου
της τρομοκρατίας στη χώρα μας, κάνοντας μνεία στο φόρο αίματος τον οποίο
έχει καταβάλει το αστυνομικό προσωπικό στο βωμό του καθήκοντος και την
καθημερινή πάλη για την αποτροπή
νέων δολοφονικών ενεργειών και την
προστασία των συναδέλφων μας και γενικότερα των πολιτών και της κοινωνίας.
Η δράση της Ομοσπονδίας όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, είναι συνεχής
και αδιάλειπτη καταδεικνύοντάς με τρόπο γλαφυρότατο πως δεν υπάρχει από
πλευράς μας κανένας εφησυχασμός
αλλά σταθερή αγωνιστική παρoυσία
προς όφελος των συναδέλφων μας αλλά
και της κοινωνίας ολόκληρης.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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«Η ζωή είναι ωραία όταν κάποιος
σου κρατάει το χέρι!»
Την «24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης, Συμβουλευτικής
και Ενημέρωσης» παρουσίασε στους συνέδρους ο Αστυνομικός Διευθυντής Υγειονομικού,
διευθυντής Ψυχιατρικού - Ψυχολογικού Τμήματος του Κεντρικού ιατρείου Αθηνών
κ. Εμμανουήλ Κουφάκης
προσωπικού της Γραμμής είναι να βρίσκεται δίπλα στο συνάδελφο, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, καταργώντας τις
αποστάσεις και τους περιορισμούς. Να
βρίσκεται δίπλα στο συνάνθρωπο που
καλεί, όχι από αδυναμία αλλά κάνοντας
μια κίνηση αυτοφροντίδας και υπευθυνότητας απέναντι στον ίδιο και το περιβάλλον του.

Η

«24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης, Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης» είναι
μια δομή παροχής φροντίδας στον τομέα
της ψυχικής υγείας που απευθύνεται
στο ένστολο και το πολιτικό προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας, εν ενεργεία
και συνταξιούχους, καθώς και στα μέλη
των οικογενειών τους. Υπάγεται στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Κεντρικού Ιατρείου
Αθηνών και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Ιατρείου στην οδό Πειραιώς 153
στην Αθήνα.
Αντικείμενο της Γραμμής είναι η παροχή
ψυχολογικής φροντίδας στους δικαιούχους, με χαρακτήρα συμβουλευτικό και
υποστηρικτικό, με δικαίωμα ανώνυμης
επικοινωνίας, καθώς και τήρηση του
απορρήτου και της εμπιστευτικότητας
των συνομιλιών, δρώντας συμπληρωματικά προς το κλινικό έργο που παρέχουν οι Ειδικοί Ψυχικής Υγείας της
Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα
προσφέρει ενημέρωση γύρω από ένα
ευρύ φάσμα θεμάτων της καθημερινότητας αλλά και γύρω από υπηρεσίες και
δομές ψυχικής υγείας, στο πλαίσιο του
αντικειμένου της Τηλεφωνικής Γραμμής. Φιλοδοξία και προτεραιότητα του
22

| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή αποτελεί
προϊόν συστηματικής εργασίας που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της πολιτικής
και φυσικής Ηγεσίας του Σώματος, οι
οποίοι αφουγκραζόμενοι τις αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής και των
αναγκών του Προσωπικού του Σώματος
της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέθεσαν σε
επιστημονική ομάδα του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών τη μελέτη και υλοποίηση
του εγχειρήματος.
Η επιστημονική ομάδα, μετά από εκτεταμένη έρευνα και συνεργασία με φορείς
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπου
λειτουργούν αντίστοιχες γραμμές – υπηρεσίες, έθεσε τις βάσεις της νέας δομής
και εκπόνησε, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εξειδικευμένο
πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού
που θα στελέχωνε τη Γραμμή. Τον Οκτώβριο του 2016 ανακοινώνεται η σύσταση
και πιλοτική λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραμμής για το προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας. Λίγο μετά γίνεται έναρξη μιας Τηλεφωνικής Γραμμής
που λειτουργεί μόνο σε πρωινή βάση
και στελεχώνεται από το ήδη υπάρχον
προσωπικό του Κεντρικού Ιατρείου με
σκοπό τη δοκιμή και προετοιμασία της
επερχόμενης «24ωρης Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης».
Το Φεβρουάριο του 2017 συγκροτείται
Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία
κατόπιν σχετικής διαταγής εκδήλωσης

ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της
Γραμμής, προβαίνει στην αξιολόγηση
και επιλογή του προσωπικού. Τον ίδιο
μήνα ξεκινά η εκπαίδευση του προσωπικού που υλοποιείται σε συνεργασία με
ειδικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, καθώς και
με άλλους φορείς ψυχικής υγείας και η
οποία ολοκληρώνεται περίπου ένα μήνα
αργότερα.
Την 22 Μαρτίου 2017 πραγματοποιείται,
από την πολιτική και φυσική Ηγεσία, η
επίσημη παρουσίαση και έναρξη λειτουργίας της «24ωρης Τηλεφωνικής
Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης,
Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης» και
από τα πρώτα πρωινά λεπτά της 23ης
Μαρτίου 2017 η Γραμμή και το Προσωπικό της είναι συνεχώς διαθέσιμα όλο το
24ωρο, δίπλα στον συνάδελφο και την
οικογένειά του.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•	Πρόληψη και διαχείριση του καθημερινού στρες και του εργασιακού άγχους.
• Συμβουλευτική σε θέματα σχέσεων,
οικογένειας και συμπεριφοράς.
• Ψυχολογική υποστήριξη σε θέματα
υγείας, οργανικών νοσημάτων, θέματα πένθους, καθώς και άλλων απωλειών.
•	Πρόληψη και διαχείριση περιστατικών κατάθλιψης και άλλων ψυχικών
διαταραχών και διασύνδεση με τους
Υπηρεσιακούς Ψυχιάτρους και Ψυχολόγους.
Η Τηλεφωνική Γραμμή στελεχώνεται
από εννέα Αστυνομικούς Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο
Ψυχολογίας και άδεια Ασκήσεως Επαγ-
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γέλματος Ψυχολόγου, έχουν μεταπτυχιακές σπουδές και κλινική εμπειρία στο
αντικείμενο της ψυχολογίας, ενώ έχουν
τύχει ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα
διαχείρισης προσωπικών κρίσεων, περιστατικών αυτοκαταστροφικότητας και
αυτοκτονικότητας. Το προσωπικό της
Γραμμής υποστηρίζεται στην εκτέλεση
των καθηκόντων του από τους Ειδικούς
Ψυχικής Υγείας του Κεντρικού Ιατρείου μέσω επιστημονικής εποπτείας και
τυγχάνει συνεχούς εκπαίδευσης – επιμόρφωσης γύρω από θέματα ψυχικής
υγείας μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων που εκπονούνται σε συνεργασία
του Κεντρικού Ιατρείου με διάφορους
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Πλεονέκτημα της διπλής ιδιότητας του
προσωπικού της Γραμμής αποτελεί το
γεγονός ότι, εκτός από την επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευσή του για
την παροχή επιστημονικής ψυχολογικής
φροντίδας, υπάρχει εμπειρία και προσωπικό βίωμα του αμιγούς αστυνομικού
αντικειμένου που εξασφαλίζει καλύτερη
κατανόηση και ανταπόκριση στις ανάγκες των συνάδελφων.
Παρουσιάζοντας τα στατιστικά στοιχεία
βάσει των πεπραγμένων της Γραμμής, ο
Αστυνομικός Διευθυντής Υγειονομικού,
διευθυντής Ψυχιατρικού - Ψυχολογικού
Τμήματος του Κεντρικού ιατρείου Αθηνών κ. Εμμανουήλ Κουφάκης τόνισε ότι
προσπαθώντας να αναδείξουμε την ψυχολογική υποστήριξη του προσωπικού
των Σωμάτων ασφαλείας, υπήρξε ουσιαστική απήχηση σε αυτή την καινοτομία
της Ελληνικής Αστυνομίας τα δύο πρώτα
χρόνια. Ωστόσο προξενεί εντύπωση το
γεγονός ότι το 2019 μειώθηκαν στο μισό
περίπου οι τηλεφωνικές επικοινωνίες. Η
μεγαλύτερη απήχηση της τηλεφωνικής
γραμμής ήταν τη χρονιά που έγινε γνω-
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στό το περιστατικό της δολοφονίας που
διέπραξε ένας αστυνομικός με θύματα
τη σύζυγο και το παιδί του. Ένα τέτοιο
γεγονός πυροδοτεί το ενδιαφέρον και
ευαισθητοποιεί τους ενδιαφερόμενους.
Η υπενθύμιση της λειτουργίας της Γραμμής, ανοίγει πόρτες. Γι’ αυτό είναι μεγάλη
η σημασία της παρουσίασης που γίνεται
και στο πλαίσιο του 30ου συνεδρίου της
Ομοσπονδίας και για αυτό σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα.
Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι
το 2017 είχαμε 711 περιστατικά, το 2018
833 περιστατικά και το 2019 496 περιστατικά. Αναφερόμενος στην απόφαση
του ενδιαφερομένου να επικοινωνήσει
με τη Γραμμή, σημείωσε ότι έχει μεγάλη
σημασία το ψυχικό σθένος του ατόμου.
Δεν υπάρχει το «κλείνομαι μέσα μου». Η
ζωή είναι ωραία όταν κάποιος σου κρατάει το χέρι. Όταν είσαι μόνος σου, είσαι
μοναχικός καβαλάρης.
Να σημειωθεί επίσης ότι συνήθως οι τηλεφωνικές κλήσεις γίνονται 11:00 με 1:00
το πρωί και το απόγευμα. Τα περισσότερα τηλεφωνήματα αφορούν τα οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα που
έχουν τον πρώτο λόγο και προβληματίζουν. Επίσης, λίγο περισσότερο αναφέρονται και τα ερωτικά ζητήματα. Ωστόσο,
η μαύρη σελίδα για την αστυνομία αφορά τις αυτοκτονίες. Στατιστικά στοιχεία
υπάρχουν για την περίοδο 2007-2018.
Τα προηγούμενα χρόνια θυμόμαστε
ότι κάθε χρόνο είχαμε τουλάχιστον μία
αυτοκτονία. Μετά παρατηρήθηκε μια
αυξητική τάση έως το 2018 οπότε και
μηδενίσαμε τα συμβάντα αυτά. Το 2019
δυστυχώς έχουμε ήδη δύο αυτοκτονίες
και οι δύο με το υπηρεσιακό περίστροφο.
Τέλος, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τα
τελευταία χρόνια έχουν ενεργοποιηθεί η
υπηρεσία και οι επιτροπές όπου εξετάζουν την καταλληλότητα του αστυνομικού προσωπικού. Δεν είμαστε τιμωρητικοί, όπως είπε. Θέλουμε να προστατέψουμε όλους τους ανθρώπους. Έχουμε
ήδη εξετάσει 35.000 αστυνομικούς. Συνεχίζουμε και βλέπουμε ομάδες υψηλού
κινδύνου. Αυτό γίνεται με τη βοήθειά
σας, γιατί, αν δεν έχουμε προσλαμβανόμενα από σας τους ίδιους, που ζείτε
αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορούμε
να τους βοηθήσουμε. Δεν είμαστε μάγοι,
δεν μπορούμε σε 10 λεπτά που θα δώσουμε ένα τεστ, να αποφασίσουμε για
έναν άνθρωπο αν μπορεί να φέρει όπλο.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Οι δεσμεύσεις του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη
μεγάλο αριθμό ανώτερων Αξιωματικών
αλλά και για το Σώμα, καθώς η πρόωρη αποστρατεία Αξιωματικών σε μικρή
ηλικία δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για
τους ίδιους, αλλά και για την ίδιατηνΥπηρεσία,η οποία στερείται στελέχη με μακρά διαδρομή και πολύτιμη εμπειρία και
γνώση στη διαχείριση σοβαρών υπηρεσιακώνζητημάτων.

Ο

Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης, εξέφρασε τις θερμές ευχές για
την επιτυχία του Συνεδρίου τόσο του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ.
Μιχάλη Χρυσοχοΐδηόσο και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και
Επίτιμου Αντιπροέδρου της ΠΟΑΞΙΑ, κ.
Ελευθέριου Οικονόμου, οι οποίοι λόγω
ανειλημμένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν να παραστούν, τόνισε ότι «η συνδικαλιστική παρουσία ως
άμεσα συνδεδεμένη με την κατοχύρωση
των εργασιακών δικαιωμάτων αναδεικνύεται μέσα από το σεβασμό των κοινωνικών αξιών της συλλογικότητας, της
προσφοράς και της αλληλεγγύης και σε
πνεύμα ομόνοιας, σύμπνοιας, ομοθυμίας και συνεργατικότητας, απορρίπτοντας
στεγανά, και αναχρονιστικές απόψεις
και ιδέες.Με δεδομένη την ελευθερία
άσκησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων
και τη δημοκρατική διεκδίκηση επαγγελματικών κατακτήσεων, το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλαίσιο της Ελληνικής
Αστυνομίας, αγγίζει την ευρεία βάση
των Αξιωματικών του Σώματος και συνεισφέρει αποφασιστικά στη βελτίωση
των επαγγελματικών συνθηκών τους».
Στη συνέχεια έπλεξε το εγκώμιο της
λειτουργίας και της προσφοράς της Ομοσπονδίας μας και στάθηκε ιδιαίτερα σε
ορισμένα θεσμικά αιτήματα της Ομοσπονδίας:
«Αρχικά, όσον αφορά στο ζήτημα διασφάλισης της 35ετούς υπηρεσίας των
Αξιωματικών στο Σώμα, είναι ένα ζήτημα άμεσα σχετιζόμενο με τα νέα ασφαλιστικά δεδομένα και ιδιαίτερα σοβαρό για
24
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Ήδη με το Π.Δ. 81/2016, επετεύχθη η
αύξηση των ετών παραμονής σε κάθε
βαθμό, γεγονός το οποίο και θα βοηθήσει σημαντικά τους νέους Αξιωματικούς.
Επειδή,ωστόσο, η εν λόγω παρέμβαση δεν κάλυψε ένα σημαντικό αριθμό ανώτερων, σήμερα, Αξιωματικών,
προερχόμενων από τις πρώτες σειρές
των πανελληνίων εξετάσεων,ήδη εξετάζονται, μεταξύ άλλων,οι προτάσεις
της Ομοσπονδίας, που έχουν κατατεθεί
στο Αρχηγείο, τόσο προς όφελος των
Αξιωματικών με σκοπό την πληρέστερη
εξασφάλιση των συνταξιοδοτικών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους όσο
και του Σώματος.
Παράλληλα, με το προαναφερόμενο
Π.Δ. επανακαθορίσθηκε το όριο ηλικίας
των Αξιωματικών γενικών καθηκόντων
Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι το οποίο
επιτρέπεται να υπηρετούν. Στο προαναφερόμενο πλαίσιο μελετάται η εκ νέου
αναγκαιότητα τροποποίησης των διατάξεωναυτών.
Καίριο ζήτημα, που απασχολεί τους
Αστυνομικούς όλων των βαθμίδων, και
κυρίως τους Αξιωματικούς είναι το σύστημα των μεταθέσεων και τα στοιχεία
διαφάνειας και αξιοκρατίας, που είναι
αναγκαίο πάντα να το συνοδεύουν. Μέλημά μας είναι η όσο το δυνατόν αντικειμενική και ανοιχτή διαδικασία μεταθέσεων έχοντας ως βάση:
• την κάλυψη των κενών οργανικών
θέσεων,
• τις υπηρεσιακές ανάγκες,
• τη στελέχωση των υπηρεσιών με την
παράλληλη αποκατάσταση της προσωπικής και οικογενειακής ζωής
των μετατιθέμενων και
• την ύπαρξη κατά βάση,τουλάχιστον

