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editorial

Κάντε την επανάσταση του αυτονόητου
λαμβάνουν οι Μητροπολίτες και οι Δικαστές (και πάλι όχι όλοι και παντού οι
τελευταίοι), σίγουρα πάντως οι μούμιες
των Φαραώ στις πυραμίδες της Αιγύπτου. Να ζήλεψαν κάποιοι τη δόξα τους,
δεν νομίζουμε.

Α

λγεινή εντύπωση και εύλογα ερωτηματικά προκαλεί το πολιτικό υπηρεσιακό παιγνίδι που παίχθηκε και
φέτος εις βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, με αφορμή τις ετήσιες
κρίσεις.

Ενώ ήταν γνωστό ότι θα προκαλούνταν
αντιδράσεις, αφού κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται σχεδόν το ίδιο σκηνικό, το
θεσμικό πλαίσιο δεν άλλαξε καθόλου,
λες και επιδίωξη της ηγεσίας ήταν και είναι ο εξευτελισμός της διαδικασίας των
κρίσεων και άρα του σώματος των αξιωματικών. Σαν Ομοσπονδία, από το 2015
όταν σχηματίστηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΕΛ, είδαμε θετικά τις προτάσεις κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ για τον εκσυγχρονισμό
της κορυφαίας διαδικασίας αξιολόγησης
της απόδοσης του αστυνομικού προσωπικού και μάλιστα, προβήκαμε στην
υποβολή συγκεκριμένης πρότασης. Από
τότε όμως καμία ουσιαστική πρόοδος.
Αντιθέτως είδαμε να λειτουργούν τα
συμβούλια με τον ίδιο και απαράλλακτο τρόπο στέλνοντας στην αποστρατεία
άξιους αξιωματικούς που δικαιωματικά
αναρωτούνται και οι ίδιοι γιατί αυτός ο
ξεπεσμός και ο αυτοεξευτελισμός του
σώματος. Το αποκορύφωμα δε της απαράδεκτης αυτής διαδικασίας είναι ότι φέτος διατηρήθηκαν στις θέσεις τους όλοι
οι Αντιστράτηγοι λες και έχουν υπογράψει συμβόλαια διαρκείας για τις συγκεκριμένες θέσεις, χωρίς ουδείς να θέλει
να παραδεχθεί ότι για να λειτουργήσει η
επετηρίδα πρέπει να υπάρχει ανανέωση
στελεχών στην κορυφή της πυραμιδικής
ιεραρχίας. Τέτοια μονιμότητα, όμως στη
χώρα μας, εξ όσων γνωρίζουμε, απο-

Απεναντίας πιστεύουμε και δικαιούμαστε να επιμένουμε ότι και αυτοί έχουν
απορρίψει αυτό το κατάπτυστο σύστημα
κρίσεων και προαγωγών αλλά αναμένουν από κάποιους άλλους να το «ξηλώσουν».
Η Αξιωματική Αστυνομία, δημοσιεύει
την ανακοίνωση με τις εύλογες αντιδράσεις της Ομοσπονδίας, πιστεύοντας ότι
δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αναβλητικότητας. Ένα σύγχρονο και αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης των Αξιωματικών ως εργαζομένων με προσωπικότητα και επαγγελματικό κύρος έπρεπε
χθες να έχει θεσπισθεί. Αντ’ αυτού, η
παρωδία, όπως γλαφυρά περιγράφεται
στη σχετική ανακοίνωση:
Μετά το χθεσινό “ΕΠΟΣ” των κρίσεων
-που κατά παγκόσμια πρωτοτυπία ουσιαστικά κρίσεις έγιναν από το βαθμό
του Ταξιάρχου και κάτω, καθ’ ότι οι κατέχοντες τον βαθμό του Υποστρατήγου
και Αντιστρατήγου σε τρείς διαδοχικές
κρίσεις τον τελευταίο χρόνο, από ό,τι
φαίνεται, κρίθηκαν αναντικατάστατοιδημιουργήθηκε τεράστιο εσωτερικό
πρόβλημα στο Σώμα, αφού δεν δόθηκε
η δυνατότητα σε νεώτερα στελέχη να
προαχθούν.
Επειδή μέχρι σήμερα, όσες τεκμηριωμένες 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”
(και πώς άλλωστε να μην είχε συμβεί
αυτό, αφού το ίδιο το κυβερνών κόμμα
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., αποποιήθηκε τις προεκλογικές θέσεις του προγράμματός του,
θέσεις τις οποίες και εμείς είχαμε θεωρήσει σωστές, υιοθετώντας πολλές εξ’
αυτών) -κάτι που έκανε για προφανείς
λόγους-, καθώς το ισχύον θεσμικό και
πελατειακό σύστημα εξυπηρετούσε τα

σχέδια του για προώθηση των «ημετέρων», και αφού οι ανακοινώσεις μας,
διαχρονικά για τις κρίσεις, απευθύνονται σε “ώτα μη ακουόντων”, δεν έχουμε
παρά να προτείνουμε εφεξής:
1.	Θητεία και παραμονή του Αρχηγού,
όλων των Αντιστρατήγων και Υποστρατήγων ”Ισόβια” όπως ισχύει και
για τους Μητροπολίτες.
2.	Κατάργηση των ατομικών φακέλων
των Αξιωματικών και της ετήσιας αξιολόγησης αφού πλέον ουδένα όπως
αποδείχθηκε ρόλο παίζουν στις κρίσεις. Ας μας πουν αλήθεια πότε δόθηκαν οι φάκελοι των κρινόμενων Αξιωματικών στα μέλη του Συμβουλίου,
αν αυτοί μελετήθηκαν και λήφθηκαν
υπόψη.
3.	Αντικατάσταση των ατομικών φακέλων με τις προτάσεις, σημειώματα
από Υπουργούς – Βουλευτές, Πολιτικά Κόμματα, Πολιτειακούς παράγοντες, Επιχειρηματίες, Πρεσβείες κλπ.
4.	Να λαμβάνεται υπόψη για δυσμενή
κρίση και αποστρατεία το γεγονός ότι
κάποιος έχει υπηρετήσει σε πολιτικό
πρόσωπο ή κόμμα της αντιπολίτευσης, είτε ο ίδιος είτε συγγενής του
μέχρι 4ου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’
αγχιστείας.
5. Να προάγονται κατ’ εξαίρεση όσοι
προέρχονται ή υπηρετούν στον τόπο
καταγωγής του εκάστοτε Υπουργού ή
Αρχηγού.
6.	Να καταργηθεί η ισχύουσα επετηρίδα σύμφωνα με την Σειρά Εξόδου
από την Σχολή Αξιωματικών και να
διαμορφώνεται με την κληρωτίδα του
ΟΠΑΠ, αφού περίτρανα αποδεικνύεται ότι οι πρωτεύσαντες στη ΣΑΕΑ, το
μόνο που πετυχαίνουν είναι να αποχωρούν γρηγορότερα από το Σώμα.
Μετά από αυτά, οτιδήποτε άλλο θεωρούμε ότι περιττεύει να ψάχνουμε να
βρούμε τις αιτίες και τις παθογένειες που
μαστίζουν την Ελληνική Αστυνομία όλα
αυτά τα χρόνια.
Αλληλούια!!! Καληνύχτα σας!
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Συνδικαλιστικά νέα

Απαράδεκτες κυβερνητικές
επιλογές φίμωσης του κινήματος
Με κοινή ανακοίνωσή τους οι Ομοσπονδίες των ενστόλων καταδικάζουν τις απαράδεκτες συνδικαλιστικές διώξεις στελεχών της ΠΟΑΣΥ.
Ειδικότερα τονίζουν ότι οι τελευταίες
αποφάσεις της Φυσικής Ηγεσίας να
κληθούν σε απολογία για δημόσιες
δηλώσεις τους Αστυνομικοί αιρετοί
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών Ενώσεων και Ομοσπονδιών, καθώς και
να μετακινηθούν αιρετοί Πυροσβέστες για καταγγελίες τους, συνιστούν
ευθεία παραβίαση των συνταγματικά
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και
ελευθεριών του συνδικαλιστικού κινήματός μας και ως τέτοια καταγγέλλεται σύσσωμα δια της παρούσης, από
όλες τις Ομοσπονδίες και Ενώσεις των
Αστυνομικών, των Πυροσβεστών, των
Λιμενικών και των Στρατιωτικών.
Αντί η κυβέρνηση και το αρμόδιο
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να

ακούσουν με προσοχή και καλή διάθεση τα όσα καυτηριάζονται για την
ανασφάλεια και τους κινδύνους που
απειλούν τους συναδέλφους μας -θέματα που μας απασχολούν όλους καθημερινά- αυτοί παρέχουν κάλυψη σε
υπηρεσιακούς παράγοντες που δρομολογούν ΕΔΕ και συνδικαλιστικές
διώξεις, προσπαθώντας να τρομοκρατήσουν όσους επιτελούν το συνδικαλιστικό τους καθήκον.
Η μεθόδευση αυτή καταδεικνύει την
ανάγκη της κυβέρνησης να φιμώσει
κάθε συνδικαλιστική φωνή που με
πλήρη συνείδηση των ευθυνών και
της αποστολής μας, αποκαλύπτει τις
ευθύνες κάθε υπηρεσιακού και πολιτικού αξιωματούχου έναντι των μάχιμων συναδέλφων μας που με κίνδυνο
της ζωής τους προτάσσουν τα στήθη
τους καθημερινά για την κατοχύρωση
του αγαθού της ασφάλειας των πολι-

τών, αλλά και τις τεράστιες ελλείψεις
σε υλικοτεχνική υποδομή και μέσα.
Την προειδοποιούμε όμως, ότι η προσπάθειά της αυτή θα πέσει στο κενό,
όπως ακριβώς έπεσαν στο παρελθόν
κι άλλες τέτοιες απόπειρες. Κάθε απόφαση φίμωσης και δίωξης των συνδικαλιστών των ενστόλων, όχι μόνο δεν
μας πτοεί, αλλά μας κάνει ακόμα πιο
δυνατούς και ενωμένους.
Καλούμε τέλος, τους συναδέλφους
μας, την κοινωνία, τους κοινωνικούς
φορείς και τα εργατικά συνδικάτα να
καταδικάσουν τις απαράδεκτες κυβερνητικές επιλογές φίμωσης του
κινήματος και να ταχθούν υπέρ των
συνδικαλιστικών μας ελευθεριών και
του κινήματός μας σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων εις βάρος των συνδικαλιστών για τις καταγγελίες στις
οποίες προέβησαν.