δύο Αξιωματικών σε κάθε Υπηρεσία.
Ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
πιστεύω ότι η ανθρωπιστική πλευρά και
θέαση των πραγματικών προβλημάτων
των οικογενειών των Αξιωματικών μας
δεν μπορεί να θεωρείται πανάκεια, αλλά
αντίθετα είναι απαραίτητο να εξετάζεται
αντικειμενικά και ορθολογικά.
Η Ομοσπονδία στο ζήτημα των μεταθέσεων έχει καταθέσεις κάποιες προτάσεις,
όπως η γνωστοποίηση στην υπηρεσιακή
ιστοσελίδα του αριθμού των μορίων του
κάθε ενδιαφερόμενου για μετάθεση και
την έγκαιρη ενημέρωση όσων πληρούν
τα κριτήρια μετάθεσης. Οι συγκεκριμένες προτάσεις εξετάζονται συνδυαστικά
με τις υφιστάμενες δυνατότητες υλοποίησης αυτών από τιςαρμόδιες Υπηρεσίεςτου Αρχηγείου και φυσικά σε συνάρτηση
με δικαιϊκές παραμέτρους.
Στο πλαίσιο αυτό, καταργήθηκε η διάταξη, που προέβλεπε τη δυνατότητα
μετάθεσης Αστυνομικού Υποδιευθυντή
με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, ενώ
παράλληλα προβλέφτηκε η δυνατότητα
επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία από
την κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου.
Ένα ακόμη ζήτημα που έχει θέσει η Ομοσπονδία, είναι αυτό της συνυπηρέτησης
αστυνομικού με στρατιωτικό, η επίλυση
του οποίου απαιτεί σχετική νομοθετική
ρύθμιση με πρωτοβουλία του Γενικού
Επιτελείου Στρατού και προς τούτο είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, ενώ αναφορικά με
τη συνυπηρέτηση αστυνομικού με εκπαιδευτικό ήδη έχει αναληφθεί σχετική
νομοθετική πρωτοβουλία.
Τέλος, δεσμεύτηκε για την απεμπλοκή
του Σώματος από ξένα προς την αποστολή του έργα, για την καθιέρωση των
ηλεκτρονικών επιδόσεων δικονομικών
εγγράφων, για την υλοποίηση των Συνεδριάσεων Ποινικών Δικαστηρίων μέσω
τηλεδιάσκεψης, για την προμήθεια οχημάτων, για τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας των συναδέλφων, για την αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού
και την ψηφιοποίησή του με Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για
την εξάλειψη της γραφειοκρατίας κ.λπ.

30o συνεδριο

«Η Διοίκηση οφείλει και θα πάρει αποφάσεις»
Η ομιλία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, κ. Κωνσταντίνου Τσουβάλα

Ο

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης
κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας μετέφερε στους συνέδρους το χαιρετισμό και
τις ευχές του Προέδρου της Κυβέρνησης
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για γόνιμες εργασίες του Συνεδρίου και κατέθεσε στη
συνέχεια τις σκέψεις του για τα υπηρεσιακά και συνδικαλιστικά δρώμενα .
«Θα συμφωνήσω, ανεπιφύλακτα, όπως
έκανα και τον Οκτώβριο του 2017 στην
Καλαμάτα, επικροτώντας τη βασική
θέση με την οποία προσέρχεσθε ως
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. στο Συνέδριο, θέση που αποτυπώνεται στις τρεις βασικές αρχές του
αυτοσεβασμού, της αυτογνωσίας και
της αυτοκυριαρχίας. Αρχές που καταξιώνουν τον αξιωματικό, τον αστυνομικό,
σε επαγγελματικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Για μια Αστυνομία που όλοι επιθυμούμε, σύγχρονη, αποτελεσματική, ανθρώπινη, με στελέχη που διακρίνονται
για επαγγελματική επάρκεια και κοινωνική καταξίωση. Ένας στόχος για αποτελεσματική Αστυνομία, επιτρέψτε μου,
απαιτεί συντονισμένη, κοινή και διαρκή
προσπάθεια, όλων που συμμετέχουν
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία
της Αστυνομίας. Σ’ αυτήν την κοινή προσπάθεια, οφείλω να ομολογήσω και να
αναγνωρίσω δημόσια σήμερα, πως η
συμβολή της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., όπως τόνισα
τον Γενάρη του 2019 και στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, για την Π.Ο.ΑΣ.Υ., η συμμετοχή της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., υπήρξε διαχρονικά σταθερή και ουσιαστική. Η υπευθυνότητα, η λογική, η μετριοπάθεια, η
αυτοκυριαρχία, η αυτοσυγκράτηση και
η αξιοπρέπεια στην έκφραση του συνδικαλιστικού λόγου, αποτέλεσαν και αποτελούν σημαντικούς παράγοντες εξασφάλισης της συνοχής του προσωπικού
και έχουν επιτρέψει στην ΕΛ.ΑΣ. σε μια

κρίσιμη χρονική περίοδο να παραμείνει
συμπαγής και αλώβητη από εσωτερικές
τριβές και αντιπαραθέσεις, ούτως ώστε
να μπορεί να εκπληρώσει την εθνική και
την κοινωνική της αποστολή».
Στη συνέχεια ο κ. Γενικός Γραμματέας
μίλησε για την πολιτική στόχευση των
δράσεων που εκδηλώνονται σε επιχειρησιακό επίπεδο από την Ελληνική
Αστυνομία με στόχο την καταπολέμηση
του εγκλήματος και της ανομίας, για τις
προσλήψεις 1.500 Ειδικών Φρουρών
με σκοπό την ενίσχυση της Δίκυκλης
Αστυνόμευσης στην Αττική, για την
επανασύσταση της ευέλικτης δίκυκλης
αστυνόμευσης για το κέντρο της Αθήνας και τον εφοδιασμός σε υλικοτεχνικό
επιχειρησιακό εξοπλισμό αλλά και ατομικά εφόδια των αστυνομικών. Και αφού
παρέθεσε στοιχεία για διάφορες προμήθειες οχημάτων (500 έως το Μάρτιο)
και 3.500 αλεξίσφαιρων γιλέκων, ανακοίνωσε ότι προγραμματίζεται η πρόσληψη 400 Συνοριακών Φυλάκων για
να καλύψει τις ανάγκες στον Έβρο και
ευρύτερα στη Θράκη, για ένα εξαιρετικά
μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα, όπως είναι
η διαχείριση του προσφυγικού – μεταναστευτικού προβλήματος, με διάσταση
παγκόσμια, κυρίως όμως πανευρωπαϊκή και εθνική.
«Με μία διάταξη τυπικού νόμου καταφέραμε να επαναφέρουμε την απόλυτη κανονικότητα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού από τον Ιανουάριο του 2020 και
εντεύθεν. Καταφέραμε δυσλειτουργίες
κανονικότητας στην ενταλματοποίηση
των δαπανών από το έτος 2015 μέχρι και
31-12-2019 να τελειώσουν. 45.000.000
ευρώ που αντιστοιχούν σε προμήθειες
υπηρεσιών, υλικών, αγαθών, να ενταλματοποιηθούν, ούτως ώστε ο προϋπολογισμός του 2020 να μην εκκινεί με μείον 45.000.000 ευρώ που είναι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών. Τα πράγματα θα
είναι τελείως διαφορετικά. Η Αστυνομία
θα έχει μεγάλες δυνατότητες να αξιοποιήσει την παγία προκαταβολή για ανάγκες
επιχειρησιακές που απαιτούν άμεση
αντιμετώπιση», τόνισε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα μέτρα που
προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε
να στηρίξει τον Έλληνα Αστυνομικό, επικαλούμενος και όσα νωρίτερα είχε ανα-

φέρει ο κ. Αρχηγός του Σώματος. «Για
το μεγάλο θέμα των αξιωματικών που
προέρχονται από την πρώτη σειρά των
πανελληνίων εξετάσεων 95-99 εξόδου,
ο κος Αρχηγός δεσμεύτηκε. Εκτιμώ ότι
ο χρόνος μέχρι το τέλος του 2019 είναι
πολύ μικρός, αλλά το πρώτο τρίμηνο –
εξάμηνο του 2020 είμαστε υποχρεωμένοι να λύσουμε το πρόβλημα. Φυσικά, θα
μου επιτρέψετε να πω πως οι λύσεις που
προτείνονται και αυτό που θα αποφασιστεί να υλοποιηθεί θα είναι μια επώδυνη
λύση. Και θέλω να είμαι ειλικρινής γιατί τα πράγματα έχουν φτάσει σε οριακό
σημείο.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύνεδροι,
Κανείς πριν 10 χρόνια δεν μπορούσε
να φανταστεί ότι το 2018 και το 2019 θα
είχαμε 4 ετήσιες τακτικές κρίσεις στην
Αστυνομία. Εύχομαι και ελπίζω να μην
ξανασυμβεί ποτέ. Δεν μπορεί όμως κανείς με ασφάλεια να πει ότι το 2008 ή το
2010, δεν έβλεπε πού πήγαινε η κατάσταση οικονομικά στη Χώρα. Κύριε Πρόεδρε, με πολλή εκτίμηση στο πρόσωπό
σας και σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία αξιωματικών στη Χώρα, θα πω ότι
στη βασική αρχή περί αυτογνωσίας, αν
βάζαμε δίπλα και τη λέξη «αυτοκριτική»
για τη Διοίκηση και για το συνδικαλιστικό χώρο, θα αποδίδαμε ίσως πιο κοντά
στην αλήθεια, αυτά που σκεπτόμαστε και
αυτά που, πραγματικά, έχουμε υπηρετήσει κατά το παρελθόν. Αυτοκριτική για
τη Διοίκηση γιατί δεν είδε το πρόβλημα
10 χρόνια πριν, αν και όταν κάποιες φορές το έβλεπε, δεν τόλμησε να το λύσει.
Αυτοκριτική για το συνδικαλιστικό χώρο
γιατί, θα το πω απλά, αλλά με πολύ σεβασμό: άλλο πράγμα είναι κανείς να
παραμένει στο βαθμό του Υποδιευθυντή
και του Διευθυντή και άλλο πράγμα να
παραμένει στο βαθμό του Αστυνόμου
Β΄ και του Αστυνόμου Α΄. Τα πράγματα
όμως είναι οριακά. Η Διοίκηση οφείλει
και θα πάρει αποφάσεις. Θα δώσει λύση
στο πρόβλημα γιατί δεν μπορούν νέοι
άνθρωποι, αξιωματικοί που διοικούν
Υπηρεσίες, να εργάζονται καθημερινά
με αυτό το άγχος, αν θα συμπληρώσουν
ασφαλιστικό χρόνο ικανό, αν θα τύχουν
μιας σύνταξης ικανής για να μπορέσει να
ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις η οικογένειά τους».
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Με αίσθημα
ευθύνης
να ανατρέψουμε
νοσηρές
υπηρεσιακές
καταστάσεις

Ο

Γενικός Γραμματέας της Ένωσης
Αξιωματικών Αττικής κ. Νικόλαος
Κανέλλος, μίλησε για το ρόλο του συνδικαλισμού και την αποτελεσματικότητα του αγώνα, τονίζοντας ότι πρέπει
να επανακαθοριστούν οι στόχοι μας ως
Αξιωματικοί, ως συνδικαλιστές και ως
Ομοσπονδία.
«Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για άλλη μία
φορά ότι είμαστε εκπρόσωποι μόνο των
συναδέλφων μας Αξιωματικών και αγωνιζόμαστε για να αναδείξουμε τα προβλήματά μας, να προτείνουμε προτάσεις
και να επιζητούμε ό,τι το καλύτερο δυνατό μπορεί να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί. Οποιαδήποτε παρέκκλιση δεν πρέπει να είναι αποδεκτή και θα πρέπει να
μας βρίσκει αντίθετους και πολέμιους.
Επειδή δεν είμαστε εργατοπατέρες αλλά
μάχιμοι Αξιωματικοί πρέπει να αποδεχθούμε ότι για την κατάσταση της Αστυνομίας την αποκλειστική ευθύνη τη φέρουμε εμείς οι Αξιωματικοί. Η εκάστοτε
πολιτική ηγεσία χαράζει την πολιτική
του Υπουργείου μας και προτείνει για
εφαρμογή τα «θέλω» της. Η υλοποίηση,
ο επιχειρησιακός σχεδιασμός σε συνδυασμό με τη γνώση και την εμπειρία είναι αποκλειστική υπόθεση και ευθύνη
της φυσικής μας ηγεσίας με συνεργάτες
εμάς τους Αξιωματικούς. Οποιαδήποτε
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άλλη παρουσίαση των καταστάσεων με
δικαιολογίες και μισόλογα γίνονται και
λέγονται για καθαρά επικοινωνιακούς
λόγους.
Ας αναλογιστούμε αγαπητοί σύνεδροι,
ποιος ήταν ο ρόλος των Αξιωματικών
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια;Κάτω
από το βάρος της ευθυνοφοβίας, των
ετήσιων αξιολογήσεων, των κρίσεων
– προαγωγών οι Αξιωματικοί σιωπούν,
υποβαθμίζονται καθημερινώς και κρύβονται μακριά από θέσεις ευθύνης και
ανάλογων αρμοδιοτήτων σύμφωνα με
το διοικητικό βαθμό που φέρουν».
Στη συνέχεια μίλησε για αρρυθμίες στη
διοίκηση λόγω λανθασμένων τοποθετήσεων και στελέχωσης των θέσεων
διοίκησης (διοικητές, αξιωματικοί υπηρεσίας κλπ), ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην
κατάργηση του ΤΕΜΑ και την εξέλιξη
των Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.
«Έχω επισημάνει ότι συνεχίζεται, από
την πρώτη σειρά των Αξιωματικών με
τις πανελλήνιες εξετάσεις μέχρι και σήμερα, η μεγάλη διαφορά ηλικίας μεταξύ
των δοκίμων που προέρχονται είτε από
το Σώμα είτε εκ των ιδιωτών Οι ιδιώτες
εισέρχονται 18 ετών και οι εκ του Σώματος μέχρι 29 ετών. Έτσι στους βαθμούς
του Α/Δ και Α/Υ αρχίζουν να φαίνονται
τα προβλήματα όσον αφορά τη συμπλήρωση των ασφαλιστικών χρόνων και της
βαθμολογικής εξέλιξής τους.Επίσης, το
όριο ηλικίας για την εισαγωγή στο ΤΕΜΑ
ήταν τουλάχιστον το 38ο έτος της ηλικίας των Ανθυπαστυνόμων και ανεξήγητα
τα τελευταία χρόνια μειώθηκε και έγινε το 32ο. Ερωτώ, όταν ο Υπαστυνόμος
εξέλθει από το ΤΕΜΑ 33 ετών και ο Υπαστυνόμος από τη ΣΑΕΑ 32 ετών δεν θα
έχουμε διεκδικήσεις για ίδια εξέλιξη δημιουργώντας γκρίνιες και συγκρούσεις;
Έχουμε Αξιωματικούς πολλών ταχυτήτων αλλά δυστυχώς Αξιωματικοί δεν
υπάρχουν. Όπως προανέφερα, το μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει την Αστυνομία είναι η ευθυνοφοβία των Αξιωματικών. Συνέπεια είναι η συνεχιζόμενη
υποβάθμιση και διάθεση σε μέτρα τάξης
και ασφαλείας των Α/Δ και των Α/Υ που
σε παλαιότερες εποχές στα μέτρα αυτά
θα διαθέταμε Υπαστυνόμους ή και ένα
σταθμό της Άμεσης Δράσης απλά για να
μας ενημερώσει για την επικρατούσα
κατάσταση».
Επίσης, αναφέρθηκε στην εκπαίδευση
των αστυνομικών, τονίζοντας ότι γίνεται σε πεπαλαιωμένες τακτικές και δεν
υπάρχει καμία βούληση για την αλλαγή
του σκηνικού. «Ερωτώ, σε τι εξυπηρετεί

ο Δόκιμος Υπαστυνόμος να διατίθεται για
πρακτική άσκηση σε Αστυνομικό Τμήμα
όπου ο Διοικητής και οι Αξιωματικοί
απουσιάζουν σε μέτρα, ένας αστυφύλακας μόνιμα σε καθήκοντα Αξιωματικού
Υπηρεσίας και ο ίδιος να επιδίδεται σε
8ωρη ενασχόληση με τη νέα πληγή της
Αστυνομίας, το κινητό του τηλέφωνο;
Λίγο πριν τις τελευταίες Εθνικές εκλογές ήρθε μία φωτογραφική διάταξη που
αφορούσε την εξέλιξη των πτυχιούχων
Ανθυπαστυνόμων, που δεν έχουν κάνει
χρήση του πτυχίου τους, με την οποία
θα εξελιχθούν βαθμολογικά, ως και το
βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή.
Αυτές οι ρυθμίσεις έπρεπε να έχουν ήδη
καταργηθεί αλλά είναι ακόμα σε ισχύ.
Για ποιο λόγο κύριοι σύνεδροι; Εμείς τι
κάνουμε, ποια είναι η αντίδραση μας;
Τι έγινε με το βαθμολόγιο, με την αύξηση
των ορίων ηλικίας για τους ανώτερους
και τους ανώτατους Αξιωματικούς, για
τη θεσμοθέτηση της παράλληλης επετηρίδας και για τον τρόπο της αξιολόγησης
των Αξιωματικών;
Είναι δίκαιο να αποστρατεύονται Αξιωματικοί με το αιτιολογικό του ορίου ηλικίας;Είναι δίκαιο άλλοι να αποστρατεύονται με λίγα χρόνια υπηρεσίας και άλλοι
να παραμένουν στην ενέργεια ξεπερνώντας τα 35 χρόνια, έχοντας πάρει και το
εφάπαξ;Όπως ορθώς έγινε η τροποποίηση και παραμένουν και πλέον των 35
ετών, έτσι για λόγους ισονομίας, θα πρέπει να αρθεί και το κώλυμα της ηλικίας.
Όποιος συνάδελφος είναι ικανός και άξιος να παραμένει στην ενέργεια. Όποιο
είναι το όριο ηλικίας για τον Αρχηγό μας
θα πρέπει να είναι και για τους Αξιωματικούς από τον Α/Υ και πάνω.
Είναι δίκαιο οι συνάδελφοι να αγωνιούν
για την αποστρατεία τους γιατί έτσι θα
οδηγηθούν στη φτωχοποίηση και στην
επαιτεία;Έγινε μεταξύ μας διαβούλευση
για την παράλληλη επετηρίδα, συμφωνήσαμε σε μία πρόταση. Τι έγινε; Ακόμα
τίποτα.
Όλα στις καλένδες και στο χρονοντούλαπο του «θα» και του «τίποτα».Πότε επιτέλους θα ακουστεί και θα εφαρμοστεί
άμεσα μία πρόταση της Ομοσπονδίας
μας;Μήπως μας θεωρούν δεδομένους
και ανίσχυρους;»
Τέλος, κάλεσε τους συνέδρους«με αίσθημα ευθύνης να ανατρέψουμε αυτή
τη νοσηρή κατάσταση και ως συνδικαλιστές Αξιωματικοί να προσπαθήσουμε
για τη δημιουργία μιας νέας, σύγχρονης
και χωρίς αγκυλώσεις Αστυνομία. Όλοι
μαζί μπορούμε και θα τα καταφέρουμε».

30o συνεδριο

Να δούμε και τις ευθύνες του ευρύτερου
συνδικαλιστικού κινήματος
του 1990 και εντεύθεν στο παγκόσμιο
«χωριό» που ζούμε.
Κυρίες και Κύριοι,Ενδεχομένως όσα
ακούσατε να μην άρεσαν στη μεγάλη
πλειοψηφία από Εσάς, γιατί εκτός των
άλλων εκφεύγουν και της γνωστής ξύλινης συνδικαλιστικής γλώσσας, που
ουδέποτε μου ήταν αρεστή, όπως πολύ
καλά γνωρίζετε. Επίσης ορισμένοι ή και
αρκετοί να τα θεωρούν και εκτός θέματος μιας Γενικής Συνέλευσης, όπου
ακούγονται τα γνωστά θέματα της δύσκολης αστυνομικής καθημερινότητας,
που φυσικά είναι πολύ σημαντικά και
αναλύθηκαν εκτενώς από άλλους συναδέλφους.

Ο

κ. ΒασίληςΒράντζας, Πρόεδρος της
Ένωσης Αξιωματικών Αττικής, ανέπτυξε λεπτομερώς τις παθογένειες που
ευθύνονται για την οικονομική κρίση της
χώρας και οι οποίες αποσιωπούνται στη
δημόσια συζήτηση.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό σύστημα όπως
διαμορφώθηκε διαχρονικά, τονίζοντας
ότι«απαιτείται να αλλάξει άρδην η νοοτροπία μας αντιμετωπίζοντας τις προαναφερόμενες παθογένειες και στρεβλώσεις δεκαετιών και δημιουργώντας συνάμα ένα φιλικό και ευνοϊκό περιβάλλον
για την υγιή επιχειρηματικότητα και τις
επενδύσεις. Επιπλέον επιβάλλεται η δομική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού
συστήματος σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σημερινής εποχής, που θα προετοιμάζει τους νέους μας να ανταπεξέλθουν στον σκληρό διεθνή ανταγωνισμό,
δίνοντας παράλληλα την απαιτούμενη
βοήθεια και τα κίνητρα στις νεότερες
γενιές να εργαστούν δημιουργικά και
παραγωγικά στη χώρα, προσβλέποντας
σε ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για
τους ιδίους».
Τέλος, μίλησε για τη δική του συνδικαλι-

στική διαδρομή: «Έχοντας για χρόνια μια
θέση ευθύνης στο συνδικαλιστικό κίνημα των Αξιωματικών της αστυνομίας και
ευρισκόμενος προς το τέλος της διαδρομής μου σε αυτό, οφείλω έναντι των
νέων γενεών να αναλάβω και τις ευθύνες που μου αναλογούν και προσωπικά
(παρότι σε όλη τη συνδικαλιστική μου
πορεία κινήθηκα με γνώμονα τον ορθολογισμό και την πραγματικότητα μακριά από λαϊκισμούς και μαξιμαλιστικές
κορώνες), επισημαίνοντας ταυτόχρονα
και τις ευθύνες του ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος, οι οποίες κατά την
άποψή μου είναι μεγάλες και συνέβαλε
και αυτό(στο ποσοστό που του αναλογεί)
στη χρεοκοπία της χώρας, αλλά και στη
μετέπειτα ανεπαρκή αντιμετώπιση των
αιτιών και παθογενειών που μας οδήγησαν σε αυτή.
Ενσωματωμένο (το συνδικαλιστικό κίνημα) κατά μεγάλο ποσοστό στο κομματικό σύστημα και στις πελατειακές
σχέσεις, έδρασε σε πολλές περιπτώσεις
προς ίδιον όφελος, κοντόφθαλμα, λαϊκίστικα και μαξιμαλιστικά, αγνοώντας την
πραγματικότητα και τις μεγάλες αλλαγές(οικονομικές-κοινωνικές-τεχνολογικές), που συντελέστηκαν από τις αρχές

Κατά την άποψή μου, όσα ανέπτυξα
ενώπιόν σας, είναι απολύτως εντός
θέματος και μάλιστα στον πυρήνα του
προβλήματος. Γιατί εάν δεν επιλυθούν
όσα προανέφερα και αφορούν συνολικά
τη χώρα όπου ζούμε, εργαζόμαστε και
μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τότε και η
δική μας εργασιακή και κοινωνική καθημερινότητα θα πηγαίνει από το κακό
στο χειρότερο. Αυτά τα πράγματα είναι
απολύτως αλληλένδετα. Δεν μπορεί να
έχεις μια χώρα που «σέρνεται» οικονομικά και «βράζει στη μιζέρια» και ο εργασιακός και κοινωνικός χώρος να ευημερεί. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε όλοι
σας είναι αδύνατο.
Αυτή είναι όμως η αλήθεια, ή αν θέλετε η δική μου αλήθεια και ως γνωστόν,
αυτή είναι πολλές φορές σκληρή και δεν
αρέσει. Όπως έχει αποδειχτεί διαχρονικά ως λαός προτιμούμε τα παραμυθάκια
και το χάιδεμα των αυτιών. Είναι και ένας
από τους λόγους που χρεοκοπούμε κάθε
τρεις και λίγο. Έξι επίσημες χρεοκοπίες
και ων ουκ έστιν αριθμός με τη μέθοδο
της υποτίμησης του νομίσματος από συστάσεως του νεοελληνικού κράτους.
Ελπίζω αυτή τη φορά όλοι μας να κάνουμε την αυτοκριτική που αρμόζει στις
περιστάσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον, παραμένοντας,
έστω και με δυσκολίες, στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου
ευτυχώς ακόμη ανήκουμε.Σας ευχαριστώ πολύ».
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Ο «μήνας του μέλιτος»
τελείωσε για την κυβέρνηση