Συνεδρίασε το συντονιστικό
των Προέδρων των Ομοσπονδιών
Σ

υνεδρίασε στις 11 Οκτώβριος 2018
το συντονιστικό των Προέδρων
των Ομοσπονδιών μας προκειμένου
να τεθεί η περαιτέρω αγωνιστική δράση μας, μετά την πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην 83η ΔΕΘ
στη Θεσσαλονίκη και τις αλλαγές που
επήλθαν στις ηγεσίες των υπουργείων, στο πλαίσιο του τελευταίου ανα-

σχηματισμού της κυβέρνησης.
Αφού έγινε διεξοδική συζήτηση των
κοινών προβλημάτων και αιτημάτων,
ομόφωνα αποφασίστηκε να τεθούν
προς άμεση διεκδίκηση δυο διαχρονικά αιτήματά μας, αυτό της αναγνώρισης της επικινδυνότητας του επαγγέλματός μας αφενός και αφετέρου, της
επέκτασης της μάχιμης 5ετίας σε όλο
το προσωπικό, ανεξαρτήτως της Υπηρεσίας που υπηρετεί αυτό και με παράλληλη αύξηση των αναγνωρίσιμων
ως μάχιμων ετών, από πέντε σε επτά.
Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι προ
πολλού έχει υπερωριμάσει η συζήτηση και η συνακόλουθη υποσχεσιολο-
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γία των πολιτικών κομμάτων και άρα
ουδεμία άλλη προθεσμία είναι επιτρεπτή από την πλευρά μας για ατέρμονες
συζητήσεις και διευκρινιστικές συναντήσεις με τους αρμοδίους.
Ωστόσο, για τελευταία φορά και δεδομένου ότι έχει προστεθεί στο κοινό μας
αγωνιστικό μέτωπο και η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
(ΠΟΜΕΝΣ), θα προβούμε το αμέσως
προσεχές διάστημα σε σειρά καθοριστικών συναντήσεων, έτσι ώστε να
ενημερώσουμε αλλά και να λάβουμε
τις αναγκαίες απαντήσεις με βάση τις
οριστικοποιημένες θέσεις μας – προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων.

Συνέντευξη

Δυναμισμός και αποτελεσματικότητα
χωρίς λαϊκισμούς

Τ

ην πρώτη συνεδρίαση με τη νέα του
σύνθεση όπως προέκυψε από το 29
συνέδριο, πραγματοποίησε χθες 18 Ιανουαρίου 2019, στο ξενοδοχείο «Τιτάνια»
στην Αθήνα, το ΔΣ της Ομοσπονδίας, με
θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
α. Σύσταση Γραμματείας Γυναικών
β. Σύσταση επιτροπών για την επεξεργασία μείζονος σημασίας θεμάτων
και υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για
περαιτέρω ενέργειες.
γ. Εξουσιοδότηση του Ταμεία της Ομοσπονδίας μας: α)για την υπογραφή της
«Σύμβασης χρήσης του Συστήματος
Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank»
με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και
παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος β) για υποβολή αίτησης και υπογραφή των συμβάσεων
Εταιρικής Χρεωστικής Κάρτας με την
τράπεζα Πειραιώς Α..Ε. καθώς και
παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών ανάληψης ημερήσιου ορίου 2.000 ευρώ και αγορών
ημερήσιου ορίου 2.000 ευρώ μέσω
της κάρτας αυτής.
δ.	Καθορισμός διεκδικητικού πλαισίου
έτους 2019, σύμφωνα με το ψήφισμα
του 29ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου.
ε. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ή προταθεί από μέλος του Δ.Σ.
Στην συνεδρίαση είχαν κληθεί να συμμετάσχουν πρόεδροι και εκλεγμένοι

αντιπρόσωποι Πρωτοβαθμίων Ενώσεων καθότι συνδυάστηκε αυτή και με την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας. 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. Σε συνεργασία δε με τον
νομικό σύμβουλο θα συνταχθεί ο κανονισμός λειτουργίας που θα διέπει

τη δράση τους. Επίσης, να δρομολογηθεί η διαδικασία τροποποίησης του
Καταστατικού της Ομοσπονδίας, ώστε
η λειτουργία της Γραμματείας να αποκτήσει και θεσμική οντότητα.
Β) Την δημιουργία Επιτροπής που θα
επεξεργάζεται και θα προτείνει στο
ΔΣ μείζονος σημασίας θέματα υπηρεσιακής 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.
Μετά το πέρας των εργασιών του ΔΣ
ακολούθησε η εκδήλωση για την ευλογία της βασιλόπιτας από τον εκπρόσωπο
του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος Ιερώνυμου, Πανοσιολογιώτατο
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Συνέδριο
Αρχιμανδρίτη π. ΘεολόγηΑλεξανδράκη.
Την κοπή της πίτας τίμησαν με την παρουσία τους η Υφυπουργός Προστασίας
του Πολίτη κα Παπακώστα Αικατερίνη,
οι βουλευτές κ. Γιώργος Τζιμάνης (ΣΥΡΙΖΑ), Μάξιμος Χαρακόπουλος (Νέα Δημοκρατία), Εύη Χριστοφιλοπούλου (Κίνημα Αλλαγής), Κώστας Στεργίου(ΚΚΕ),
Ευστάθιος Ανθόπουλος (Ανεξάρτητοι
Έλληνες), Γεώργιος Τσιτσιλιάνος (Ποτάμι), οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ.κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης και ΤζανέτοςΦιλιππάκος, ο Επιτελάρχης Αντιστράτηγος κ.
Ανδρέας Δασκαλάκης εκπροσωπώντας
τον κ. Αρχηγό, ο ΓΑΔΑ υποστράτηγος κ.
Ανδρέας Βασιλόπουλος, ο διευθυντής
της ΔΑΕΑ Ταξίαρχος κ. Παρασκευάς Σα-

νιδάς, ο διοικητής της Διεύθυνσης Αδσφαλείας Αττικής ταξίαρχος κ. Γεώργιος
Κανέλλος, ο διευθυντής του ΤΕΑΠΑΣΑ
ταξίαρχος κ. Ελευθέριος Γκαρίλας, ο
επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Δημήτρης Γεωργατζής, οι πρόεδροι της
ΠΟΑΣΥ, κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, της
ΠΟΕΥΠΣ κ. Δημήτρης Σταθόπουλος, της
ΕΑΠΣ κ. Φίλιππος Παντελεάκος, ο εκπρόσωπος της ΠΕΑΛΣ κ. Μιχάηλ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ο πρόεδρος της ΕΑΣΥΑ κ. Πάκος
Δημοσθένης και ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΑ
κ. Ευάγγελος Χριστακόπουλος.
Ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους μας, αφού
τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους,
ευχήθηκε καλή δύναμη σε όλα τα μέλη

Οι προτεραιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Α
πό το ΔΣ αποφασίστηκε να προταχθούν προς διεκδίκηση από το
σύνολο των διαλαμβανομένων στο
Ψήφισμα του συνεδρίου, τα ακόλουθα
θέματα:
Άμεση υιοθέτηση του πορίσματος της
συσταθείσας Επιτροπής του Α.Ε.Α προκειμένου για την αντιμετώπιση των
στρεβλώσεων βαθμολογίου αναφορικά
α. με τη 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, γ.
με τα προβλήματα ιεραρχικής εξέλιξης
Ανθυπαστυνόμων [προαγωγή με κριτήριο τα χρόνια στο βαθμό και όχι τα έτη
υπηρεσίας].
Αύξηση των ορίων ηλικίας παραμονής
στο σώμα για τους Αξιωματικούς με την
αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του
άρθρο 49 του Π.Δ. 24/1997 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του
Π.Δ. 81/2016), ως εξής:
Το όριο ηλικίας
είναι κατά βαθμούς το εξής:
Αντιστράτηγος - Αρχηγός
65ο έτος
Αντιστράτηγος
63ο έτος
Υποστράτηγος
63ο έτος
Ταξίαρχος
62ο έτος
Αστυνομικός Διευθυντής
62ο έτος
Αστυνομικός Υποδιευθυντής 59ο έτος
Αστυνόμος Α΄
57ο έτος

Αστυνόμος Β΄
55ο έτος
Υπαστυνόμος Α΄
55ο έτος
Υπαστυνόμος Β΄
55ο έτος»
Επίσης με την αντίστοιχη τροποποίηση
της παρ.6 του άρθρο 49 του Π.Δ. 24/1997
[όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του
Π.Δ. 164/2013 (Α-262) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Π.Δ.
81/2016], ως εξής:
«6. Όσοι από τους ανωτέρω αξιωματικούς φέρουν βαθμό μέχρι Αστυνομικού
Διευθυντή και καταλαμβάνονται από το
όριο ηλικίας …………… μέχρι τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας
του …………..».
Κατάργηση του άρθρου 26 του Π.Δ.
6/2018, με το οποίο επιτρέπεται μετάθεση Α/Υ΄ χωρίς αίτηση του, σε όμορες
Διευθύνσεις είτε εντός ΓΕ.Π.Α.Δ., είτε
εκτός. Σε κάθε περίπτωση να υπάρξει
τροποποίηση, ώστε να τεθούν αυστηρά
κριτήρια εφαρμογής του, όπως η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης του βαθμού,
κοινωνικά, επαγγελματικά, κλπ.
Καθορισμός εργασιακού ωραρίου για
τον Διευθυντή-Διοικητή εκάστης Υπηρεσίας, που σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς υπηρεσιακής «ομηρίας» όλο το
24ωρο, χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα.
α) Την θεσμοθέτηση της μη διάθεσης
(εκτός της εδαφικής αρμοδιότητας της
Υπηρεσίας του) σε Μέτρα Ασφάλειας ή
Τάξης των διοικητών Τμημάτων πλην
εκτάκτων περιπτώσεων και β) Ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών επιπέδου Α.Τ. και άνω, με δεύτερο Αξ/κο-

Υποδιοικητή (όπου δεν υπάρχει), ώστε
αφενός να διευκολύνεται η αναπλήρωση των Διοικητών, αφετέρου να επιμερίζεται το δύσκολο έργο της διοίκησης.
Γνωστοποίηση σε επίσημη, υπηρεσιακή
ιστοσελίδα (POL,) του ακριβούς αριθμού των μορίων των Αστυνομικών που
υπάγονται στο Σύστημα Μεταθέσεων
του Π.Δ. 100/2003 και έχουν υποβάλλει
σχετικό αίτημα μετάθεσης(για υπηρεσία εκτός Νομού), καθώς και της θέσης
κατάταξης των επιθυμούντων, πριν την
συγκρότηση του αρμοδίου συμβουλίου
Μεταθέσεων του Α.Ε.Α, για λόγους διαφάνειας, ενημέρωσης και ρύθμισης οικογενειακού προγραμματισμού. Επίσης,
την διαμόρφωση αντικειμενικού συστήματος στις εσωτερικές μεταθέσεις (εντός
διευθύνσεων) με θέσπιση μετρήσιμων
κριτηρίων (συλλογή μορίων κλπ).
Ίδρυση γραφείων Δημοσίου Κατηγόρου
στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Νομών, με αποκλειστική αρμοδιότητα-αντικείμενο την κάλυψη των συναφών αναγκών όλων των πταισματοδικείων του Νομού (κατάργηση λοιπών
γραφείων Δημόσιου Κατηγόρου Α.Τ.
Υπαίθρου), όπως ήδη έχει ζητηθεί κατ’
επανάληψη με σχετικά έγγραφα από την
Ομοσπονδία μας.
α) Άμεση υλοποίηση του πορίσματος για
την ανωτατοποίηση των Αστυνομικών
Σχολών. Αναγνώριση των τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) των
αστυνομικών όπως και στον υπόλοιπο
δημόσιο τομέα και β) Πρόβλεψη ώστε
σταδιακά η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας να
λειτουργεί στα πρότυπα των υπολοίπων