Χ

αιρετισμό στους συνέδρους απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, τονίζοντας ότι με
αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών συνδικαλιστικής δράσης έχουμε την ευκαιρία
να αναστοχαστούμε, ως συνδικαλιστές,
τόσο για τον συνδικαλιστικό, όσο και για
τον αστυνομικό μας ρόλο.
«Οι βίοι μας είναι παράλληλοι από τότε
που τέθηκαν οι βάσεις του συνδικαλισμού.Άλλες ήταν βεβαίως, τότε οι εποχές, και άλλες είναι σήμερα. Άλλες ήταν
οι ανάγκες των αστυνομικών τότε, και
άλλες είναι σήμερα. Σε κάποια σημεία,
όμως, βλέπουμε ότι το «χούι» δεν αλλάζει, όταν πρόκειται για τη συμπεριφορά
της εξουσίας. Η εκάστοτε κυβέρνηση, η
εκάστοτε διοίκηση, μπορεί να λένε ότι
προσβλέπουν σε αγαστές σχέσεις και
στη συνεργασία με το συνδικαλιστικό
μας κίνημα, στην πράξη, όμως, συμβαίνουν άλλα πράγματα.Αναφέρομαι στο μη
σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων
του αστυνομικού προσωπικού, αναφέρομαι στην προσπάθεια εσωστρέφειας
που εντέχνως επιχειρούν να σπείρουν
ανάμεσά μας. Αναφέρομαι στις συνδικαλιστικές άδειες, που κόπηκαν από την
προηγούμενη ηγεσία, αναφέρομαι σε
κάποια καπρίτσια κάποιων, που ακόμα
συνεχίζονται και μας εκθέτουν.Τα επισημαίνω όλα αυτά, διότι πολύ καλά γνωρίζετε ότι αν ένα συνδικαλιστικό κίνημα
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δεν είναι ενωμένο και αποφασισμένο,
δύσκολα θα πετύχει τους στόχους του.
Με την Ομοσπονδία σας, βρεθήκαμε
πολλές φορές στην ίδια όχθη του αγώνα.
Αφού ξεπεράστηκαν οι εχθρικές σχέσεις
των πρώτων ετών της λειτουργίας του
φορέα σας, πετύχαμε ένα επίπεδο στενής συνεργασίας, το οποίο σε ό,τι μας
αφορά, θέλουμε να το διατηρήσουμε και
να το ενδυναμώσουμε.
Ανέλαβα τα ηνία της ΠΟΑΣΥ το 2015 και
βρήκα στη θέση του προέδρου τον σημερινό σας πρόεδρο, τον έως τότε γραμματέα της Ομοσπονδίας, τον Γιάννη τον
Κατσιαμάκα, ένα στέλεχος με μακρά θητεία στο συνδικαλισμό. Είχε ξεκινήσει τα
πρώτα του συνδικαλιστικά βήματα, πολύ
πριν από το 2000, με το σωματείο των
Αξιωματικών της Αττικής και από τότε
φαινόταν ο δυναμισμός του. Κατάφερε
με το σπαθί του να προαχθεί στο βαθμό
του ταξίαρχου και σήμερα να διοικεί μια
νευραλγική υπηρεσία - καθρέπτη της
ασφάλειας της χώρας μας.
Προσωπικά, του εύχομαι να δείξει και
στην Υπηρεσία το δυναμισμό που εκπέμπει ως συνδικαλιστής, και να συγκρουστεί με τα προβλήματα, τα υπαρκτά προβλήματα των συναδέλφων. Θέλουμε και
αξιώνουμε από τα συνδικαλιστικά στελέχη της ΠΟΑΞΙΑ που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, να δώσουν προτεραιότητα

στην επίλυση των προβλημάτων μας. Θα
ήταν άλλωστε παράδοξο και αντιφατικό
να λέει κάποιος ότι είναι συνδικαλιστής
και από την άλλη να είναι αδιάφορος,
πόσω μάλλον να έχει απέναντί του κάποιο σωματείο μας».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον αγώνα που δίνει η ΠΟΑΣΥ για την επίλυση
χρόνιων αιτημάτων και κάλεσε τους κυβερνώντες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις
τους, «όπως μαζί απαιτήσαμε το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη: Για το μισθολόγιο, για το βαθμολόγιο, για το επικίνδυνο.
Το τονίζουμε και πάλι από δω, από τα
Γιάννενα, και θα το πούμε αν χρειαστεί και από την Αθήνα, σύντομα. Από
την πλευρά μου κάλεσα το σύνολο των
Πρωτοβαθμίων ενώσεων σε αγωνιστική ετοιμότητα. Δείξαμε μια εύλογη αναμονή, πέντε μηνών από το σχηματισμό
της νέας κυβέρνησης, ζυγίσαμε διαθέσεις και προθέσεις, αλλά οι καλοί φίλοι
κάνουν και τους καλούς λογαριασμούς.
Τους είπαμε πάνω από όλα η αξιοπρέπειά μας, πάνω από όλα η αξιοπρέπεια
του αστυνομικού. Δεν θα δεχθούμε επομένως κανέναν εμπαιγμό».
Τέλος, αναφέρθηκε στην εγκληματικότητα και στο μεταναστευτικό, στις προσλήψεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων και έθεσε το ερώτημα
«αν η νέα κυβέρνηση, που υποσχέθηκε
πολλά, σπέρνει από τους πρώτους κιόλας μήνες τη διχόνοια και την ανασφάλεια ανάμεσά μας, τότε πώς στ’ αλήθεια
θέλει να παραχθεί αποτέλεσμα;» Κάλεσε
δε τους κυβερνώντες να σταματήσουν
τηνυποχρηματοδότηση της αστυνομίας
και να προβούν στην υλοποίηση των δεσμεύσεών τους διότι «ο μήνας του μέλιτος» τελείωσε...
«Μπορεί να ανακοινώνονται νέα επιχειρησιακά σχέδια, μπορεί να λέμε ότι
απαλλασσόμαστε από υπηρεσιακές
αγκυλώσεις και κομματικές ιδεοληψίες,
αν δεν απαλλαγούμε όμως από τα πάρεργα και αν δεν δοθούν πρόσθετα κονδύλια για τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών,
για προσλήψεις αστυνομικών, για τους
μισθούς και την εκπαίδευση, τότε θα συνεχίσουμε να τρώμε τις σάρκες μας και
η ώρα που οι πολίτες θα στραφούν και
εναντίον μας, δεν θα αργήσει να ‘ρθει.
Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας και καλή συνέχεια κύριε πρόεδρε, όποια κι αν είναι η απόφαση που
θα λάβετε για τα επόμενα βήματά σας».

συνδικαλιστικα νεα

Η μόνη ασπίδα την οποία έχουν έναντι
οποιουδήποτε οι πολίτες, είναι η Ελληνική
Αστυνομία και οι λειτουργοί της
Μ

ετά τα γεγονότα του 2011 στην Κερατέα και τα επεισόδια του 2018-2019
στη Λευκίμμη, σειρά είχε το ακριτικό
νησί της Χίου να λάβει τη σκυτάλη των
ακραίων αντιδράσεων, βάζοντας στο
στόχαστρο εργαζομένους της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Για μια ακόμα φορά η Ελληνική Αστυνομία και το προσωπικό της, έγιναν ο
σάκος του μποξ ανάμεσα στις Κυβερνητικές Πολιτικές και τους ‘’εξεγερμένους
– αγανακτισμένους’’ πολίτες της ελληνικής κοινωνίας. Σκηνές που μόνο θλίψη
μπορούν να γεννήσουν στον κάθε λογικά σκεπτόμενο πολίτη αυτής της Χώρας,
ο οποίος βλέπει τον κρατικό μηχανισμό
να εξευτελίζεται εξαιτίας λανθασμένων σχεδιασμών από την μια πλευρά
και αντιδράσεων πέραν πάσης λογικής
ακραίων στοιχείων. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, με αποκορύφωμα τον
παραλογισμό της χθεσινής ημέρας στη
Χίο, αποτελούν όνειδος για μια κοινωνία,
η οποία θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή, την
ώρα που εμφανίζει χαρακτηριστικά, τα
οποία παραπέμπουν σε πρωτόγονες κοινωνίες και αρχέτυπες συμπεριφορές.
Τα όσα θλιβερά διαδραματίστηκαν στη
Χίο, αναδεικνύουν καταφανέστατα τρία
πράγματα:
1. Την λανθασμένη λογική της άμεσης
επιβολής κυβερνητικών αποφάσεων εν είδειblitzkrieg (κεραυνοβόλου
πολέμου), η οποία σε συνδυασμό με
την έλλειψη σωστού επιχειρησιακού
σχεδιασμού οδήγησε στην άτακτη
υποχώρηση της κρατικής εξουσίας
και στον πλήρη εξευτελισμό του μοναδικού εκ του Συντάγματος νομιμοποιημένου βραχίονα της εκτελεστικής εξουσίας δηλαδή της Ελληνικής
Αστυνομίας. Δεν θα μπορούσε να
υπάρξει πρώτα η σωστή οργάνωση
και ο κατάλληλος σχεδιασμός για την
υλοποίηση μιας τέτοιας επιχείρησής,
ούτως ώστε να αποφευχθεί όλη αυτή
η δυσάρεστη έως και τραγελαφική
κατάσταση;
2. Την αλλοτρίωση, την έκπτωση των
ηθικών αξιών, καθώς και την αλλοίωση των χαρακτηριστικών της ελλη-

νικής κοινωνίας όπου εν ονόματίτης,
ετερόκλητα στοιχεία ενώθηκαν και
κινήθηκαν με σκοπό την διάπραξη
εγκληματικών πράξεων, φτάνοντας
στο σημείο να ξυλοκοπήσουν εργαζομένους, οι οποίοι αναπαυόντουσαν
μετά τη λήξη της υπηρεσίας τους. Μήπως δεν ήταν οι ίδιοι που, πριν 10 μέρες, όταν εξεγέρθηκαν οι αλλοδαποί
πρόσφυγες και μετανάστες, έσπευσαν να προφυλάξουν τη δημόσια τάξη
και ασφάλεια και αυτούς τους ίδιους
τους πολίτες των νησιών του Βορείου
Αιγαίου. Θα μπορούσε άραγε να μας
απαντήσουν οι κάτοικοι της Λέσβου
και της Χίου, εάν τότε οι διμοιρίες των
ΜΑΤ δεν ήταν στρατεύματα κατοχής,
όπως τους αποκάλεσαν στα χθεσινά γεγονότα; Προκαλεί θλίψη ότι το
σύνθημα που φώναζαν πριν μερικές
εβδομάδες εξεγερμένοι μετανάστες
«killthePolice» να σπεύσουν να το
υλοποιήσουν Έλληνες.
3. Την δύναμη της προπαγάνδας την
οποία συστηματικά χρησιμοποίησαν
τις δυο προηγούμενες ημέρες δήθεν
‘’εξεγερμένοι και αγανακτισμένοι’’,
διακινώντας στο διαδίκτυο ψεύτικες
ειδήσεις για ύπαρξη νεκρού πολίτη
λόγω της επέμβασης των αστυνομικών δυνάμεων, τα καλέσματα για
αντίσταση στα στρατεύματα κατοχής,
τα προσκλητήρια για μεταφορά από
την ηπειρωτική χώρα με ναυλωμένα
λεωφορεία και άλλων ‘’ αγανακτισμένων ‘’ προς ενίσχυση των ‘’εξεγερμένων ‘’ κατοίκων της Χίου και
λοιπές φαιδρές δήθεν ειδήσεις από το
‘’πολεμικό’’ μέτωπο της Λέσβου και
της Χίου.
Καλούμε:
• Την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του
Σώματος να επιδείξει την αρμόζουσα και επιβαλλομένη προσοχή προς
αποφυγή παρόμοιων περιστατικών
στο εγγύς μέλλον, καθώς προφανώς
ο σχετικός κυβερνητικός σχεδιασμός
για την αντιμετώπιση του όλου προβλήματος, στηρίζεται στην παρουσία
των αστυνομικών δυνάμεων.
• Τους κατοίκους των νησιών του Βο-

ρείου Αιγαίου να απομονώσουν
ακραία στοιχεία τα οποία προσπαθούν να σπείρουν την διχόνοια και
να δημιουργήσουν ανεξέλεγκτες καταστάσεις προς ίδιον όφελος και να
αναλογιστούν πως, η μόνη ασπίδα
την οποία έχουν έναντι οποιουδήποτε είναι η Ελληνική Αστυνομία και οι
λειτουργοί της.
• Την Ελληνική Δικαιοσύνη να προβεί
τάχιστα στις απαραίτητες ενέργειες
για την απόδοση των ποινικών ευθυνών σε όσους συμμετείχαν στα αίσχη
των δυο τελευταίων ημερών.
• Τους συναδέλφους των τοπικών Διευθύνσεων Αστυνομίας οι οποίοι
γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις
να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να οδηγήσουν άμεσα ενώπιον
της δικαιοσύνης τους φυσικούς αλλά
και τους ηθικούς αυτουργούς των
εγκληματικών πράξεων των οποίων
όλοι γίναμε κοινωνοί.
• Τους συναδέλφους των διμοιριών
της ΥΑΤ και ΥΜΕΤ καθώς και των διμοιριών υποστήριξης οι οποίοι ενεργούν στα νησιά αυτά να επιδείξουν
τη δέουσα αυτοσυγκράτηση έναντι
αυτών οι οποίοι προσπαθούν να δυναμιτίσουν το κλίμα προβαίνοντας σε
ακρότητες επιδιώκοντας προσωπικά
οφέλη. Δηλώνουμε δε την αμέριστη
συμπαράσταση και τη στήριξή μας σε
όλο το προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων που πάντα σε δύσκολες στιγμές καλούνται να βγάλουν τα κάστανα
από τη φωτιά. Είμαστε περήφανοι για
σας!
Η Ομοσπονδία μας καταδικάζει απερίφραστα κάθε εγκληματική ενέργεια εις
βάρος των εργαζομένων της Ελληνικής
Αστυνομίας και επιφυλάσσεται για την
άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός της,
προκειμένου να διαφυλάξει τόσο το κύρος του Σώματος όσο και τη σωματική
ακεραιότητα του προσωπικού του. Οι
ζωές των συναδέλφων μας είναι πολύτιμες και δεν μπορούν να γίνονται βορρά για την ικανοποίηση συμφερόντων ή
ζωωδών ενστίκτων οποιουδήποτε "εξεγερμένου ή αγανακτισμένου".
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Η ειλικρινής διάθεση να μεταφραστεί
σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις

Μ

• για την κατάργηση του σχετικού π.δ.
για τις έκτακτες κρίσεις,

• για το χαρακτηρισμό της εργασίας του
αστυνομικού ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής,
• για την εξασφάλιση της 35ετούς παραμονής των Αξιωματικών στο Σώμα,
• για τη βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων,
• για τη εξασφάλιση της μάχιμης 5ετίας
στο σύνολο του Αστυνομικού Προσωπικού και την επέκτασής της κατά
δυο έτη,
• για την ενίσχυση των ασφαλιστικών
μας φορέων με έσοδα προερχόμενα
από πόρους που εισπράττονται κατόπιν ενεργειών των Αστυνομικών
Υπηρεσιών,
• για την αναπροσαρμογή του επιδόματος θέσης – ευθύνης και την επέκτασή του στους Ανθυπαστυνόμους Β’
και Α’ και στους Αστυνόμους Β’ που
ασκούν καθήκοντα διοικητή Υπηρεσίας επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος,

• για την αύξηση του ορίου ηλικίας των
Αξιωματικών Γενικών καθηκόντων,
καθώς και άλλα επιμέρους θεσμικά
θέματα.
Από πλευράς του, ο κ. Υπουργός αναγνώρισε το επίπεδο της θεσμικής λειτουργίας της Ομοσπονδίας μας και εν
γένει του συνδικαλισμού των Αξιωματικών και ζήτησε συνεργασία και διάλογο
προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο
δυνατόν αποτέλεσμα προς όφελος των
υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία αλλά και της ελληνικής κοινωνίας,
γενικότερα.
Ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων μας, επέδειξε σαφή βούληση για την
άμεση προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών, όπου τούτο απαιτείται, καθώς και για την επικοινωνία του με συναρμόδιους Υπουργούς για θέματα που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και άλλων
υπουργείων. Τόνισε δε χαρακτηριστικά
την θέλησή του να επιλυθούν χρονίζοντα
θέματα, τα οποία έπρεπε να αποτελούν το
αυτονόητο και να μην είναι, μετά από την
παρέλευση τόσων ετών, ακόμα ανεπίλυτα. Για το σκοπό αυτό, ζήτησε από τον παριστάμενο στη συνάντηση Προϊστάμενο
του γραφείου του, Υποστράτηγο κ. Στυλιανό ΒΟΛΥΡΑΚΗ, να προβεί στις δέουσες ενέργειες σε συνεργασία με τη Φυσική Ηγεσία του Σώματος, ώστε άμεσα:
α)	Να τροποποιηθεί το ισχύον Π.Δ. περί
κρίσεων και προαγωγών σύμφωνα
με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας
μας για την διασφάλιση της 35ετους

ε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ συναντήθηκε στις 4-12-2019 το προεδρείο της
Ομοσπονδίας μας, για πρώτη φορά μετά
την ανάληψη των καθηκόντων του και
του επέδωσε Υπόμνημα αιτημάτων, τα
οποία υπήρχαν και περαιτέρω μορφοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του 30ου ετήσιου συνεδρίου μας.
Αφού ευχηθήκαμε και δια ζώσης στον
κ. Υπουργό καλή επιτυχία στο δύσκολο
έργο του, του αναλύσαμε διεξοδικά τη
δέσμη των αιτημάτων, τα οποία περιείχε
το επιδοθέν Υπόμνημα προκειμένου να
σχηματίσει πληρέστερη και ουσιαστική
άποψη επ’ αυτών και ειδικότερα:
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τουλάχιστον παραμονής των Αξιωματικών στο σώμα της Ελληνικής
Αστυνομίας,
β) Την αύξηση των ορίων ηλικίας των
ανώτερων και ανώτατων Αξιωματικών – για όσους επιθυμούν - κατά
ενός έτους,
γ) Την επέκταση της μάχιμης πενταετίας σε όλο το προσωπικό,
δ) Για το θέμα του επιδόματος διοίκησης στους κατώτερους Αξιωματικούς και Ανθυπαστυνόμους που
ασκούν διοίκηση ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε – καθώς όπως δήλωσε –
είναι ανεπίτρεπτο να μην λαμβάνουν
από τη στιγμή που ασκούν διοίκηση
– άλλη μια αδικία του νέου μισθολογίου – να αποκαταστήσει την αδικία
σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών,
ε)	Αναφορικά με το Π.Δ. για τις έκτακτες κρίσεις έχει ήδη προωθηθεί η
κατάργηση του όπως μας γνώρισε
και
στ) Τέλος κ’ όσον αφορά το θέμα των
Ανθυπαστυνόμων ο κ. Υπουργός
αναγνώρισε ότι πρέπει να δοθεί οριστική λύση στις στρεβλώσεις που
έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα
και θα αναμένει τις σχετικές προτάσεις του Αρχηγείου.
Η Ομοσπονδία μας θεωρεί ότι η ειλικρινής διάθεση του κ. Υπουργού θα μεταφραστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα σε
συγκεκριμένες ρυθμίσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να δοθεί
πραγματικά τέλος στην συσσωρευμένη
αγωνία των στελεχών της Ελληνικής
Αστυνομίας. Το συνδικαλιστικό μας κινήματος οφείλει και μπορεί όχι να δίνει
μάχες για τα αυτονόητα, αλλά να συμβάλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση των
πολιτών με την Ελληνική Αστυνομία για
το κοινωνικό της έργο, για την εθνική
της αποστολή, και μάλιστα, σε μια περίοδο κρίσιμη για τη χώρα μας, όπου όλοι
πρέπει να επιδεικνύουμε υπευθυνότητα
και αποτελεσματικότητα. Για εμάς, η κανονικότητα δεν είναι κατόρθωμα, είναι η
βάση για την περαιτέρω εξέλιξη και διασφάλιση του μέλλοντος σε μια ευνομούμενη κοινωνία.
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Οι προτάσεις μας βρίσκουν ευήκοα ώτα
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ε τον Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Νότη Μηταράκη συναντήθηκαν στις 9-12-2019 o
πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας, ο Γενικός Γραμματέας
αυτής κ. Ανδρέας Γ. Βέλλιος και ο Ειδικός Γραμματέας αυτής επί οικονομικών
θεμάτων κ. Κωνσταντίνος Πλατιάς, στα
πλαίσια της ενημέρωσης των συναρμοδίων Υπουργείων για τα θέματα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στον κ. Υφυπουργό αναπτύξαμε και δια
ζώσης, πέραν του εγγράφου υπομνήματος που επιδώσαμε α) το ζήτημα της επέκτασης της μάχιμης πενταετίας κατά δυο
(2) έτη για όσους συμπληρώνουν 35 έτη

πραγματικής συνολικής υπηρεσίας στο
Σώμα, β) την ενεργοποίηση του Τμήματος Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής
Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων
το οποίο δημιουργήθηκε στον ΕΦΚΑ
(δυνάμει του ΠΔ 8/2019) και η λειτουργία
του οποίου δεν έχει αρχίσει ακόμη, με
αποτέλεσμα να καθυστερεί πάνω από 4
χρόνια η έκδοση των οριστικών συντάξεων των απόστρατων συναδέλφων μας
και γ) το θέμα της εργασίας των συνταξιούχων συναδέλφων μας και ειδικότερα
της καθηγεσίας αποστράτων στις σχολές
της ΕΛ.ΑΣ.
Ο κ. Υφυπουργός, από την πλευρά του,
αναγνώρισε τη φύση του θέματος της
επέκτασης της πενταετίας και την σημασία της προτάσεως, την οποία καταθέσαμε, και ανέθεσε στην, παρισταμένη στη συνάντηση, Γενική Γραμματέα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα. Παυλίνα
Καρασιώτου τη διενέργεια διερευνητικών συζητήσεων με τους συναρμοδίους προς τούτο φορείς. Επίσης, μας
ενημέρωσε πως, κατόπιν σχετικού εγγράφου της Ομοσπονδίας μας από την
9-9-2012, η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης ζήτησε από τον ΕΦΚΑ

να προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες
σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής
Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων,
ενώ όπως μας δήλωσε από την προσεχή άνοιξη, λόγω της ψηφιοποίησης του
ασφαλιστικού συστήματος, θα επισπευσθεί η έκδοση των συντάξεων. Τέλος,
σε ότι αφορά το θέμα της εργασίας των
αποστράτων, μας ενημέρωσε πως ήδη
το Υπουργείο επεξεργάζεται τροποποιήσεις στο σχετικό νόμο.
Είναι προφανές πως οι στοχευμένες και
ουσιαστικές πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας, προς την κατεύθυνση της
επίλυσης χρονιζόντων προβλημάτων
χωρίς τυμπανοκρουσίες και κραυγές,
αλλά με υπευθυνότητα και εποικοδομητικές προτάσεις, βρίσκουν ευήκοα ώτα,
εκεί όπου προηγουμένως υπήρχε αρνητικότητα και ιδεοληπτική συμπεριφορά.
Σε κάθε περίπτωση η Ομοσπονδία μας
συνεχίζει τη θεσμική της λειτουργία, με
γνώμονα πάντοτε την καλυτέρευση των
συνθηκών για όλους τους εργαζομένους στην Ελληνική Αστυνομία και την
επίτευξη του μέγιστου δυνατού θετικού
αποτελέσματος.

Υλοποίηση των δεσμεύσεων της Πολιτικής
και Φυσικής Ηγεσίας προς την Ομοσπονδία μας
Δημοσιεύθηκε την 15/1/2020 το Π.Δ.
7/2020 «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 6) με το οποίο:
 Τροποποιούνται οι διατάξεις που
αφορούν την παραμονή στο Σώμα
πέραν των οριζομένων σε κάθε
βαθμό ορίων ηλικίας είτε έχουν
απουσιάσει από τα καθήκοντά τους
πλέον του εξαμήνου την τελευταία
διετία είτε έχουν τιμωρηθεί με
ανώτερη πειθαρχική ποινή (Π.Δ.
24/1997 & Π.Δ. 128/2010).
	Καταργούνται οι διατάξεις του Π.Δ.
98/2018 «Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας».
	Αναμορφώνονται και προσαρμόζονται διατάξεις που αφορούν τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις του
αστυνομικού προσωπικού.
Το ανωτέρω Π.Δ. αποτελεί την υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχε δώσει

η Πολιτική και η Φυσική Ηγεσία του
Σώματος προς την Ομοσπονδία μας
και το προϊόν της υιοθέτησης προτάσεών μας. Είναι το αποτέλεσμα των
επισημάνσεων και της καταγγελίας
των στρεβλώσεων που είχαν δημιουργήσει οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της προηγούμενης Κυβέρνησης
οι οποίες επιβάρυναν τον Οργανισμό
του Σώματος και οδήγησαν άξιους και
ικανούς συναδέλφους σε πρόωρη και
άδικη αποστρατεία.
Ωστόσο εκκρεμεί η υλοποίηση των δεσμεύσεων της Ηγεσίας σε σχέση με τα
θέματα:
 της διασφάλισης 35ετούς παραμονής των Αξιωματικών στο Σώμα,
 την αύξηση των ορίων ηλικίας παραμονής στο Σώμα των Αστυνομικών Διευθυντών και Ανώτατων
Αξιωματικών.

 της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου της προαγωγής των
Ανθυπαστυνόμων και των Υπαστυνόμων του ν.3686/2008. καθώς και
άλλα ζητήματα τα οποία τέθηκαν
από την Ομοσπονδία μας στις κατ’
ιδίαν συναντήσεις μας.
Ευελπιστούμε ότι μετά την διενέργεια
των ετήσιων τακτικών κρίσεων θα
δρομολογηθούν άμεσα οι αντίστοιχες
νομοθετικές πρωτοβουλίες τις οποίες
πρέπει να αναλάβει η Πολιτική και η
Φυσική Ηγεσία του Σώματος προκειμένου να επιλύσει κατά τρόπο επωφελή για όλους τα ανωτέρω ζητήματα.
Σε κάθε περίπτωση η Ομοσπονδία
μας συνεχίζει διαχρονικά να εργάζεται στην κατεύθυνση της προώθησης
ουσιαστικών προτάσεων προς όφελος
τόσο των συναδέλφων μας όσο και του
Σώματος και εν γένει της ελληνικής
κοινωνίας.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Συζητήθηκε
στην Ολομέλεια του ΣτΕ
η προσφυγή μας
για το μισθολόγιο ΣΥΡΙΖΑ
Σ

υζητήθηκε αργά το απόγευμα της
10ης Ιανουαρίου 2020 στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η
παραπεμπτική υπόθεση των Ομοσπονδιών μας κατά του ισχύοντος μισθολογίου (ν.4472/2017) στο σύνολό του, όπως
καθαρά και ξάστερα προσβάλλαμε από
την πρώτη στιγμή της νομοθέτησής του,
ερήμην μας, από την προηγούμενη Κυβέρνηση.

κ.κ. Χάρ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ και Ρήγα
ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ χορηγήθηκε προθεσμία
υποβολής υπομνήματος έως την 24η Ιανουαρίου 2020, προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω τους ισχυρισμούς των
και να αντικρούσουν τους ισχυρισμούς
του Δημοσίου.

Επί της αρχικής αίτησης ακύρωσης των
Ομοσπονδιών μας επελήφθη αρχικά το
Στ’ Τμήμα του ΣτΕ και εξέδωσε την υπ’αριθ. Απόφαση 852/2019, η οποία έκανε
δεκτούς όλους τους λόγους ακύρωσης
και δικαίωσε τις Ομοσπονδίες μας σε
όλα τα τεθέντα ζητήματα της αντισυνταγματικότητας και των ανισοτήτων
που αυτό έχει προκαλέσει.

Ευελπιστούμε ότι η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα ακολουθήσει την
τεκμηριωμένη και δίκαιη θέση του Στ’
Τμήματος του ΣτΕ, αλλά και των προηγούμενων Ολομελειών (Αποφάσεις
2194/14 και 1197/16), που καθόρισαν το
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης των Ελλήνων Αστυνομικών στα επίπεδα των μισθολογικών αποδοχών του Αυγούστου
του 2012, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα
την επικινδυνότητα του επαγγέλματος
και τις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησής του.