Συνέδριο
του ΔΣ επισημαίνοντας ότι η τριετία του
απερχόμενου ΔΣ ήταν απόλυτα επιτυχημένη καθώς αυτή αντικατοπτρίζεται στη
σημαντική αύξηση των νέων μελών της
ΠΟΑΞΙΑ κατά 80%, τα οποία εκτίμησαν
θετικά τις θέσεις μας και την αγωνιστική μας τακτική, η οποία χαρακτηρίζεται
από δυναμισμό και αποτελεσματικότητα
χωρίς λαϊκισμούς και πάντα μέσα στα
πλαίσια της συνδικαλιστικής αξιοπρέπειας. Επίσης, στάθηκε στη συνεργασία
με τις Ομοσπονδίες των ενστόλων, χωρίς
να αποτελούν όπως τόνισε εμπόδιο οι
όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις διαφόρων αιτημάτων που μας απασχολούν.
Η συναινετική αυτή προσπάθεια θα συνεχιστεί και το 2019 μια χρονιά, που πρέπει να δώσουμε και πάλι το στίγμα μας

καθώς το 2018 έκλεισε ένας κύκλος και
η χώρα πορεύεται στη μεταμνημονιακή
εποχή και που απαιτεί ένα συνδικαλιστικό κίνημα ενωμένο και αρραγές.
Η κα Παπακώστα
Η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
χαιρετίζοντας την εκδήλωση ευχήθηκε καλή συνδικαλιστική χρονιά στην
Ομοσπονδία, τονίζοντας ότι γνωρίζει τα
προβλήματα και ότι θα είναι αλληλέγγυα στην επίλυσή τους, δεδομένου ότι
και εκ μέρους της ηγεσίας καταβάλλεται
προσπάθεια να λυθούν χρονίζοντα προβλήματα αναφέροντας χαρακτηριστικά
την ανανέωση των οχημάτων μέσω των
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με
τις Περιφέρειες της χώρας, καθώς πα-

ραδίδονται άμεσα 450 νέα οχήματα στις
Αστυνομικές υπηρεσίες. Οι επίσημοι
προσκεκλημένοι στο σύνολό τους αναγνώρισαν τον αγώνα που διεξάγουμε για
την αποκατάσταση των μισθολογικών
αδικιών και την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών της αστυνομίας.

μεταπτυχιακών προγραμμάτων, μέσω
της χρήσης μεθόδων «εικονικής τάξης
(e- class)», έτσι ώστε να καταστεί πιο
εφικτή και προσβάσιμη φοίτηση αξιωματικών προερχόμενων από την επαρχία. Πλήρης αξιοποίηση της Σχολής Μετεκπαίδευσης Επιμόρφωσης καθώς και
της ΣΜΕΒΕ στη Βόρεια Ελλάδα [Βέροια]
και εξειδίκευση σε πολλαπλά υπηρεσιακά γνωστικά αντικείμενα [τροχαίας,
ασφάλειας, αλλοδαπών, τάξης, αλλαγές
νομοθεσίας κλπ].
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.
Στελέχωση των Προαναχωρησιακών
Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) με μόνιμο Αστυνομικό προσωπικό [πλήρωση των προβλεπόμενων
οργανικών θέσεων], το δε αστυνομικό
έργο να περιοριστεί μόνο στη φρούρησή
τους, ενώ άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, να
έχουν την ευθύνη της διατροφής, καθαριότητας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κλπ..
Έκδοση εγκυκλίου διαταγής, η οποία θα
ορίζει ότι το 80% της οργανικής δύναμης υπηρεσιών επιπέδου τμήματος, θα
εκτελεί υποχρεωτικά υπηρεσία εντός
των ορίων εδαφικής αρμοδιότητας του
συγκεκριμένου τμήματος.
Την θεσμοθέτηση και για τους Αξιωματικούς των συμπληρωματικών μεταθέσε-

ων κατά το μήνα Οκτώβριο, όπως γίνεται
και για τους χαμηλόβαθμους, ώστε να
ανοίγουν πιο συχνά θέσεις για ορισμένες Διευθύνσεις Αστυνομίας που έχουν
μπλοκάρει, καθώς και να καλύπτονται
κενά που δημιουργούνται λόγω της μετάθεσης Αξιωματικών από Διευθύνσεις
στις οποίες υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης.
Τροποποίηση της διάταξης του άρθρου
17 παρ. 1 περ. ια΄ του Π.Δ. 100/2003,
ως αντικαταστάθηκε με παρ. 1 του άρθρου 9 του πδ. 75/2016, που δημιουργεί
προβλήματα στην πραγματοποίηση των
αμοιβαίων μεταθέσεων αστυνομικών,
με την προσθήκη εδαφίου με αντίστοιχη
πρόβλεψη για τις περιπτώσεις που δεν
προκηρύσσονται θέσεις κατά τις ετήσιες
τακτικές μεταθέσεις. Αφού, σύμφωνα με
την ερμηνεία της Δ.Α.Π./Α.Ε.Α. για την
υλοποίηση αμοιβαίας μετάθεσης αστυνομικών, μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου
Β΄, απαιτείται και οι δύο ενδιαφερόμενοι
να είναι πρώτοι επιλαχόντες στον πίνακα τακτικών μεταθέσεων του τρέχοντος
έτους των αντίστοιχων περιοχών που
επιθυμούν να μετατεθούν. Το πρόβλημα
αφορά τις περιπτώσεις όπου δεν έχει
προκηρυχτεί θέση για μια Δ/νση Αστυνομίας κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις, οπότε δεν μπορεί κάποιος να εγγραφεί ως επιλαχών στον πίνακα τακτικών μεταθέσεων του τρέχοντος έτους.
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 προαναφε-

ρόμενο Π.Δ. δεν το 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.
Άρση της διάταξης που αφορά στην απαγόρευση της δυνατότητας επανεξέτασης, των Αξιωματικών που τέθηκαν σε
κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, από την
Α.Υ.Ε. προκειμένου να γνωματεύσει, κατόπιν αιτήσεως, για την ικανότητά τους
προς επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία,
με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν
το λοιπό αστυνομικό προσωπικό, μέχρι
το βαθμό του Αστυνόμου Α και εφόσον
δεν έχει παραμείνει παραπάνω από πέντε (5) έτη στην κατάσταση αυτή. (παρ. 6
άρθρου 44 ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α'-263).
Υποχρεωτική επανεξέταση εντός πενταετίας, για τους αστυνομικούς που έχουν
τεθεί σε υπηρεσία γραφείου.
Επέκταση της μάχιμης 5ετίας κατά δυο
(2) έτη, ήτοι συνολικά επτά(7) δηλαδή,
εφόσον κάποιος συμπληρώσει 35 έτη
πραγματικής υπηρεσίας στο σώμα.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Το 2019 η Ομοσπονδία μας ενδυναμωμένη όσο ποτέ, θα συνεχίσει ακόμα πιο
δυναμικά και μαχητικά τον αγώνα για
μια καλύτερη Αστυνομία με ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας για το προσωπικό,
αξιοπρεπείς αμοιβές και τους Αστυνομικούς περήφανους για το έργο τους και
την προσφορά τους στην κοινωνία.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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«Νέα εντολή, νέα σελίδα, νέοι αγώνες»
Επιδίωξη της Ομοσπονδίας είναι η δημιουργία
των προϋποθέσεων και των δομικών προτάσεων
για τη λειτουργία μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής αστυνομίας

Π

ραγματοποιήθηκε στις 10 &11 Δεκεμβρίου 2018, στη Χαλκίδα, το 29ο
Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριό μας με
τη συμμετοχή των νεοεκλεγέντων αντιπροσώπων των Πρωτοβάθμιων Περιφερειακών Ενώσεων της Ομοσπονδίας,
καθώς και των προεδρείων των Ενώσεων με κεντρικό σύνθημα «Νέα εντολή,
νέα σελίδα, νέοι αγώνες».
Την επίσημη έναρξη των εργασιών τίμησαν με την παρουσία τους και το χαιρετισμό τους εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας, η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κα. Κατερίνα Παπακώστα, ο Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης και ο Γενικός Γραμμα8
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τέας Συντονισμού Θεμάτων Αλλοδαπών,
κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. Επίσης, παρέστησαν και χαιρέτισαν τις εργασίες του
συνεδρίου ο Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας κ. Κώστας Μπακογιάννης και
ο Αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας κ. Φάνης
Σπανός.
Εκ μέρους της Φυσικής Ηγεσίας τον κ.
Αρχηγό Αντιστράτηγο Αριστείδη Ανδρικόπουλου, που δεν κατέστη δυνατόν να
παραστεί λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων, εκπροσώπησε ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδας Αντιστράτηγος
κ. Χρήστος Δραγατάκης. Επίσης, τίμησαν το συνέδριο με την παρουσία τους
ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός

Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας Ταξίαρχος
κ. Αστέριος Μαντζιώκας, ο Διευθυντής
Αστυνομίας Ευβοίας Αστυνομικός Διευθυντής κ. Απόστολος Κουφός, ο Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Ευβοίας, Αστυνομικός Διευθυντής κ.
Δημήτριος Σίδερης και ο Διευθυντής
της Διεύθυνσης Πληροφορικής ΑΕΑ
Αστυνομικός Διευθυντής κ. Αριστείδης
Μούρτος.
Εκ μέρους των πολιτικών κομμάτων,
χαιρετισμό απηύθυναν, ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θοδωρής Δρίτσας, ο πρώην υπουργός και
βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευάγγελος Αποστόλου, ο πρώην υπουργός

Συνέδριο
και τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη
της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, η τομεάρχης του Κινήματος
Αλλαγής κα Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο
αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΚΚΕ κ. Γιώργος Λαμπρούλης, ο
τομεάρχης των ΑΝΕΛ κ. Ευστάθιος Ανθόπουλος.
Επίσης παρέστησαν και χαιρέτισαν τις
εργασίες του συνεδρίου, εκ μέρους της
ΠΟΑΣΥ ο πρόεδρος κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, της ΠΟΕΥΠΣ ο πρόεδρος κ. Δημήτρης Σταθόπουλος, της ΕΑΠΣ ο αντιπρόεδρος κ. Τάσος Μανιάτης και Γιώργος Βιτζηλαίος, της ΠΕΑΛΣ κ. Κόκκινος,
της ΠΟΑΣΑ ο πρόεδρος κ. Ευάγγελος
Χριστακόπουλος, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Υπαλλήλων ο κ.
Γεωργιος Κολοβός και της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών κ.
Διαμαντής Μαντής.
Εκ μέρους του σεβασμιότατου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ.κ. Χρυσοστόμου, παρέστη ο πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης
κ. Τιμόθεος ο οποίος μετέφερε τις ευχές
και τις ευλογίες του στους συνέδρους.
Χαιρετισμό απέστειλαν ο τέως πρόεδρος
της ΠΟΑΞΙΑ κ. Δημήτριος Γεωργατζής
και η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας
κα Ιωάννα Γκελεστάθη.
Η Ομοσπονδία τίμησε απονέμοντάς τους
τιμητικές πλακέτες, τον κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη για την έμπρακτη προσφορά
του στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της θητείας του
ως Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, τον κ.
Κώστα Μπακογιάννη και τον κ. Φάνη
Σπανό για την ενεργή συμπαράσταση και
ευγενική τους χορηγία για τη διεξαγωγή
του συνεδρίου. Επίσης, τίμησε τον τέως
αντιπρόεδρό μας κ. Γιώργο Κανέλλο καθώς και τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Ιωνίων Νήσων κ. Μάνθο Γιαννούλη για την πολύχρονη και ουσιαστική
τους συνεισφορά στο συνδικαλιστικό
κίνημα των αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Αν και το συνέδριο δεν ήταν θεματικό,
δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους
επισήμους προσκεκλημένους να αναπτύξουν τις θέσεις τους αναφορικά με
τα μείζονα ζητήματα της δημόσιας τάξης στη χώρα μας, τα προβλήματα της
Ελληνικής Αστυνομίας σε σχέση με το
διεκδικητικό μας πλαίσιο και ανάλογα
να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους
επιζητώντας την περαιτέρω συνεργασία

με την Ομοσπονδία μας.
Τέσσερα χρόνια…
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας, στην εναρκτήρια ομιλία του, αναφέρθηκε στα τέσσερα χρόνια
διακυβέρνησης από την παρούσα συγκυβέρνηση, τονίζοντας ότι θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολλές καινοτομίες
αλλά δεν έγιναν. Αναφερόμενος ειδικότερα στη θεσμική και πρακτική θωράκιση του αστυνομικού που έπρεπε να είναι πρώτη προτεραιότητα της πολιτείας,
είπε ότι έχουμε σοβαρές εγκληματικές
ενέργειες, επιθέσεις και τραυματισμούς
αστυνομικών, φραστικές επιθέσεις και
συκοφαντίες που βρίσκουν άλλοθι στις
διάφορες κινητοποιήσεις, στα γήπεδα
και όπου αλλού τους βολεύει. Η ευθεία
αμφισβήτηση από ορισμένους του θεσμού της αστυνομίας και η κάλυψη που
βρίσκουν είτε σε οργανωμένους κοινωνικούς φορείς και κόμματα, είτε στα
ΜΜΕ και στα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ιδεολογικός μανδύας
που καλύπτει πολλές φορές απαράδεκτες, ακραίες ενέργειες και συμπεριφορές, ο παγιωμένος στην κοινωνία προσβλητικός όρος «μπάτσος», τα εμετικά
συνθήματα κατά των αστυνομικών και
τόσα άλλα παραδείγματα, συνθέτουν
ένα φαινόμενο καταδικαστέο μεν στα
λόγια, χωρίς όμως να συνοδεύεται από
αντίστοιχες πολιτικές πρωτοβουλίες και
πρακτικά μέτρα.
Οι αστυνομικοί, τόνισε, είμαστε δημόσιοι
λειτουργοί, θεματοφύλακες της δημοκρατίας και επιτέλους αυτή η συνταγματική διάσταση του ρόλου μας, πρέπει να
κατανοηθεί και από τον τελευταίο πολίτη
αυτής της χώρας, πέρα και πάνω από
ιδεολογίες και ιδεοληψίες.
Η κ. Υφυπουργός στην τοποθέτησή της
τόνισε ότι η αστυνομία βρίσκεται στον
σκληρό πυρήνα του κράτους και η ίδια
θα είναι δίπλα της για την επίλυση των
θεσμικών και οικονομικών θεμάτων τα
οποία είναι πολλά και, όπως η ίδια αναγνώρισε, αποτελούν εκκρεμότητες οι
οποίες έπρεπε να έχουν επιλυθεί εδώ
και χρόνια. Επίσης, ανέφερε πως πρέπει ο αστυνομικός να είναι εφοδιασμένος με τον κατάλληλο εξοπλισμό και να
πάψει να αποτελεί το σάκο του μποξ για
κάποιους. Κλείνοντας, είπε πως τα συνδικαλιστικά όργανα έχουν, εκ του νόμου,
τη δυνατότητα να εκφράζουν ελεύθερα
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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τις απόψεις και τις προτάσεις τους προς
όφελος της αστυνομίας και διαφυλάσσοντας την εικόνα αυτής.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης
από πλευράς του έκανε μια αποτίμηση
της θητείας του στο Υπουργείο, αναφέροντας ενδεικτικά την παραμονή του ΤΕΑΠΑΣΑ στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, την ανανέωση του στόλου των
οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας
κατά μεγάλο μέρος και διάφορες θεσμικού επιπέδου πρωτοβουλίες. Τόνισε,δε,
πως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
βλέπει θετικά την επέκταση της μάχιμης
πενταετίας στα επτά έτη.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος κ.
Κώστας Μπακογιάννης στην τοποθέτησή του ανέδειξε την ενεργή συμπαράσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο
έργο της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα της Περ. Στερεάς η οποία ενί-

σχυσε τις αστυνομικές υπηρεσίες στα διοικητικά όρια της με πενήντα καινούργια
(50) οχήματα μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και
με ότι άλλο έχει ζητηθεί από τις υπηρεσίες στο επίπεδο της καθημερινότητας.
Τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το συνδικαλιστικό μας κίνημα με
ιδιαίτερη οξύτητα, τέθηκαν στις ομιλίες
των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών
οργανώσεων επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στις πρόσφατες συνδικαλιστικές διώξεις αλλά και στη συσπείρωση
όλων προκειμένου να ενδυναμωθεί το
συνδικαλιστικό μας κίνημα, καθιστάμενο πιο αποτελεσματικό στον αγώνα του.
Οι εργασίες του συνεδρίου κορυφώθηκαν με τις τοποθετήσεις των συνέδρων
τόσο των εκλεγμένων αντιπροσώπων
των πρωτοβαθμίων ενώσεων αλλά και
των προέδρων και γενικών τους γραμματέων, οι οποίοι είχαν κληθεί στο συνέδριο. Διεξήχθη ουσιαστικός διάλογος
και κατατέθηκαν επίκαιρες προτάσεις οι
οποίες καλύπτουν όλο το πλαίσιο δραστηριοποίησης των οργάνων της Ομοσπονδίας, μεταφέροντας τις προβληματικές που έχουν αναπτυχθεί σε όλη την
περιφέρεια λόγω των λειτουργικών και
δομικών προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζει η Ελληνική Αστυνομία.
Απεδείχθη έτσι στην πράξη ότι το συνδικαλιστικό κίνημα δεν έχει μόνο ρόλο την
ανάδειξη των προβλημάτων, αλλά και
την κατάθεση ουσιαστικών και επιτεύξι-
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μων λύσεων για αυτά.
Ευελπιστούμε ότι η θετική μας συμβολή,
η εποικοδομητική και καλόπιστη κριτική, όπως αποτυπώνονται στο ψήφισμα
του συνεδρίου που περιλαμβάνει όλο το
φάσμα των προβλημάτων - αιτημάτων,
θα βρουν ευήκοα ώτα τόσο στην πολιτική και φυσική ηγεσία μας όσο και στον
πολιτικό κόσμο της χώρας. Επιδίωξη
της Ομοσπονδίας είναι η δημιουργία των
προϋποθέσεων και των δομικών προτάσεων για τη λειτουργία μιας σύγχρονης
ευρωπαϊκής αστυνομίας, στο πλευρό των
Ελλήνων πολιτών, με τη συνδρομή της
πολιτείας και των κοινωνικών φορέων.
Είμαστε υπερήφανοι για την προσφορά
των Ελλήνων Αστυνομικών οι οποίοι
μέσα σε συνθήκες αντίξοες και επικίνδυνες υπερασπίζονται το υπέρτατο αγαθό της ασφάλειας, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και
την ανάταξη της ελληνικής κοινωνίας.

Συνέδριο

Να βάλει ξανά η ΠΟΑΞΙΑ
τη σφραγίδα της στις εξελίξεις

Η

Ελληνική Αστυνομία όσο παραμένουν σε ισχύ οι νόμοι που ψηφίστηκαν και εφαρμόζονται κατ’ επιταγήν της
«τρόικας» θα εξακολουθήσει και αυτή
να είναι προβληματική στη λειτουργία
της, τόνισε στο συνέδριο ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας
Κυρίες και κύριοι
Σας καλωσορίζω στην ιδιαίτερη πατρίδα
μου την Εύβοια και δεν σας κρύβω ότι
χαίρομαι ιδιαίτερα γι’ αυτό, διότι ήθελα προ πολλού να φιλοξενήσουμε εδώ
κάποιο συνέδριό μας μιας και τόσο εγώ
όσο και ο προκάτοχός μου, ο Δημήτρης ο
Γεωργατζής, είμαστε Ευβοείς.
Αυτή τη φορά καταφέραμε να υλοποιήσουμε την επιθυμία μας χάριν της συμβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
με τον κ. Μπακογιάννη όσο και της Περιφερειακής ενότητας Ευβοίας με τον κ.
Σπανό, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή
ενέκριναν το αίτημά μας και στηρίζουν
οικονομικά τη διοργάνωση του συνεδρίου. Γι’ αυτό θα θελα να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και δημόσια.
Θα ήταν παράλειψή μου όμως να μην
ευχαριστήσω και τον συμπατριώτη μας
Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Δημήτρη
Αναγνωστάκη, ο οποίος επικρότησε την
ιδέα για το συνέδριο στη Χαλκίδα και
επίσης με τον τρόπο του βοήθησε στο
να υπάρξει καλή φιλοξενία των συνέδρων. Και μιας και επιστρέφει στον αυτοδιοικητικό χώρο, του ευχόμαστε καλή

επιτυχία, το ίδιο όπως και στους άλλους
καλεσμένους μας.
Κυρίες και κύριοι
Θα ήθελα τώρα με την ομιλία μου, να
δώσω το στίγμα της αγωνιστικής μας
δράσης και να σας μεταφέρω πιστά τις
αγωνίες των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και των συνέδρων ειδικότερα, τα τελευταία, δύσκολα χρόνια,
τόσο για μας τους αστυνομικούς, όσο και
για ολόκληρη την κοινωνία μας.
Οι περισσότεροι -και αναφέρομαι στους
επίσημους προσκεκλημένους- γνωρίζετε βέβαια τη δράση μας, είτε λόγω της
υπηρεσιακής, είτε της πολιτικής, είτε της
κομματικής σας ιδιότητας. Κλείνοντας
όμως την τριετή θητεία μου ως προέδρου της ΠΟΑΞΙΑ, και επειδή η συγκυρία είναι τέτοια, επιτρέψτε μου ορισμένες γενικότερες αναφορές για την κατάσταση στην οποία περιήλθε η χώρα από
το 2010 και μετά.
Χρειάστηκαν οκτώ ολόκληρα χρόνια
από την είσοδο στην εποχή των Μνημονίων για να φτάσουμε στο σημείο να
λέμε σήμερα ότι βγήκαμε, τυπικά, από τα
Μνημόνια και ότι η χώρα μας έχει μπροστά της μια νέα πορεία.
Ο ισχυρισμός προκαλεί ανάμικτα συναισθήματα και αντιδράσεις, ανάλογα με
το πώς το βλέπει ο καθένας, η αλήθεια,
ωστόσο, είναι ότι τα Μνημόνια με τους
εφαρμοστικούς τους νόμους έχουν δέσει
χειροπόδαρα τη χώρα και τους Έλληνες,