Στους πληρεξούσιους δικηγόρους μας

Είναι σαφές ότι από την αρχή αντιταχθή-

καμε στο ισχύον μισθολόγιο και σκοπός
μας ήταν και παραμένει η κήρυξή του ως
αντισυνταγματικού. Θα ήταν αδιανόητο
και υποκριτικό να συνηγορούμε υπέρ
της ύπαρξης ανισοτήτων μεταξύ των
αστυνομικών μελών μας, με κατηγορίες
και εκατοντάδες μισθολογικές διαβαθμίσεις μεταξύ συναδέλφων που παρέχουν
τις ίδιες πάντα επικίνδυνες υπηρεσίες!
Όσο για τους υποστηρικτές τέτοιων
απαράδεκτων και ύπουλων πρακτικών,
όπως μερίδα «συνδικαλιστών» πράττει ακόμα και την σημερινή ώρα της
μάχης, που μοναδικό στόχο έχουν την
υπερπήδηση της κατηγορίας στην οποία
ανήκουν και όχι την κήρυξη του μισθολογίου στο σύνολό του ως αντισυνταγματικού, δεν παρέχουν καλές υπηρεσίες
στο σύνολο του αστυνομικού προσωπικού, υποσκάπτουν τον κοινό σκοπό και
τους αφήνουμε στην κρίση των συναδέλφων...
Οι Ομοσπονδίες μας ξέρουν να δίνουν
αγώνες και να τους κερδίζουν!
Ας το γνωρίζουν όσοι επικαλούνται εύκολα κλισέ για να δικαιολογήσουν την
ανυπαρξία τους. Εμείς θα συνεχίσουμε
τον καλό μας αγώνα, με τη στήριξη όλου
του αστυνομικού προσωπικού, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Αντί να ζητήσει συγνώμη, «νομιμοποίησε»
τη φράση που υποτίθεται ότι καταδικάζει...
Ω
ς Ομοσπονδία αποφεύγαμε μέχρι
σήμερα να σχολιάζουμε μεμονωμένες τοποθετήσεις δημοσίων προσώπων
για ζητήματα τα οποία αφορούν τη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η δημόσια ανάρτηση, όμως, της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ κας Νίνας Κασιμάτη, η
οποία κατέφυγε σε μία εξυπνακίστικη
αναπαραγωγή ενός συνθήματος υβριστικού τόσο για τον αστυνομικό θεσμό
όσο και για τις γυναίκες και τους άνδρες
που τον υπηρετούν, μας εξέπληξε δυσάρεστα.
Είχαμε κατά νου τη γνωστή ρήση του
Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος όταν
32
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κάποιος βουλευτής φωνασκούσε ενώ
αγόρευε από τη βήμα της Βουλής, τον
αποστόμωσε λέγοντάς του «Εσείς μιλήσατε; Τότε δεν έχει καμία σημασία!», και
δεν θελήσαμε να δώσουμε συνέχεια,
τροφοδοτώντας την ασημαντότητα μιας
δήλωσης που δεν αντέχει ούτε στην κοινή λογική ούτε στα ήθη που οφείλει να
πρεσβεύει και να υπηρετεί ένας νέος άνθρωπος και δη εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το χειρότερο, όμως,
είναι ότι μετά τις πρώτες αντιδράσεις,
αντί να αναγνωρίσει ξεκάθαρα το γλωσσικό της ατόπημα ζητώντας έστω μία
τυπική συγνώμη, επανήλθε και νομιμοποίησε τη φράση που υποτίθεται ότι κα-

ταδικάζει. Κάνει λόγο για “γνωστή στερεοτυπική έκφραση, η οποία έχει καθιερωθεί στην ελληνική κοινωνία και στις
νεώτερες γενιές”, πέφτοντας η ίδια στην
παγίδα όσων συλλήβδην προχωρούν σε
γενικεύσεις οι οποίες στερούνται κάθε
λογικής βάσης και σοβαρότητας. Άραγε,
εάν ο οποιοσδήποτε διατύπωνε δημόσια
την υβριστική έκφραση που ακουγόταν
για τη Βουλή και του βουλευτές την περίοδο ‘’των αγανακτισμένων’’, αυτός θα
εξέφραζε απλά ακόμα μια στερεοτυπική
αντίληψη ή θα εξύβριζε το σύνολο της
εθνικής αντιπροσωπείας; Ποια θα ήταν
η άποψη της κας Κασιμάτη; Αυτό θα ήταν
υβριστικό για την ίδια και για τους συ-
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Συνεδρίασε το ΔΣ της Ομοσπονδίας
και Ενόπλων Δυνάμεων στη βάση της
αποδέσμευσης του μισθολογίου από το
βαθμολόγιο.Από την πλευρά μελών του
ΔΣ έγινε συζήτηση κατά πόσο αυτό είναι
εφικτό, χωρίς να υπάρξουν επιπτώσεις
στις αποδοχές των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και ότι πρέπει να
υπάρξει μελέτη και συγκεκριμένη πρόταση επ’ αυτού.
Από τον Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας κ. Ρήγα ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ, έγινε
ενημέρωση για τα εκκρεμή ζητήματά
μας, όπως είναι η προσφυγή στο ΣτΕ για
την αντισυνταγματικότητα του μισθολογίου, καθώς επίσης η καταβολή των
δεδικασμένων ποσών των τόκων για τα
αναδρομικά ποσά που έχουν δοθεί στο
παρελθόν.

Σ

υνεδρίασε στις 24 Φεβρουαρίου 2020
το ΔΣ της Ομοσπονδίας και κατά τη
διάρκεια αυτής έγινε εκτίμηση της πορείας υλοποίησης των αιτημάτων μας,
όπως αυτά καταγράφηκαν στο τελευταίο
μας συνέδριο στα Ιωάννινα.

Μετά από διαλογική συζήτηση, εκτιμήθηκε ότι, παρά τη θετική έκβαση δυο
εξ αυτών, όπως η αύξηση του ορίου
ηλικίας για τους Αστυνομικούς Διευθυντές που παραλείπονται κατά τις ετήσιες
κρίσεις από το 30ο στο 33ο έτος, και η
κατάργηση των διατάξεων του Π.Δ. για
τις έκτακτες κρίσεις και των φωτογραφικών διατάξεων που έδιναν τη δυνατότητα προαγωγής στο βαθμό του Αστυνομι-

ναδέλφους της ή απλά θα ήταν «μέρος
σκωπτικού σχολίου», όπως ισχυρίζεται
για την ανάρτησή της;
Εν όψει του 2020, οφείλουμε όσοι εκφέρουμε δημόσιο λόγο να είμαστε προσεκτικοί και να μην υποβιβάζουμε το
επίπεδο των τοποθετήσεών μας σε αυτό
μιας επιπόλαιης και στερούμενης κάθε
σοβαρότητας επίδειξης αστεϊσμού και
«μωρίας». Πόσω μάλλον, όταν πρόκειται
για βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου οι οποίοι οφείλουν πρώτοι να αναδεικνύουν ότι δεν εκπροσωπούν μόνο
τους ψηφοφόρους τους ή τον ιδεολογικό
χώρο στον οποίο απευθύνονται, αλλά

κού Διευθυντή, αστυνομικών με πτυχία
ΑΕΙ/ΤΕΙ ανεξαρτήτως της σχολής αυτών,
ωστόσο παραμένουν σε εκκρεμότητα
δυο βασικά αιτήματα, όπως η διασφάλιση της 35ετούς τουλάχιστον παραμονής στο σώμα και η αύξηση των ορίων
ηλικίας των Ανώτατων Αξιωματικών και
των Αστυνομικών Διευθυντών. Γι’ αυτό
και τέθηκε ως πρώτη προτεραιότητα ούτως ώστε μέχρι το Πάσχα να έχουν πάρει
τη μορφή νομοθετήματος στη βάση των
προτάσεών μας.
Στη συνέχεια συζητήθηκε η κατάρτιση
νέου μισθολογίου, όπως τέθηκε το θέμα
κατά την πρόσφατη κοινή σύσκεψη των
Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας

το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας,
αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας αποτελούμε κι εμείς οι εργαζόμενοι στην
Ελληνική Αστυνομία. Οφείλουν επίσης
να αποδίδουν τον ελάχιστο σεβασμό σ΄
αυτούς που κράτησαν όρθιο το Ελληνικό
Κοινοβούλιο και την ίδια τη Δημοκρατία,
απέναντι στις ορδές των ‘’αγανακτισμένων’’ που προσπάθησαν να το καταλάβουν την περίοδο ‘’των πλατειών’’.
Όσον αφορά τις αστειότητές της περί καλών και κακών Αστυνομικών, δηλαδή
περί μπάτσων ή μη μπάτσων ανάλογα
με το πού υπηρετεί ο καθένας, όπως η
ίδια αναφέρει, θα τις θυμίσουμε απλά

Τέλος, συζητήθηκε το θέμα της ίδρυσης Συνομοσπονδίας με τις άλλες Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας. Το
ΔΣ κατ’ αρχήν αποφάνθηκε ότι δεν έχει
αντίρρηση, αλλά η όποια συμφωνία, θα
πρέπει να γίνει στην κατεύθυνση της διασφάλισης τόσο των συμφερόντων της
Ομοσπονδίας όσο και της αντιπροσωπευτικότητας στα συλλογικά όργανα του
νέου τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού μας
φορέα. Προς τούτο, δόθηκαν οδηγίες στο
Νομικό Σύμβουλο, να ενημερώσει όλους
όσοι συμμετέχουν στην πρωτοβουλία
αυτή,ώστε να ληφθούν αυτές υπόψη στη
διαμόρφωση του τελικού κειμένου του
Καταστατικού της Συνομοσπονδίας.

ότι πολλοί αστυνομικοί συνοδοί των
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ υπηρέτησαν
πριν στα ΜΑΤ, ήταν δηλαδή ‘’μπάτσοι’’,
οι οποίοι άραγε εξαγνίστηκαν στην κολυμβήθρα του ‘’Σιλωάμ’’, δηλαδή του
ΣΥΡΙΖΑ;
Δεν θα ασχοληθούμε άλλο με οποιονδήποτε προσπαθεί να ανασύρει από το
παρελθόν φαντάσματα και ιδεοληπτικές
αναφορές, προκειμένου να κερδίσει το
ένα τέταρτο δημοσιότητας που αντιστοιχεί στον καθένα μας, όπως σοφά είχε πει
και ο Andy Warhol.
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ κυρία Κασιμάτη!
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Να αποτρέψουμε τις μεγάλες μειώσεις
στα έσοδα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Τ

ην 11η Δεκεμβρίου του 2019 εστάλη
σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες
και συγκεκριμένα στις γενικές και μερικές διαχειρίσεις των διευθύνσεων,
καθώς και στις γραμματείες των αστυνομικών τμημάτων και τμημάτων ασφαλείας της Χώρας, διαταγή του Α.Ε.Α./Δνση Οικονομικών /Τμήμα αποδοχών και
ασφάλισης ενστόλου προσωπικού, όπου
καθορίστηκαν οι κλάσεις του νέου ενσήμου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς
και ο χρόνος έναρξης επικόλλησης αυτών, ο οποίος ήταν η 27/12/2019.

Σε αυτές διαπιστώθηκε ότι οι αναφερόμενες κλάσεις χαρτοσήμων ήταν κατά
32% μειωμένες σε σχέση με τις έως το
2019 κλάσεις. Επιπροσθέτως, με την ίδια
διαταγή, προκλήθηκαν μειώσεις και σε
ορισμένες κλάσεις ηλεκτρονικών παραβόλων με το ίδιο ποσοστό (32%), Η
διαταγή για την μείωση των παραβόλων
εκδόθηκε συνέπεια της ύπαρξης του
Ν.4393/2016, Άρθρο 2ο, Παρ 6α (Α-106),
ο οποίος ψηφίστηκε το 2016 και αφορούσε μνημονιακές δεσμεύσεις της Χώρας
σε μία περίοδο κρίσιμή για αυτήν.
Παρότι παρατάθηκε έως το τέλος του
2019 η υλοποίησή του, δυστυχώς από το
2020, μπαίνει πλέον σε άμεση εφαρμογή.
Σύμφωνα με δηλώσεις πολιτικών όμως,
η Χώρα πλέον βγήκε από την κρίση και
τα μνημόνια και είναι σε αναπτυξιακή
τροχιά, εφαρμόζει όμως, έναν ουσιαστικά ξεχασμένο ‘’ μνημονιακό ‘’ Νόμο εις
βάρος των ταμείων της Ελληνικής Αστυνομίας και κατ’ επέκταση του προσωπικού της, τη στιγμή που παρόμοια μείωση
δεν γίνεται σε κανένα άλλο ταμείο ασφαλισμένων το οποίο διαχειρίζεται ένσημα.
Η ανωτέρω μείωση των ενσήμων επιφέρει, με κάποιους πρόσφατους υπολογισμούς μελετώντας και τους δημοσιευμένους ισολογισμούς του ταμείου ( ΤΕΑΠΑΣΑ), όπως ανέφερα και στο συνέδριο
της ΠΟΑΞΙΑ στα Ιωάννινα, μείωση στα
ετήσια έσοδα του ΤΕΑΠΑΣΑ, η οποία
ανέρχεται σε περίπου ένα (01) εκατομμύριο ευρώ. Εδώ αξίζει να σημειω34

| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

θεί ότι, επήλθε επιλεκτική μείωση στα
χαρτόσημα και ηλεκτρονικά παράβολα,
σύμφωνα με την ανωτέρω Νομοθεσία,
καθόσον σε παράβολα τα οποία δεσμεύονται ( e- paravolo), για την ίδια εργασία,
και πηγαίνουν ταυτόχρονα υπέρ του Δημοσίου δεν επήλθε ουδεμία μείωση.
Επί παραδείγματι, το ηλεκτρονικό παράβολο των αδειών εργασίας ΙΕΠΥΑ
παρέμεινε στο ίδιο ποσό, διότι αυτό πηγαίνει αυτούσιο στο Ελληνικό Δημόσιο.
Η Ελληνική Αστυνομία και κατ’ επέκταση το ασφαλιστικό της ταμείο, για όλη
την εφαρμογή της διαδικασίας έκδοσης
αδείας και τις εργατοώρες που χρειάζονται για αυτήν, δεν εισπράττει ανταποδοτικά, ούτε ένα ευρώ .
Εδώ γεννάτε και ένα ακόμα ερώτημα.
Με την εξέλιξη της υπόθεσης έκδοσης
των νέων ταυτοτήτων προς τους πολίτες, και κατά την έναρξη έκδοσης αυτών,
πλην του κόστους, θα υπάρξει ένσημο ποσοστό για το ΤΕΑΠΑΣΑ, όπως υπάρχει
έως σήμερα (0,16 λεπτά του ευρώ μετά
την μείωση) με την επικόλληση ενσήμου ή θα οδηγηθεί το ταμείο σε περαιτέρω έμμεση μείωση;
Να αναφερθεί επίσης ότι, είναι οξύμωρο
να επικαλεσθεί κάποιος ότι έτσι μειώνεται το κόστος μιας διαδικασίας του
δημοσίου απέναντι σε έναν πολίτη, όταν
για μια άδεια οπλοκατοχής κυνηγετικού
όπλου, πλην του κόστους του όπλου και
των ιατρικών εξετάσεων, πληρώνονται
ποσά των 100 έως 120 ευρώ για την
συμμετοχή σε κυνηγετικό σύλλογο και
η μείωση που βλέπει να επέρχεται απ
τα παράβολα είναι πλέον της τάξεως των
0,96 λεπτών του ευρώ.
Συνεχίζοντας, εφόσον κάποιος ενδεχομένως, κακοπροαίρετος, παρά τα όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω, υποτιμήσει
τις εργατοώρες και τον κόπο των συναδέλφων, τότε θα μπορούσα να αναφέρω,
ότι το ελληνικό δημόσιο, το Υπουργείο
Οικονομικών, ακόμα και απ την δέσμευση των ηλεκτρονικών παραβόλων τα
οποία πηγαίνουν υπέρ του ΤΕΑΠΑΣΑ,