για πάρα πολλά χρόνια ακόμα.
Η Ελληνική Αστυνομία όσο παραμένουν
σε ισχύ οι νόμοι που ψηφίστηκαν και
εφαρμόζονται κατ’ επιταγήν της «τρόικας» θα εξακολουθήσει και αυτή να
είναι προβληματική στη λειτουργία της.
Ακόμα κι αν αποφάσιζε σήμερα η κυβέρνηση να απελευθερώσει πόρους, να
ξεκινήσει μια σειρά ριζοσπαστικών μέτρων, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μέχρι
την υλοποίησή τους και κυρίως μέχρι να
φανεί η διαφορά, θα χρειαστεί αρκετός
χρόνος, αν όχι χρόνια.
Εκείνο που προέχει επομένως είναι,
πώς και πότε θα ληφθούν αυτές οι αποφάσεις για να αρχίσει να ανασάνει το ταχύτερο δυνατόν η Ελληνική Αστυνομία
και ο Έλληνας Αστυνομικός.
Η εφαρμογή του Μνημονίου για την Ελληνική Αστυνομία σήμαινε δραστική
περικοπή μισθών και συντάξεων, πάγωμα της χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό αστυνομικών υπηρεσιών
και εγκαταστάσεων, του τεχνολογικού
και ατομικού εξοπλισμού, υφαρπαγή
350.000.000 ευρώ από το ΤΕΑΠΑΣΑ,
απαγόρευση στην πράξη προσλήψεων νέων αστυνομικών για την κάλυψη
όλων των κενών οργανικών θέσεων
-εδώ πρέπει να επισημάνω ότι εφευρέθηκε άλλη πατέντα, αντί να γίνει εξορθολογισμός, έγινε κατάργηση 8.700 κενών
οργανικών θέσεων διότι προφανώς θεωρούσαν και θεωρούν ότι η υπάρχουσα
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Συνέδριο
σήμερα δύναμη είναι υπεραρκετή…
Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α., χωρίς να παραβλέπει τα
αίτια που επέβαλλαν αυτές τις πολιτικές,
αγωνίστηκε όλο αυτό το διάστημα για να
αποτρέψει τα χειρότερα, υπερασπιζόμενη τα συμφέροντα των μελών της και βεβαίως το ρόλο και τις υποχρεώσεις του
αστυνομικού οργανισμού που βρέθηκε
στη δύνη της πιο οξείας οικονομικής
κρίσης μετά το 1974. Είχε να υπερασπιστεί πολλά και κυρίως την αξιοπρέπεια
κάθε στελέχους της Ελληνικής Αστυνομίας, πέρα από τα οικονομικά αιτήματα.
Και κατάφερε σε κρίσιμες στιγμές να
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, προστατεύοντας και το ρόλο του συνδικάτου
και το ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Δεν ήταν εύκολο όταν όλοι οι πολίτες
ήταν στο δρόμο και πολεμούσαν ενάντια
στα Μνημόνια και στην «τρόικα», εσύ
να ζητάς τη θωράκιση του αστυνομικού
θεσμού και να επισημαίνεις παντού ότι
οι περικοπές λειτουργούν εις βάρος της
ασφάλειας του τόπου και άρα ταυτόχρονα υπονομεύουν την επιζητούμενη ανάπτυξη και την αλλαγή πορείας της χώρας.
Βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το κομβικό σημείο, επομένως, και όλα τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να επανεξετάσουν την πολιτική τους για την Ελληνική Αστυνομία. Και αφού η κυβέρνηση
ισχυρίζεται ότι αποκτούμε την οικονομική μας ανεξαρτησία, δικαιούμαστε να
απαιτούμε με τον πλέον κατηγορηματικό
τρόπο την αποδέσμευση κονδυλίων για
την ασφάλεια της χώρας. Δεν μπορεί να
επικαλούμαστε τη στρατηγική - γεωγραφική της σημασία ή τα εκατομμύρια των
ξένων τουριστών κάθε χρόνο, ούτε και
την παράνομη μετανάστευση και τα κύματα των προσφύγων, ώστε να έχουμε
την απαίτηση από τον Έλληνα Αστυνομικό να θυσιάζεται διαρκώς για να βγάζει
ασπροπρόσωπη τη χώρα έναντι παντός
κινδύνου και προκλήσεων. Η υπερηφάνεια και το φιλότιμο έχουν τα όριά τους,
το ίδιο όμως έχουν ο εμπαιγμός και η
υποκρισία. Αν θέλουμε πραγματικά να
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γυρίσουμε σελίδα ως κανονική χώρα
που σέβεται θεσμούς και ανθρώπους, ας
αρχίσουμε από την υπεράσπιση αυτών
των θεσμών και αυτών των ανθρώπων.
Με έργα και όχι με λόγια. Με διάθεση
κονδυλίων, με θεσμικές αλλαγές και εγγυήσεις.
Τα πεπραγμένα μας
Κυρίες και Κύριοι, Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Η τριετής θητεία του απερχόμενου ΔΣ,
πρέπει να παρατηρήσουμε ευθύς εξαρχής ότι εξαντλείται σε ένα δύσκολο πολιτικο-οικονομικό περιβάλλον. Και η
σημερινή κυβέρνηση, συνέχισε την ίδια
πολιτική επί μακρόν, με τους ίδιους πολιτικούς προϊσταμένους στο υπουργείο
μας. Η κυβερνητική «σταθερότητα»
όμως, δεν ευνόησε τη θετική έκβαση
πολλών αιτημάτων μας, αφού αυτά προσέκρουαν σε ένα αόρατο τείχος.
Αντίστοιχη παρατήρηση συνοδεύει και
τη φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, η θητεία της οποίας ήταν επίσης
μακρά. Η «μονιμότητα» των στελεχών
σε επίπεδο Ηγεσίας, ευνόησε βέβαια την
προώθηση αιτημάτων και την ωρίμανση
άλλων, ωστόσο, αποδείχθηκε για άλλη
μια φορά ότι, παρά την υποστήριξή τους
από τους ανώτατους Αξιωματικούς του
Σώματος, τα πάντα εξαρτώνται από τις
αποφάσεις της πολιτικής Ηγεσίας και την
κυβέρνηση.
Επομένως, κρίνοντας τα πεπραγμένα
μας, πρέπει να ληφθούν υπόψη το ασταθές περιβάλλον και το οξύ πολιτικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί όλα αυτά τα
χρόνια, οι πιεστικές συνθήκες που είχαν
δημιουργηθεί και μέσα στην Ελληνική
Αστυνομία, με το ίδιο το συνδικαλιστικό
κίνημα να παρουσιάζει σημάδια κόπωσης σε σχέση με την πρώτη περίοδο των
σκληρών μνημονιακών αγώνων, 2011,
12 και 13.
Με αυτά τα δεδομένα πορεύτηκε το
ΔΣ και η Ομοσπονδία μας και ποτέ δεν

παραιτήθηκε του κανόνα ότι «όλα κατακτώνται με αγώνες και θυσίες» και
γι’ αυτό ποτέ δεν περίμενε την επίλυση
των όποιων αιτημάτων μέσω αλληλογραφίας. Πάντα επεδίωκε -λόγω του
επείγοντος και της οξύτητας των προβλημάτων- την απόφαση ξεκάθαρων
και άμεσων λύσεων εκ μέρους των
κυβερνώντων σε όλα τα ζητήματα που
περιλήφθησαν στα ψηφίσματα όλων των
τακτικών συνεδρίων μας, από το 2015
και εντεύθεν.
Η μόνιμη επωδός των κυβερνώντων
ήταν βέβαια εκ νέου η γνωστή ρήση και
των προηγούμενων κυβερνήσεων, ότι οι
θυσίες γίνονται για να ανακάμψει η οικονομία και να βγει η χώρα από την κρίση.
Συνοψίζοντας λοιπόν, τη δράση μας κατά
την τριετή μας θητεία, θέλω να σταθώ σε
ορισμένα κεντρικά μας αιτήματα.
1)	Παραμείναμε σταθεροί στη θέση μας
όσον αφορά τα Μνημόνια και τις σκοπιμότητες που επέβαλαν τις ληστρικές περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, στο ΤΕΑΠΑΣΑ, στις λειτουργικές
δαπάνες των αστυνομικών υπηρεσιών, στο κράτος πρόνοιας, στην παιδεία κλπ. Απαιτήσαμε από την αρχή
να εξαιρεθεί η Ελληνική Αστυνομία
από τις περικοπές δαπανών και ανθρώπινου δυναμικού. Δικαιωθήκαμε
από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με
τις γνωστές αποφάσεις για τις μισθολογικές περικοπές.
2)	Με όλες μας τις δυνάμεις αναδείξαμε
την αξία του θεσμού που υπηρετούμε και απαιτήσαμε με πολλές και διάφορες μορφές αγώνα, να ληφθούν
γενναίες αποφάσεις για τη θωράκιση-ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας και του πολιτικού της φορέα.
Είδαμε ότι μετά τη φονική πυρκαγιά
στο Μάτι και την παταγώδη αποτυχία
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, η κυβέρνηση αναβάθμισε τελικά τη θέση και το ρόλο του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
στη σειρά κατάταξης των υπουργείων
με τον τελευταίο της ανασχηματισμό,
αλλά και πάλι χωρίς να συνοδεύει την
απόφασή της αυτή από ισχυρά καταγεγραμμένα κονδύλια στον προϋπολογισμό δαπανών έτους 2019.
3) Τα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης
από την παρούσα συγκυβέρνηση, θα
μπορούσαν να έχουν γίνει πολλές
καινοτομίες αλλά δεν έγιναν. Και αναφέρομαι ειδικότερα στη θεσμική και
πρακτική θωράκιση του αστυνομικού
που έπρεπε να είναι πρώτη προτεραι-