εισπράττει επίσης το 10%.
Την ίδια στιγμή το ταμείο Νομικών όπως
και το ταμείο των Λιμενικών κατάφεραν
με διαφόρους Νόμους που είδαμε να δημοσιεύονται πρόσφατα, να καταφέρνουν
και καλώς να κάνουν, την αύξηση των
εσόδων των ταμείων τους.
Συνοψίζοντας, η μείωση των εσόδων
μετά από τα ανωτέρω, σε συνδυασμό
με τις συνεχιζόμενες μειωμένες προσλήψεις αστυνομικού προσωπικού σε
σταθερή βάση όπως γινόταν μέχρι πριν
κάποια χρόνια (Σχολή Αστυφυλάκων)
θα επιφέρει σε βάθος χρόνου, έμμεση
μείωση των μισθών, καθότι θα χρειαστούν, αυξημένες κρατήσεις απ τα μέλη
του ταμείου. Άλλωστε, δεν είναι μακρινό
το παράδειγμα του ΜΤΣ όπου και λόγο
μνημονιακών περικοπών απώλεσε ένα
σταθερό έσοδο το οποίο κατείχε από την
έκδοση αδειών της ΕΛ.ΑΣ.
Τέλος, να αναφέρω για μελλοντική συζήτηση, ότι προφανώς κάποια στιγμή
ακολουθώντας την ψηφιακή εξέλιξη
της Χώρας, θα έπρεπε όλα τα χαρτόσημα να μεταφερθούν στο e – paravolo και
να τοποθετηθούν μηχανήματα POS στις
Υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών,
μειώνοντας έτσι απλά πολύ την γραφειοκρατία.
Για όλα τα παραπάνω, καταθέτω δημόσια την πρόταση, στις Ενώσεις και τις
Ομοσπονδίες Αστυνομικών, να ενδιαφερθούν για το συγκεκριμένο ζήτημα,
ζητώντας την άμεση κατάργηση του Άρθρου 2ο , Παρ 6α Ν.4393/16 το οποίο επιφέρει μεγάλες μειώσεις στα έσοδα του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με ανυπολόγιστες μελλοντικές συνέπειες.
ΚΑΜΟΥΡΑΣ Κλέαρχος
Μέλος Δ.Σ. Ε.Α.Κ.Μ,
Μέλος Ν.Ε.Σ.Π.Α.Α.
Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

περιφερειακες ενωσεισ
ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δεν μπορεί από θύτης να μετατρέπεται
σε θύμα ο μπαχαλάκιας
Για μία ακόμα φορά η Ελληνική Αστυνομία έγινε το επίκεντρο πολιτικών
αντιπαραθέσεων σχετικά με την επιχειρησιακή της δράση, κυρίως, αυτής που
αφορά στις πορείες διαδηλωτών που
εκφεύγουν της νομιμότητας με βίαιες
ενέργειες και συμπεριφορές όπως είναι
η ρίψη μολότοφ, φθορών ξένης περιουσίας κ.λπ.
Δυστυχώς ανέκαθεν η Ελληνική Αστυνομία ήταν το μέσο εκτόνωσης και αντιπαράθεσης μεταξύ των πολιτικών κομμάτων της χώρας μας.
Η ίδια Αστυνομία, για την Κυβέρνηση είναι δημοκρατική, σέβεται τα δικαιώματα
των πολιτών και επιχειρεί σύμφωνα με
τους ισχύοντες Νόμους και το Σύνταγμα,
ενώ για την αντιπολίτευση είναι αντιδημοκρατική με φασίζουσες συμπεριφορές
και επιχειρεί με καταστρατήγηση των
Νόμων και του Συντάγματος. Φυσικά
όταν προκύψει εναλλαγή των κομμάτων
στην εξουσία έχουμε την εναλλαγή και
των απόψεων τους για την Αστυνομία.
Αν υπάρξουν επεισόδια σε μία πορεία
ή σε μία επέτειο τότε ακολουθούν επικρίσεις και απόψεις για τη διάλυση της
Αστυνομίας που δεν την αφήνουν να
δράσει, να πράξει τα αυτονόητα και που

δεν κάνει συλλήψεις.
Αν όμως έχουμε μία σχετική ήρεμη
πορεία και πραγματοποιηθούν μερικές
συλλήψεις και προσαγωγές τότε ακούμε
ότι η Αστυνομία έδρασε με βίαιο τρόπο
ενάντια των συλληφθέντων και των διαδηλωτών και χωρίς σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Άπαντες όμως ξεχνούν ότι οι αστυνομικοί που δρουν καθημερινά και μετέχουν
στα μέτρα ασφαλείας και τάξης είναι οι
ίδιοι και οι ίδιοι. Οι αστυνομικοί δεν είναι
οι χαμαιλέοντες που προσαρμόζονται
κατά το δοκούν και τις ορέξεις κανενός.
Η Αστυνομία δεν ανήκει σε κανέναν
πολιτικό παρά μόνο στους πολίτες της
χώρας μας. Τον πολίτη υπηρετούμε και
πασχίζουμε για να του παράξουμε την
ασφάλεια που επιδιώκει και δικαιούται.
Περιμένουμε άπαντες να αγανακτούν με
τις βίαιες και επικίνδυνες συμπεριφορές
που στρέφονται ενάντια στη ζωή και τη
σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών. Ακόμα περιμένουμε τη ψήφιση ως
ιδιώνυμο έγκλημα την επίθεση εις βάρος των αστυνομικών κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας τους.
Περιμένουμε στον «μπαχαλάκια με το

προσωπείο του ειρηνικού διαδηλωτή»
να μη δίνεται κάλυψη για τις παράνομες
– κακουργηματικές ενέργειες του. Δεν
μπορεί από θύτης να μετατρέπεται σε
θύμα και να ξεχνάμε τις ολέθριες συνέπειες που έχουν υποστεί οι συμπολίτες
μας.
Ως αστυνομικοί δεν επιζητούμε το αλάθητο των πράξεων μας, άλλωστε έχουμε
σε ισχύ το πιο αυστηρό πειθαρχικό δίκαιο και μία αξιόπιστη Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων που διερευνά οποιαδήποτε παρέκκλιση των αστυνομικών
από τους κανονισμούς του Σώματος.
Ο Αρχηγός μας ως φυσικός μας ηγέτης
έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν αποδέχεται καμία παρεκτροπή ή συγκάλυψη από κανέναν και για το λόγο αυτό διέταξε άμεσα
τη διερεύνηση των τελευταίων καταγγελιών εις βάρος των αστυνομικών.
Καλούμε τους πάντες, ιδίως τους πολιτικούς και τα κόμματα, να μας πουν τι
Αστυνομία θέλουν χωρίς περιστροφές
και μισόλογα. Τις απόψεις και τις θέσεις
τους θα τις θυμόμαστε γιατί ευτυχώς
δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου και δεν
ξεχάσαμε τα όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν.

Νέος Πρόεδρος στην Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Αττικής

Ν

έος Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Αττικής, ανέλαβε ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ.
Κανέλλος Νικολάου και νέος Γενικός
Γραμματέας ο Υπαστυνόμος κ. Ευάγγελος Μαντζιώρος.
Κατά την τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ.
που πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου, μετά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο έως
τότε Πρόεδρος Ταξίαρχος κ. ΒΡΑΝΤΖΑΣ
Βασίλειος, υπέβαλε την παραίτηση του.
Στη συνέχεια, όπως προβλέπεται από
το καταστατικό μας, συγκροτήθηκε εκ
νέου σε σώμα το Δ.Σ ως εξής:
Πρόεδρος: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κανέλλος, Γ.
Γραμματέας: ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ Ευάγγελος,
Α' Αντιπρόεδρος: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Φώτι-

ος, Β' Αντιπρόεδρος: ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ
Παναγιώτης, Ταμίας: ΜΑΚΡΗΣ Βασίλειος και ΓΚΑΡΗ Αργυρώ, ΤΣΟΚΡΗΣ
Αλέξανδρος, ΣΙΓΚΟΣ Αλέξανδρος,
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος, ΒΑΝΑΚΑΣ
Δημήτριος, ΣΗΦΑΚΗΣ Αντώνιος, ΚΟΚΚΑΛΗΣ Χρήστος και ΒΑΓΕΝΑ Σοφία.
Ο απερχόμενος Πρόεδρος, επικαλέστηκε τα νέα του καθήκοντα ως Πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ και ευχαρίστησε
τους συνεργάτες του στο Δ.Σ., για τη
στήριξη και την καθημερινή τους δουλειά, τονίζοντας ότι δόθηκαν σκληροί
αγώνες για τα δικαιώματα και την επίλυση των προβλημάτων των συναδέλφων μας την παρελθούσα δεκαετία.
«Είμαι βέβαιος ότι η Ένωσή μας με τον
νέο της Πρόεδρο, τα άξια μέλη του Δ.Σ.
και με Εσάς συμπαραστάτες θα συνεχί-

σει ακόμα πιο δυνατά και αποφασιστικά
τους αγώνες για την επίλυση προβλημάτων και την κατάκτηση της δυνατόν
καλύτερης θέσης του αστυνομικού
στην κοινωνία μας».
Επίσης, απευθυνόμενος στους συναδέλφους, είπε ότι σ’ αυτή τη μακρά
διαδρομή, ως συνδικαλιστής, προσπάθησε να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν
καλύτερα στο θεσμικό του ρόλο, μακριά από λαϊκισμούς, επικοινωνιακές
κορώνες και μαξιμαλιστικές επιδιώξεις, έχοντας πρωταρχικό του μέλημα
το καλώς νοούμενο συμφέρον των
συναδέλφων, συνυφασμένο πάντα με
την υψηλή αποστολή του αστυνομικού
λειτουργήματος και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους συμπολίτες μας.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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περιφερειακες ενωσεισ
ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Συναντήσεις της Ένωσης με την Ηγεσία

Σ

τις 22 Νοεμβρίου 2019, η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη.
Στη συνάντηση παρέστησαν ο Πρόεδρος
της Ένωσης Ψαρογιάννης Ιωάννης, ο
Γενικός Γραμματέας Γιαρισκάνης Πέτρος, ο Α΄ Αντιπρόεδρος Κουκουφίκης
Σταύρος, ο Β΄ Αντιπρόεδρος Μουρατίδης
Χαράλαμπος, καθώς και ο Αναπλ. Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Πολίτης Ιωάννης.
Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό και εγκάρδιο κλίμα, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων,
θέματα που δύνανται να ενισχύσουν το
αξιόμαχο των Υπηρεσιών και που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον όλων
των συναδέλφων της Θεσσαλονίκης και

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Επίσης, τέθηκαν θεσμικά θέματα που
απασχολούν τους Αξιωματικούς και Ανθυπαστυνόμους, θέματα που άπτονται
της υπηρεσιακής τους καθημερινότητας,
αφορώντας κυρίως τον επιχειρησιακό
σχεδιασμό και τον τρόπο δράσης των
αστυνομικών δυνάμεων, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με τη βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους
Αστυνομικούς (π.χ. υπηρεσίες υγείας,
στρατιωτικό νοσοκομείο 424 κ.α.) και κατ
επέκταση στα Σώματα Ασφαλείας.
Ακόμη, συζητήθηκαν ουσιαστικές λύσεις σε χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν το Σώμα, αλλά και σε προβλήματα
τα οποία έχουν διογκωθεί τα τελευταία
χρόνια, ως απόρροια της παρατεταμένης
περιόδου κρίσης.
Ο κ. Αρχηγός, αφού άκουσε με ενδιαφέρον τις θέσεις της Ένωσής μας, μας
εξέπληξε θετικά, καθώς έδειξε να έχει
βαθιά επίγνωση όλων των παθογενειών του Σώματος αλλά και των καθημερινών υπηρεσιακών προβλημάτων,
με πρόδηλο το ενδιαφέρον να τεθούν,
τουλάχιστον, οι βάσεις για την σταδιακή
επίλυση τους. Παράλληλα, τόνισε την
ανάγκη επικέντρωσης των διοικούντων, στην ουσιαστική αντιμετώπιση

της εγκληματικότητας -με γνώμονα την
αποτελεσματικότητα- και όχι στην τυχόν
επανάπαυση που προσφέρουν τα στείρα
αριθμητικά – στατιστικά δεδομένα.
Ολοκληρώνοντας, από την εν λόγω συνάντηση προέκυψε σαφέστατα ότι ο κ.
Αρχηγός διαθέτει επιχειρησιακό σχέδιο,
ρεαλιστικό πλάνο, αλλά και όραμα για το
μέλλον του Σώματος. Εξάλλου, όπως ο
ίδιος ανέφερε, από την ανάληψη των καθηκόντων του έχει εκκινήσει καινοτόμες
πρωτοβουλίες, η υλοποίηση των οποίων
θα προσδώσει αποτελεσματικότητα στο
έργο της Ελληνικής Αστυνομίας και θα
τονώσει το ηθικό του έμψυχου δυναμικού της, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας
των πολιτών που είναι και το ζητούμενο.
Από πλευράς μας, του ευχηθήκαμε για
την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου
του και ότι εμείς ως Ένωση, με υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στην
ηγεσία του Σώματος αλλά και προς όλα
τα μέλη μας, θα σταθούμε αρωγοί και
υποστηρικτές αυτής της προσπάθειας
συνδράμοντας θετικά με κάθε μέσο.
Επίσης, στις 12 Δεκεμβρίου 2019 η Ένωσή μας πραγματοποίησε συνάντηση με
τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο κ. Λάζαρο Μαυρόπουλο.

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Τ

ο Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019, η
Ένωσή μας, εκπροσωπούμενη από
τον Α’ Αντιπρόεδρο Κουκουφίκη Σταύρο και τον Ταμία Μπάμπαλη Εμμανουήλ, πραγματοποίησε συνάντηση με τον
Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
αρμόδιο για θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. Γεώργιο Γεωργαντά.

άμεση λύση καθώς χωλαίνουν τις υπηρεσίες σε λειτουργικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Ο κ. υφυπουργός, ενήμερος για τα ανωτέρω, μας ενημέρωσε
για πρωτοβουλίες που έχει λάβει και οι
οποίες σε συνεργασία με το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, θα αποδώσουν
"καρπούς" στο άμεσο μέλλον.

Κατά την συνάντηση, η οποία έγινε σε
θετικό και δημιουργικό κλίμα, αρχικά, συζητήθηκαν με τον κ. Υφυπουργό
τρέχοντα θέματα που αφορούν τα μέλη
μας, στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και ειδικότερα στο νομό
Κιλκίς. Εν συνεχεία, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην έλλειψη ανθρωπίνου
δυναμικού και στον απαρχαιωμένο και
συνάμα ελλιπή στόλο υπηρεσιακών
οχημάτων, προβλήματα που απαιτούν

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προοπτικές απλούστευσης πολλών ενδοϋπηρεσιακών διαδικασιών με αποδέκτες
το αστυνομικό προσωπικό, αλλά και διαδικασιών μέσω των οποίων εξυπηρετούνται οι πολίτες. Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τονίστηκε
ότι η Ένωσή μας θα σταθεί αρωγός στο
εγχείρημα της μείωσης της γραφειοκρατίας και της απλούστευσης των
διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης,
με βάση και τα διεθνή πρότυπα. Στόχος

36

| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

όλων μας είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και της άσκοπης ταλαιπωρίας
των πολιτών, με σκοπό να γίνουν οι
δημόσιοι οργανισμοί και υπηρεσίες πιο
αποδοτικές και αποτελεσματικές.
Επισημάνθηκε στον κ. Υφυπουργό ότι
στην περίπτωση των Αστυνομικών
Υπηρεσιών, με την απλούστευση των
διαδικασιών, θα επιτευχθεί ένας επιπλέον σημαντικός στόχος, αυτός της
εξοικονόμησης αριθμού αστυνομικών,
οι οποίοι θα μπορούν να απασχοληθούν σε μάχιμες υπηρεσίες αντιμετώπισης του εγκλήματος.
Κύριο μέλημα της Ένωσης είναι η καλυτέρευση του υπηρεσιακού και όχι
μόνο, περιβάλλοντος, του Έλληνα
αστυνομικού και προς αυτή τη κατεύθυνση λαμβάνουν χώρα όλες οι ενέργειες μας.

περιφερειακες ενωσεισ
ΕΝΩΣΗ AΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Συναντήσεις για συνεργασία με τις αυτοδιοικητικές αρχές

Σ

τις 11 Δεκεμβρίου 2019, Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίουμε
τη παρουσία των δύο τοπικών Αντιπροσώπων Ξάνθης στην ΠΟΑΞΙΑ πραγματοποίησε θεσμικές, εθιμοτυπικέςσυναντήσεις με τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης
κ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ Νικόλαο και με το Δήμαρχο Ξάνθης κ.ΤΣΕΠΕΛΗ Εμμανουήλ.
Η Αντιπροσωπεία του Δ.Σ της ΕΑ.ΑΜΘ
απαρτίζονταν από τον Πρόεδρο της Ένωσης Α/Υ ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗ Αναστάσιο, το
Γενικό Γραμματέα Α/Α΄ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ
Άγγελο, τονΓ΄ Αντιπρόεδρο Α/Υ ΝΤΑΣΚΑΡΗ Σπυρίδων, την Αναπλ.Γενικού
Γραμματέα Α/Β΄ ΖΟΥΠΗ Κορίνα-Αικατερίνη, τον Εκτελεστικό Γραμματέα Α/Β΄
ΤΣΙΑΜΗ Νικόλαο, τον Οργανωτικό Γραμ-

ματέα Υ/Α΄ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ Σταύρο,τον
Ταμία Ανθ/μο ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Πέτρο,και
τους ΑντιπροσώπουςΞάνθης στηνΟμοσπονδία(ΠΟΑΞΙΑ) Α/Υ ΟΡΦΑΝΙΔΗ Νεκτάριο και Α/Α΄ ΚΩΤΗ Κωνσταντίνο.
Στόχος των επισκέψεωνήταν η ανάπτυξη σταθερών βάσεων συνεργασίας της
Ένωσης με όλες τις κατά τόπους αυτοδιοικητικές Αρχές, σε όλη τη Περιφέρεια Α.Μ.Θ, προκειμένου για την ανάδειξη και επίλυση των αστυνομικών
ζητημάτων των τοπικών μελών που
υπηρετούν στις υφιστάμενες Υπηρεσίεςτης Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης,
με τα ειδικότερα ζητήματα που τη διαφοροποιούν τις σημαντικές ανάγκες
αστυνόμευσης από άλλες αστυνομικές

υπηρεσίες(αναγκαιότητα τροχαίας αστυνόμευσης εντός πόλης αλλά και επί της
Εγνατίας Οδού λόγω οδικής διέλευσης,
Ζητήματα της Μειονότητας, θέματα προστασίας της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, τακτικές αθλητικές ποδοσφαιρικές
αναμετρήσεις της τοπικής ομάδας Ξάνθης, ζητήματααναφορικά με το μεταναστευτικό, ειδικότερα προβλήματα του
ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.Ξάνθης, λήψη μέτρων για τη
πανελλήνια γνωστή πολιτιστική, εθιμική
εκδήλωση του Καρναβαλιού Ξάνθης,
μεγάλη γεωγραφική και ορεινή έκταση,
αναγκαιότητα αστυνόμευσης και ασφάλειας των απομακρυσμένων περιοχών
υπαίθρου Ν. Ξάνθης και άλλα πολλά).

Δίπλα στα στελέχη του Σώματος
Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Α.Μ&Θ. πραγματοποίησε εθιμοτυπική συνάντηση με
τον νέο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή
Περιφέρειας Α.Μ.&Θ Ταξίαρχο κ. ΣΥΡΙΤΟΥΔΗ Πασχάλη στο γραφείο του στη
Κομοτηνή. Ο Πρόεδρος της Ένωσης
εξέφρασε την επιθυμία για τη συνέχιση της άψογης θεσμικής συνεργασίας,
με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολυποίκιλων αστυνομικών προβλημάτων των
υπηρεσιών της περιφέρειας ΑΜ&Θ.
Τόνισε δε ότι, ο ρόλος του Σωματείου
παραμένει διαχρονικά επίκαιρος αλλά
και αναγκαίος ως «θεσμικό εργαλείο»
στην ανάδειξη των κυριότερων προβλημάτων των υπηρεσιών, με ευθύνη
και συνέπεια, με τη κατάθεση ρεαλιστικών, υλοποιήσιμων προτάσεων και
την αντίληψη του δύσκολου έργου των
Διευθυντών, των Υποδ/ντων, των Διοικητών Υπηρεσιών και των στελεχών
γενικότερα στη σύγχρονη αστυνομική
πραγματικότητα.

Ο κ. Γενικός, φιλόξενος και εγκάρδιος,
αφού μας υποδέχτηκε ως Διοικητικό
Συμβούλιο, μας συνεχάρη για την διαχρονικά υπεύθυνη στάση της Ένωσης
έχοντας παρακολουθήσει τις δράσεις
της, όλα αυτά τα χρόνια. Από τη μεριά
του, ως κορυφή της φυσικής μας ηγεσίας, εξέφρασε αταλάντευτη βούληση
για αμοιβαία συνεργασία, επικοινωνία
και ειδική ενημέρωση των θεμάτων
που ανακύπτουν σε κάθε μία ξεχωριστά από τις έξι (6) Διευθύνσεις Αστυνομίας που ασκεί την γενική εποπτεία,
οσάκις αυτά γίνονται αντιληπτά από το
Προεδρείο της Ένωσης μας. Γνωστής
παράλληλα όλων των ειδικών προβλημάτων της ευρύτερης περιοχής
μας και μέσα από τη πλήρη επίγνωση
του νέου ρόλου που του ανατέθηκε,
μας εγγυήθηκε την προσπάθεια του για
την επίλυση των αστυν. προβλημάτων
και την εξέταση των προτάσεων μας,
με γνώμονα το υπηρεσιακό συμφέρον.
Επίσης, το Προεδρείο της Ένωσης, με
τη παρουσία των δύο τοπικών Αντι-

προσώπων Ξάνθης στην Πανελλήνια
Ομοσπονδία (Π.Ο.ΑΞΙ.Α) πραγματοποίησε εθιμοτυπική συνάντηση με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Ξάνθης, Α/Δ κ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ Χρήστο.
Στο πλαίσιο της συνάντησης είχαμε
την ευκαιρία να λάβουμε γνώση των
ειδικότερων υπηρεσιακών ζητημάτων
που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες της
Δ.Α Ξάνθης, όπως η αναγκαιότητα τροχαίας αστυνόμευσης εντός πόλης αλλά
και επί της Εγνατίας Οδού λόγω οδικής
της έλευσης από το Νομό, τα ζητήματα
της Μειονότητας, τα θέματα ασφάλειας
και προστασίας της Πανεπιστημιακής
Κοινότητας , τις τακτικές αθλητικές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της τοπικής
ομάδας Ξάνθης, τα συχνά μέτρα τάξης
και τροχαίας από τις λοιπές πολιτιστικές
και αθλητικές εκδηλώσεις, τα καθημερινά σχεδόν ζητήματα με την συνεισφορά της Διεύθυνσης Αστυν. Ξάνθης
στην ανάσχεση των μεταναστευτικών
ροών, τα ειδικότερα προβλήματα του
ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ κ.λπ.
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αφιερωμα

Hμερίδα στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών
για τον εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε, (29
Νοεμβρίου 2019), ημερίδα – επιμορφωτική εκπαίδευση στην έδρα της
Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, με θέμα τον εντοπισμό
των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων
(trafficking).
Η επιμορφωτική εκπαίδευση συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, το Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών και την αεροπορική
εταιρεία AEGEAN AIRLINES, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ηρακλής Μοσκώφ, εξειδικευμένοι Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής και της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και στελέχη του Εθνικού Μηχανισµού Αναφοράς – ΕΚΚΑ, του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών, της αεροπορικής εταιρείας
AEGEAN AIRLINES και Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης.

Την επιμορφωτική συνάντηση παρακολούθησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης
Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών,
υπάλληλοι ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, υπάλληλοι
αεροπορικών εταιρειών και εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης, καθώς και
υπάλληλοι της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΑΙΑ).

Στόχος της ημερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στο αεροδρόμιο στα θέματα καταπολέμησης της
εμπορίας ανθρώπων.
Ομιλητές – εισηγητές ήταν ο Διευθυντής
της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, Ταξίαρχος Ιωάννης
Κατσιαμάκας, ο εθνικός εισηγητής του
Υπουργείου Εξωτερικών για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων Δρ.

Το ζητούμενο είναι η θωράκιση των κοινωνιών μας
από τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές

Ο

Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας, αφού
καλωσόρισε στην έδρα της Υπηρεσίας
τους προσκεκλημένους και ευχήθηκε
καλή επιτυχία στην ημερίδα που διοργανώνουν από κοινού οι φορείς του Αερολιμένα, τόνισε:

«Αναμφισβήτητα πρόκειται για σημαντική πρωτοβουλία διότι η διακίνηση
ανθρώπων στις μέρες μας και μάλιστα
στην πολιτισμένη Δύση, αποτελεί όχι
μόνο μάστιγα αλλά και προσβολή του
ανθρώπου ως νοήμονος όντος. Δυ38
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στυχώς τα δουλεμπορικά κυκλώματα
εκμεταλλεύτηκαν ανθρώπινες ανάγκες στις φτωχές χώρες του Νότου και
της Ασίας, την κλιματική αλλαγή και τις
εμφύλιες συρράξεις για να στήσουν μια
«βιομηχανία» διακίνησης ανθρώπων με
σημαντικά κέρδη στον τομέα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της παράνομης
εργασίας και της εμπορίας ανθρωπίνων
οργάνων.
Το ζητούμενο είναι η θωράκιση των κοινωνιών μας από τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές αλλά και η δίωξη αυτών των δικτύων, που ανταγωνίζονται
απαιτητικά το οργανωμένο έγκλημα διεθνώς, πολλές φορές αδιαφορώντας για
τις ζωές των ανθρώπων που διακινούν.
Είναι γνωστές οι ανθρώπινες αυτές τραγωδίες με την αποκάλυψη των κυκλωμάτων από τις διωκτικές αρχές, είτε όταν
επιχειρείται η παράνομη διέλευση των
συνόρων.
Η Ημερίδα αυτή που αποσκοπεί στην

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
εντεταλμένων οργάνων της πολιτείας
είναι πέρα από επίκαιρη και ιδιαίτερα
χρήσιμη διότι απευθύνεται σε εσάς, σε
εργαζόμενους που έρχεσθε σε επαφή με
τα θύματα του traffickingκαι γι’ αυτό είναι
πολύ σημαντικό να αποκτήσετε εμπειρία
και γνώση για τον εντοπισμό τους και την
προστασία τους. Οι διωκτικές υπηρεσίες
οφείλουν να λειτουργούν επαγγελματικά και να διαθέτουν το αναγκαίο υπόβαθρο, ώστε όλοι μαζί συνεργαζόμενοι να
μπορέσουμε να εξαλείψουμε το φαινόμενο της σύγχρονης δουλεμπορίας.
Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι θα αποκομίσουμε χρήσιμες γνώσεις διότι όλοι οι
ομιλητές είναι όχι απλά γνώστες, αλλά
εξειδικευμένοι στο αντικείμενο αυτό και
οφείλω και προσωπικά να τους συγχαρώ και να τους ευχαριστήσω για τη συμμετοχή τους».

χιουμορ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ο.ΑΞι.Α.
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και οι αποφάσεις
δεν μπορούν να περιμένουν

Οι δεσμεύσεις
του Αρχηγού της
Ελλ. Αστυνομίας
Αντιστρατήγου
Μιχ. Καραμαλάκη

Η Διοίκηση
οφείλει και θα πάρει
αποφάσεις

Η ειλικρινής διάθεση να μεταφραστεί
σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις

Τιμή και δόξα στους Ήρωες
της Ελληνικής Αστυνομίας