Συνέδριο
ότητα της πολιτείας. Αντίθετα έχουμε
σοβαρές εγκληματικές ενέργειες,
επιθέσεις και τραυματισμούς αστυνομικών, φραστικές επιθέσεις και
συκοφαντίες που βρίσκουν άλλοθι
στις διάφορες κινητοποιήσεις, στα
γήπεδα και όπου αλλού τους βολεύει.
Η ευθεία αμφισβήτηση από ορισμένους του θεσμού της αστυνομίας και
η κάλυψη που βρίσκουν είτε σε οργανωμένους κοινωνικούς φορείς και
κόμματα, είτε στα ΜΜΕ και στα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
ο ιδεολογικός μανδύας που καλύπτει
πολλές φορές απαράδεκτες, ακραίες
ενέργειες και συμπεριφορές, ο παγιωμένος στην κοινωνία προσβλητικός
όρος «μπάτσος», τα εμετικά συνθήματα κατά των αστυνομικών και τόσα
άλλα παραδείγματα, συνθέτουν ένα
φαινόμενο καταδικαστέο μεν στα λόγια, χωρίς όμως να συνοδεύεται από
αντίστοιχες πολιτικές πρωτοβουλίες
και πρακτικά μέτρα. Οι αστυνομικοί,
είμαστε δημόσιοι λειτουργοί, θεματοφύλακες της δημοκρατίας και επιτέλους αυτή η συνταγματική διάσταση
του ρόλου μας, πρέπει να κατανοηθεί
και από τον τελευταίο πολίτη αυτής
της χώρας, πέρα και πάνω από ιδεολογίες και ιδεοληψίες. Είναι γνωστές
οι παρεμβάσεις μας και σε αυτόν τον
τομέα, με κύριο μέλημά μας την ανάδειξη της επικινδυνότητας του λειτουργήματός μας και την απαίτησή
μας να γίνει πράξη επιτέλους η αναγνώρισή του, ως τέτοιου. Από τότε
που ιδρύθηκαν τα πρώτα σωματεία
το αίτημα αυτό επανέρχεται διαρκώς,
αφού οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει δεν
απαντούσαν ολοκληρωτικά στο ζητούμενο. Γι αυτό και ως Ομοσπονδίες
όλων των εργαζομένων στα Σώματα
Ασφαλείας επαναφέρουμε και πάλι
το αίτημα ως πρώτης προτεραιότητας
διεκδίκηση, ζητώντας από τα πολιτικά κόμματα να πάρουν ξεκάθαρη
θέση χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.
4)	Θέλοντας να κάνω μια σύντομη αποτίμηση των πεπραγμένων μας να
μου επιτρέψετε να αναφερθώ στα
πιο ουσιώδη επιτεύγματά μας. Ξεκινώντας λοιπόν από το ταμείο μας το
ΤΕΑΠΑΣΑ που μετά από έντονες διαμαρτυρίες μας καταφέραμε να μην
ενταχθεί τελικά στο Ε.Τ.Ε.Α. το 2016
σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό
να διατηρήσει την αυτονομία του στον
ΕΦΚΑ, έχοντας εξασφαλισμένη βιωσιμότητα που του δίνει τη δυνατότητα
να ανταποκρίνεται αξιοπρεπώς στις

υποχρεώσεις τους, σε ένα ρημαγμένο γενικότερα τοπίο. Πετύχαμε δηλαδή τη διάσωση του ΤΕΑΠΑΣΑ με την
αυτοτελή του λειτουργία και τον θετικό τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ
χρηματικού βοηθήματος.
5) Σημαντική επιτυχία θεωρώ ότι είναι
και η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας ως ασφαλιστικός χρόνος που
προστίθεται στο σύνολο των ετών
ασφάλισης και βελτιώνει κατά πολύ
το ποσοστό αναπλήρωσης για τις συντάξιμες αποδοχές. Παράλληλα με το
ποσό της εξαγοράς της και της αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας
και των ετών σπουδών στα πανεπιστήμια, το οποίο παρέμεινε στα ίδια
επίπεδα.
6)	Αίτημά μας το οποίο θέσαμε και στην
πρόσφατη συνάντησή μας με την κα
Υπουργό, και το οποίο θα θέσουμε
και σε όλα τα πολιτικά κόμματα είναι
η πενταετία αυτή να επεκταθεί στα 7
έτη εφόσον κάποιος παραμένει στην
υπηρεσία επί 35 συναπτά έτη.
7)	Αναμφίβολα, η μεγαλύτερη επιτυχία
του συνδικαλιστικού μας κινήματος, ήταν ο αγώνας που δώσαμε για
το μισθολόγιο. Ήμασταν ο πρώτος
κλάδος εργαζομένων που ακύρωσε
ως αντισυνταγματικές διατάξεις του
πρώτου Μνημονίου, ασχέτως αν η
κυβέρνηση δεν έχει ακόμα συμμορφωθεί πλήρως. Με την προηγούμενη
κυβέρνηση το 2014, είχαμε πετύχει
τη σταδιακή επιστροφή του 50% των
παρανόμως παρακρατηθέντων, και
μόλις τώρα η σημερινή κυβέρνηση
επιστρέφει το υπόλοιπο 50%. Δεν
συμμορφώνεται όμως πλήρως στις
αποφάσεις του ΣτΕ διότι δεν έχουμε
μισθολογική επάνοδο στα επίπεδα
του 2012 με το αιτιολογικό ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην ψήφιση
νέου μισθολογίου, το οποίο όμως
έχει δημιουργήσει νέες αδικίες και γι’

αυτό έχουμε επίσης προσφύγει στο
Συμβούλιο της Επικρατείας. Βεβαίως
και δεν παραγνωρίζουμε ότι είναι θετικό ότι το 50% επιστρέφεται έστω και
με καθυστέρηση 2,5 ετών και μάλιστα
εφάπαξ, κάτι όμως που δεν αποτελεί
παροχή, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση αλλά υποχρέωση της πολιτείας
να συμμορφωθεί στη δικαστική απόφαση.
8)	Προτάξαμε επίσης τα θεσμικού περιεχομένου αιτήματα, τα οποία δεν
επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του
Υπουργείου και δύνανται να υλοποιηθούν με νομοθετική πρωτοβουλία
του ιδίου. Στο πλαίσιο αυτό, θέσαμε
την αναγκαιότητα της παραμονής των
Αξιωματικών στο Σώμα, τουλάχιστον
για 35 έτη, και στην κατεύθυνση αυτή
αναλύσαμε την πρότασή μας που συνίσταται στη δημιουργία παράλληλης
επετηρίδας, σε συνδυασμό με την
τροποποίηση του π.δ. 24/1997, θεσπίζοντας νέες καταστάσεις για την
υπηρεσιακή θέση κάθε κρινόμενου
(παραλειπόμενοι προς προαγωγή).
9) Επίσης, θέσαμε και το αντίστοιχο
ζήτημα της προαγωγής των Αξιωματικών του ΤΕΜΑ, των Ανθυπαστυνόμων και των Υπαστυνόμων του
ν.3686/2008, ούτως ώστε να εξαλειφθούν οι αδικίες που έχουν δημιουργηθεί από την ισχύ του νόμου εις
βάρος χιλιάδων συναδέλφων μας,
αλλά και να ανοίξει μια προοπτική
ανέλιξής τους στο Σώμα, που θα τους
απαγκιστρώνει από την υπηρεσιακή
στασιμότητα και αδράνεια. Ο προηγούμενος Υπουργός, ο κ. Τόσκας, ενώ
είχε υιοθετήσει πλήρως τις θέσεις
μας για αυτά τα θέματα, καθώς κατανόησε την αναγκαιότητα της άμεσης νομοθετικής παρέμβασης από
την πλευρά του, δυστυχώς όμως δεν
έγινε τίποτε, διότι κατά ένα περίεργο
τρόπο το πόρισμα της επιτροπής του
Αρχηγείου, που είχε υιοθετήσει, μετά
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Συνέδριο
από επεξεργασία, τις προτάσεις μας,
δεν έφτασε ποτέ ολοκληρωμένο στο
υπουργικό γραφείο. Επίσης δεν έγινε
τίποτα στο μείζον ζήτημα των κρίσεων και προαγωγών, στην κατεύθυνση
της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, κάτι άλλωστε που υπάρχει και
στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που ως Ομοσπονδία των αξιωματικών, το είχαμε δει θετικά. Ωστόσο, αντί να δούμε τις αναμενόμενες
αλλαγές, είδαμε να προκαλούνται με
ένα αμφιλεγόμενο π.δ. ως προς τη
συνταγματικότητά του, έκτακτες κρίσεις, κάτι που είχε να συμβεί από το
1993, αλλά τότε δεν υπήρχε το σημερινό νομικό πλαίσιο που προβλέπει
επακριβώς πώς αναπληρώνεται κάποια κενή θέση ανώτατου αξιωματικού, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα
να έχουμε ένα νέο κύμα απόστρατων αξιωματικών ικανών, μάχιμων,
έμπειρων και κυρίως σε παραγωγική
ηλικία, οι οποίοι μπορούσαν πολλά
να προσφέρουν και στην Ελληνική
Αστυνομία και στην κοινωνία γενικότερα. Αξιωματικούς, τους οποίους
τους πετάμε κυριολεκτικά στις μυλόπετρες του ανθρωποκτόνου νόμου
Κατρούγκαλου, με συντάξεις των 700
και 800€, οδηγώντας τους έτσι στην
ανέχεια και στην εξαθλίωση. Προφανώς αυτό για κάποιους δεν λέει
τίποτα, καθότι ως χώρα έχουμε όπως
φαίνεται την πολυτέλεια να δημιουργούμε στρατιές συνταξιούχων.
Για το συγκεκριμένο ΠΔ, ως γνωστόν,
είχαμε εκφράσει την έντονη αντίθεσή
μας και γι’ αυτό το λόγο, όπως αποφάσισε ομόφωνα το ΔΣ και δηλώσαμε ήδη,
θα το προσβάλλουμε στην Ολομέλεια
του Συμβουλίου Επικρατείας. Έχουμε
υποχρέωση να το κάνουμε για να προστατεύσουμε τα μέλη μας, το κύρος, την
προσωπικότητάς τους και κυρίως την
αξιοπρέπειά τους.
Δεν θέλω να σας κουράσω με άλλα βα-
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σικά ζητήματα που έχουμε θίξει και στα
δυο προηγούμενα συνέδριά μας και τα
οποία έχουν και πάλι συμπεριληφθεί και
στο σχέδιο ψηφίσματος του 29ου συνεδρίου, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν
έχει ικανοποιηθεί απολύτως κανένα.
Θ’ αναφερθώ μόνο στην συνεχιζόμενη
απαράδεκτη κατάσταση της καθημερινής διάθεσης των διοικητών σε μέτρα
τάξης εκτός της έδρας της υπηρεσίας
τους, γεγονός που έχει οξυνθεί μετά
και την εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης ΠΕΡΣΕΑΣ, διότι μπορεί να είναι
καλό στη σύλληψή του, αλλά πάσχει
στην εφαρμογή του, όπως το καταμαρτυρούν καθημερινά οι διοικούντες σε
όλη τη χώρα.
Πρέπει να επανεξεταστούν ορισμένες
πτυχές του σχεδίου αυτού ούτως ώστε
να μην παρατηρείται το φαινόμενο, διοικούντες μπροστά στο φόβο της μη
διάθεσης των προβλεπομένων για περιπολίες δυνάμεων, να εξαναγκάζονται να
ξεγυμνώνουν τις γραμματείες και τα επιτελεία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα,
που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση…
Και βεβαίως να μην αναφερθούμε στο
κτιριακό πρόβλημα που επί δεκαετίες μας απασχολεί, ή στην υλικοτεχνική
υποδομή και στο γερασμένο στόλο οχημάτων, που μόνο με τη βοήθεια ορισμένων Περιφερειών και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, υπάρχει κάποια ανανέωσή
τους, όπως εν προκειμένω της Στερεάς
Ελλάδας που έχει προσφέρει σε διάφορες υπηρεσίες πάνω από 50 οχήματα
διαφόρων τύπων. Στο σημείο αυτό και
πριν κλείσω την ομιλία μου θέλω να
κάνω μία μικρή αναφορά στην απόφαση της Ηγεσίας να καλέσει σε παροχή
εξηγήσεων συναδέλφους μας συνδικαλιστές που εκπροσωπούν χαμηλόβαθμο
προσωπικό για δηλώσεις τους στα ΜΜΕ,
θέμα για το οποίο έχουμε πάρει ξεκάθαρη θέση μαζί με τις άλλες Ομοσπονδίες,
καθώς η συνδικαλιστική ελευθερία είναι κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα και

αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά ο ίδιος ο
Αρχηγός που έχει υπηρετήσει το συνδικαλιστικό κίνημα μέσα από τις τάξεις της
ΠΟΑΞΙΑ ως πρόεδρος Αξιωματικών της
Ένωσης Δυτικής Ελλάδας και μέλος του
ΔΣ της Ομοσπονδίας μας.
Κυρίες και κύριοι
Αφήνοντας πίσω μας την ασφυκτική επιτροπεία των δανειστών της χώρας και
οδεύοντας προς την «κανονικότητα»,
που δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση
βεβαίως, ότι μπορούμε να κάνουμε του
κεφαλιού μας, αφού δεσμευόμαστε,
τόσο από τα γνωστά Μνημόνια όσο και
από πολλές άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, εμείς οι
Έλληνες Αστυνομικοί, πρέπει να είμαστε
συνεπείς με τις δικές μας δεσμεύσεις, με
τις δικές μας αρχές και αξίες, μη επηρεαζόμενοι από πρόσκαιρες προπαγάνδες
και άλλες βλαπτικές για τον οργανισμό
μας διαδικασίες…
Και επειδή ούτως ή άλλως το 2019 είναι
εκλογική χρονιά, εμείς ως αξιωματικοί
και ως αιρετοί εκπρόσωποι όλων των
αξιωματικών, έχουμε υποχρέωση να
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων
και να μην παρασυρθούμε από τις όποιες
πολιτικές οξύτητες. Η Ελληνική Αστυνομία υπηρετεί ακομμάτιστα και αμερόληπτα το σύνολο της κοινωνίας.
Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι το
συνδικαλιστικό μας κίνημα, μετά την
ολοκλήρωση και των αρχαιρεσιών σε
τοπικό επίπεδο για την ανάδειξη των
νέων συνδικαλιστικών του οργάνων,
σήμερα, μέσα και από τη συνεδριακή
διαδικασία καλείται να βάλει ξανά τη
σφραγίδα του στις εξελίξεις. Με αυτοπεποίθηση, τόλμη και αποφασιστικότητα
να δώσει το στίγμα του στη νέα εποχή
που εισήλθε η χώρα. Διδασκόμενο από
τα όποια λάθη και βάρη του παρελθόντος, να συμβάλλει στην κοινή προσπάθεια για να μην αποτελέσουν αυτά ξανά
εμπόδιο στην ανάπτυξη της χώρας μας.
Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι,
το νέο ΔΣ που θα έχει κατά την προσεχή
τριετία το βάρος της εκπροσώπησης των
χιλιάδων αξιωματικών και ανθυπαστυνόμων της Ελληνικής Αστυνομίας, θα
σταθεί αντάξιο των προσδοκιών τους,
έχοντας επίγνωση και του γεγονότος ότι
η χώρα γυρίζει σελίδα κι εμείς οφείλουμε να είμαστε ενεργά παρόντες.
Θα το πράξουμε αυτό, τιμώντας την ιστορία μας, τους αγώνες μας και προτάσσοντας κυρίως το ήθος, την ενότητα και την
ασίγαστη δράση μας.

Συνέδριο

Το νέο διεκδικητικό πλαίσιο της ΠΟΑΞΙΑ
Όλα τα αιτήματα που ψηφίστηκαν από το 29ο συνέδριο
και περιελήφθησαν στο σχετικό Ψήφισμα
Α΄. ΘΕΣΜΙΚΑ
Απαιτούμε:
• Τον καθορισμό εργασιακού ωραρίου
για τον Διευθυντή-Διοικητή εκάστης
Υπηρεσίας, που σήμερα βρίσκεται σε
καθεστώς υπηρεσιακής «ομηρίας»
όλο το 24ωρο, χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα.
• Την αντικειμενικοποίηση του Συστήματος Κρίσεων – Προαγωγών με μοριοδότηση του τρόπου αξιολόγησης
των κρινόμενων Αξιωματικών.
• Τον χαρακτηρισμό του αστυνομικού
επαγγέλματος ως “ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ και
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ”.

Η

Ομοσπονδία μας στα πλαίσια του
πνεύματος εξωστρέφειας και αποκέντρωσης που την διακατέχει, όπως
πέρυσι στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, έτσι
και φέτος, πραγματοποιεί το 29ο Ετήσιο
Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριό μας στη
Χαλκίδα Ευβοίας, θέλοντας έτσι να αναδείξει τον σπουδαίο ρόλο της Περιφέρειας σε ό,τι αφορά τον κλάδο μας, με έμφαση στα προβλήματα που απασχολούν τον
Έλληνα Αστυνομικό και την οικογένειά
του, αλλά και το Σώμα της Ελληνικής
Αστυνομίας, ως θεσμού, θεματοφύλακα
του αγαθού της ασφάλειας και εγγυητή
της κοινωνικής σταθερότητας σε ένα
περιβάλλον παρατεταμένης και πολυεπίπεδης κρίσης, αλλά και δυσχερούς
δημοσιονομικής κατάστασης.
Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του κοινωνικοπολιτικοοικονομικά
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
τις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών,
παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες ασφαλείας με σκοπό τη διατήρηση
και αναβάθμιση ενός περιβάλλοντος
ομαλότητας και ασφάλειας, βασικής
προϋπόθεσης
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 των επιταγών των μνημονίων.
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:
-Καταθέτουμε την αγωνία μας για το
μέλλον της Ελληνικής Αστυνομίας, καθ’
όσον οι υφιστάμενες πολιτικές της παρατεταμένης λιτότητας και η οικονομική
ύφεση επέφερε τη διάλυση του Κοινωνικού Ιστού και τη χρησιμοποίηση των
εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως κυματοθραύστη των κοινωνικών αντιδράσεων και ελατήριο απορρόφησης των λαϊκών κραδασμών οργής
και αγανάκτησης, κάτι που μας βρίσκει
εντελώς αντίθετους.
-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.

• Άμεση κατάργηση του αρ. 26 του Π.Δ
6/2018 για τις μεταθέσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών.
• Άμεση κατάργηση του ΠΔ 98/2018 περί
δυνατότητας διενέργειας εκτάκτων
κρίσεων.
• Άμεση κατάργηση της ρύθμισης του
νόμου Παπουτσή (Ν.3938/2011) ο οποίος καθιέρωσε τη δυνατότητα ύπαρξης παραταξιακών ψηφοδελτίων στις
εκλογές των συνδικαλιστικών οργάνων.
• Άμεση υιοθέτηση του πορίσματος της
συσταθείσας Επιτροπής του Α.Ε.Α
προκειμένου για την αντιμετώπιση
των στρεβλώσεων βαθμολογίου αναφορικά α) με τη 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, γ. με τα προβλήματα ιεραρχικής εξέλιξης Ανθυπαστυνόμων [προαγωγή με κριτήριο τα χρόνια στο βαθμό
και όχι τα έτη υπηρεσίας].
•	Δομική μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός (οργάνωση-λειτουργία) των
Υπηρεσιών, ώστε να αξιοποιείται στο
έπακρο το ανθρώπινο δυναμικό, με
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

| 15

Συνέδριο
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων
για προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας ως προς το παρεχόμενο έργο, επ’ ωφέλειας του πολίτη.
•	Αναγνώριση των τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) των αστυνομικών όπως και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
• 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.
• Συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στα Συμβούλια Κρίσεων.
• 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.
• Την θεσμοθέτηση της μη διάθεσης σε
Μέτρα Ασφάλειας ή Τάξης των διοικη-

τών 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.
• Την 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.
•	Αύξηση του αριθμού των εισακτέων
στη Σχολή Αστυφυλάκων.
• Τοποθέτηση των νεοεξερχομένων
Αστυφυλάκων και σε υπηρεσίες της
ΥΑΤ, ΥΜΕΤ, Τροχαίας και αεροδρομίων.
• Συνυπηρέτηση Αστυνομικών- Στρατιωτικών. Στις περιπτώσεις που ο Στρατιωτικός είναι ανώτερος, έχει επιλυθεί
με τις διατάξεις του αρ. 17 παρ. 1 περ.
ιδ΄ του πδ. 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 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.
-Άρση της διάταξης που αφορά στην
απαγόρευση της δυνατότητας επανεξέτασης, των Αξιωματικών που τέθηκαν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, από την Α.Υ.Ε. προκειμένου να
γνωματεύσει, κατόπιν αιτήσεως, για
την ικανότητά τους προς επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία, με τις ίδιες
προϋποθέσεις που ισχύουν για το λοιπό αστυνομικό προσωπικό, μέχρι το
βαθμό του Αστυνόμου Α’ και εφόσον
δεν έχει παραμείνει παραπάνω από
πέντε (5) έτη στην κατάσταση αυτή
(παρ. 6 άρθρου 44 ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α'263).
• Υποχρεωτική επανεξέταση εντός πενταετίας, για τους αστυνομικούς που
έχουν τεθεί σε υπηρεσία γραφείου.
• 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 Ρόδου,
αυτή να γίνεται από το μήνα Απρίλιο.
• Στελέχωση των διαχειρίσεων των ΓΕΠΑΔ και Δ/σεων Αστυνομίας με προσωπικό το οποίο διαθέτει πτυχίο οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης.
• Εξασφάλιση δωρεάν μετακίνησης με
τα ΜΜΜ της Αττικής και για τους αστυνομικούς της περιφέρειας.
• Σύνδεση του ηλεκτρονικού συστήματος αλληλογραφίας Police on Line με
τράπεζες νομικών πληροφοριών.
Β΄. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Διεκδικούμε:
•	Αναπροσαρμογή του επιδόματος θέσης ευθύνης στα ίδια επίπεδα με το
αντίστοιχο επίδομα που προβλέπεται για τους λοιπούς υπαλλήλους του
Δημοσίου, του Οργανισμού 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.
•	Διπλασιασμός του επιδόματος για τους

16

| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Συνέδριο
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 αναλογική εκπροσώπησή μας στο
Δ.Σ. του ΕΦΚΑ.
• Την κατάργηση του Ν. 4387/2016 καθόσον παραβιάζει τις αρχές της ισονομίας
και ανταποδοτικότητας.
Καταγγέλλουμε:
• 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, τις συνθήκες εργασίας μας, τη μείωση των
εισοδημάτων μας και την κατάργηση
του κοινωνικού κράτους, που μοιραία
μας οδηγούν ως ένστολους πολίτες
στην εξαθλίωση, στην υποβάθμιση της
ποιότητας ζωής μας και μας καθιστούν
ανακόλουθους και αναξιοπρεπείς στις
οικογενειακές και εν γένει κοινωνικές
υποχρεώσεις μας.
αστυνομικούς των Διμοιριών Υποστήριξης των Δ/νσεων Αστυνομίας
Χώρας, εφόσον απασχοληθούν για το
λόγο αυτό πέραν των 10 ημερών.
• 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 αποφάσεων του ΣτΕ, το οποίο θα ενσωματώνει τις αρχές της αξιοκρατίας, των
προσόντων θέσης και υπηρεσιακής
απόδοσης.
• Σύσταση επιτροπής για την εξέταση
παροχής οικονομικών κινήτρων- επιδόματος σε συγκεκριμένες υπηρεσίες
που κατά γενική ομολογία οι συνθήκες
καθημερινότητας επιβάλλουν υπερεργασία και υπέρμετρη καταπόνηση.
• Χορήγηση επιδόματος στους κατόχους
Πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
αντίστοιχο με αυτό που χορηγείται

στους δημοσίους υπαλλήλους.
•	Ωρομίσθια αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση.

• Τη φτωχοποίηση των αποστράτων (συνταξιούχων) συναδέλφων μας και την
υποτίμηση των κόπων της μακρόχρονης και επίπονης εργασίας τους.

• Χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου
αντιστοίχου με τον υπόλοιπο δημόσιο
τομέα.

• Την ισοπεδωτική προσπάθεια κατεδάφισης της κοινωνικής ασφάλισης του
κλάδου μας, στο βωμό των θυσιών και
της αντιμετώπισης της κρίσης.

Γ ΄. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

Δ΄. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Απαιτούμε:

• Το σεβασμό στην ιδιαιτερότητα του
αστυνομικού έργου και την αναγνώριση της επικινδυνότητάς του.

• 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 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 επέκταση της μάχιμης πενταετίας

• 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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Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών
ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ Γεώργιος
ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
KAI ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
ΝΕ.Σ.Π.Α.Α.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

01 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ιωάννης
02	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

01	ΜΕΤΑΒΙΤΣΙΑΔΗΣ Θεόδωρος
02 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βασίλειος
ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Α.ΚΙ.Δ.Α.
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

Κατά τις διεξαχθείσες αρχαιρεσίες, για
την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και των λοιπών Οργάνων της Ομοσπονδίας συμμετείχαν τέσσερεις (4) συνδυασμοί, και τα
αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Ε.Σ.Κ.Α.

02	ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης

Εγγεγραμμένοι: 151

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

03	ΒΕΝΑΡΔΗΣ Ιωάννης

Σύνολο ψηφισάντων: 147

01	ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης

04 ΓΟΥΔΑΛΑΚΗΣ Πέτρος

Έγκυρα: 144 - Λευκά: 1 - Άκυρα: 2

02	ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας

Έλαβαν:

03	ΜΠΑΚΑΛΩΝΗΣ Ανάργυρος

ΕΣΚΑ: 97 (67,36%)

04	ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ Πέτρος

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΣΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 20
(13,89%)

05	ΝΤΟΥΙΤΣΗΣ Φώτιος

Ε.Σ.Κ.Α.

06	ΠΛΑΤΙΑΣ Κωνσταντίνος

ΝΕΣΠΑΑ: 15 (10,42%)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

07	ΠΕΤΡΟΥ Νικόλαος

ΑΚΙΔΑ: 12 (8,33%)

01	ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ Ευάγγελος

08 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ Αθανάσιος

Εκλέγονται για το Δ.Σ. και τα λοιπά Όργανα της Ομοσπονδίας ανά συνδυασμό
και σειρά επιτυχίας οι ακόλουθοι:

02 ΣΙΓΚΟΣ Αλέξανδρος

09 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αγάπιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

10	ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Αναστάσιος

01	ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Παναγιώτης

11	ΚΑΡΑΚΟΥΔΗΣ Στυλιανός
12	ΑΖΕΛΗΣ Γεώργιος

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

13	ΜΠΡΑΝΗΣ Γεώργιος

Ε.Σ.Κ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

01 ΓΟΥΣΙΑΣ Θεόδωρος

01	ΛΑΜΠΡΟΥ Δημήτριος

02	ΠΛΕΣΣΙΑΣ Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

01 ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ Γεώργιος

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ε.Σ.Κ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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01	ΒΑΓΕΝΑ Σοφία
01	ΚΟΚΚΑΛΗΣ Χρήστος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

01	ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ Σταυρός

Ε.Σ.Κ.Α.

02	ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Αριστείδης
03	ΠΟΛΙΤΗΣ Ιωάννης

Α. ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

Συνέδριο
ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
01	ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας
02	ΠΛΑΤΙΑΣ Κωνσταντίνος
Β. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

01	ΒΡΑΝΤΖΑΣ Βασίλειος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

01 ΤΣΟΚΡΗΣ Αλέξανδρος
ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ –
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ε.Σ.Κ.Α.
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

01	ΒΡΑΝΤΖΑΣ Βασίλειος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

01	ΔΕΛΗΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

Δέσμευση για ένταση
των προσπαθειών και των αγώνων
Σ

τις 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00,
στο ξενοδοχείο "LUCY" στην Χαλκίδα,
συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο 19μελες
Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.,
όπως προέκυψε κατά τις αρχαιρεσίες στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2018 μετά
από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα
σε σταυρούς, μέλους του Δ.Σ. Ιωάννη
ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ και αφού τηρήθηκαν οι
προβλεπόμενες από το καταστατικό διαδικασίες, εξελέγησαν για το Προεδρείο
οι παρακάτω:

Α/Β’ ΚΑΡΑΚΟΥΔΗΣ Στυλιανός
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Α/Υ ΜΠΑΚΑΛΩΝΗΣ Ανάργυρος
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Α/Α’ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ιωάννης
ΤΑΜΙΑΣ:
Α/Β’ ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ Αθανάσιος
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ:
Α/Υ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αγάπιος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:
Α/Α’ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ Πέτρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Α/Δ ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης

ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ:
Α/Β’ ΠΟΛΙΤΗΣ Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Α/Α’ ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας

ΥΠΕΥΘ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ &
ΠΟΛΙΤ/ΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
Υ/Β’ ΒΑΓΕΝΑ Σοφία

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Α/Y ΠΕΤΡΟΥ Νικόλαος
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Α/Δ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Αριστείδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:
Α/Α’ ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Α/Υ ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Αναστάσιος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ:
Α/Δ ΠΛΑΤΙΑΣ Κων/νος

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ:

Α/Υ ΑΖΕΛΗΣ Γεώργιος
Α/Β’ ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ Σταύρος
Α/Υ ΜΠΡΑΝΗΣ Γεώργιος
Α/Δ ΝΤΟΥΙΤΣΗΣ Φώτιος
Α/Υ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, διευρυμένο αριθμητικά πλέον, δεσμεύτηκε ότι η νέα θητεία του, θα
χαρακτηριστεί από την ένταση των προσπαθειών και των αγώνων του για τη διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων
του αστυνομικού προσωπικού αλλά και
την ενδυνάμωση του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας μέσα στην ελληνική
κοινωνία, αναπόσπαστο κομμάτι της
οποίας είναι και αυτή.
Η τυπική έξοδος της χώρας από τον
οκταετή μνημονιακό κλοιό ουδόλως μας
εφησυχάζει, αντιθέτως θέτει ψηλά τον
πήχη της δυνατότητας ανταπόκρισης του
Σώματος αλλά και του συνδικαλιστικού
κινήματος στις νέες απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος το οποίο κάθε άλλο παρά
στρωμένο με ροδοπέταλα θα είναι!
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Α/Δ ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Α/Α’ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ιωάννης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ:
Α/Δ ΠΛΑΤΙΑΣ Κων/νος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Α/Α’ ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας

ΤΑΜΙΑΣ:
Α/Β’ ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ Αθανάσιος

ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ:

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Α/Y ΠΕΤΡΟΥ Νικόλαος

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ:
Α/Υ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αγάπιος

Α/Υ ΑΖΕΛΗΣ Γεώργιος

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Α/Δ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Αριστείδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:
Α/Α’ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ Πέτρος

Α/Β’ ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ Σταύρος

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Α/Υ ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Αναστάσιος

ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ:
Α/Β’ ΠΟΛΙΤΗΣ Ιωάννης

Α/Υ ΜΠΡΑΝΗΣ Γεώργιος

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Α/Β’ ΚΑΡΑΚΟΥΔΗΣ Στυλιανός

ΥΠΕΥΘ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ &
ΠΟΛΙΤ/ΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
Υ/Β’ ΒΑΓΕΝΑ Σοφία

Α/Δ ΝΤΟΥΙΤΣΗΣ Φώτιος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Α/Υ ΜΠΑΚΑΛΩΝΗΣ Ανάργυρος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:
Α/Α’ ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας

Α/Υ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος
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Προσκλητήριο για μια καλύτερη αστυνομία σε μια καλύτερη πατρίδα
Η Ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας κ. Ανδρέα Βέλλιου

Φίλες και φίλοι
Ήρθαμε σήμερα εδώ μετά από θητεία
τριών ετών, μία θητεία η οποία είναι γεμάτη από προσπάθειες για να κάνουμε
την αστυνομία καλύτερη, τη δουλειά μας
ασφαλέστερη και τη ζωή μας ευκολότερη, ή και το αντίστροφο.
Το πρόσημο είναι θετικό και αυτό είναι
προφανές για όλους, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυτούμε.
Έχουμε δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Η
αστυνομία του αύριο θα είναι εντελώς διαφορετική ακόμα και από αυτή που γνωρίσαμε εμείς που έχουν 21, 22 και πάνω
χρόνια.Η αστυνομία μπαίνει σε μία ψηφιακή εποχή κυριολεκτικάμε τον αραμπά.
Ακούσαμε το πρωί την πολιτική ηγεσία
να ευχαριστεί την τοπική αυτοδιοίκηση
γιατί έβαλε, λέει, πλάτες να βοηθήσει την
αστυνομία στην Περιφέρεια, να επιβιώσει.
Αυτά είναι πράγματα για τα οποία έπρεπε να ντρεπόμαστε και όχι να το διατυμπανίζουμε. Αλλά ακόμη όλοι συμβιβάζονται με τους χορηγούς καταστηματάρχες, φορτηγατζήδες, βενζινάδες
και άλλους, χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα με οποιαδήποτε κοινωνική τάξη,
οι ενέργειες αυτές θα έπρεπε να είναι
συμπληρωματικές στην αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να θωρακίζει το
αστυνομικό σώμα και όχι η κύρια πηγή
αναζήτησης υλικοτεχνικής υποστήριξης.
Όσοι έχετε χρόνια εδώ σε συνέδρια, με
έχετε ακούσει διαχρονικά να μην χαρίζομαι σε καμία πολιτική ηγεσία. Έτσι δεν
θα χαριστώ και σε αυτή. Επισκεφθήκαμε
την υπουργό και σε κάθε θέμα το οποίο
της θέσαμε, η απάντηση ήταν ότι δεν θα
το αγγίξει, διότι δεν το είχαν αγγίξει και οι
προηγούμενοι! Πρωτοφανές νομίζω. Τότε
δεν υπάρχει λόγος ούτε να υπάρχει πολιτική ηγεσία, ούτε συνδικαλισμός, ούτε τίποτε. Ας τα αφήσουμε όλα στον αυτόματο

πιλότο μέχρι τις εκλογές και να αφήσουμε την τρικομματική πολιτική ηγεσία να
απολαμβάνει τις χαιρετούρες των οροφιτών της Κατεχάκη και τις περιοδεύουσες
ανά την Ελλάδα θεατρικές παραστάσεις.
Προφανώς η σοβιετική πολιτική παιδεία
και η εξ αυτής λογική του «αυτοί κάνουν
ότι μας πληρώνουν και εμείς κάνουμε ότι
δουλεύουμε», αποτελούν κυρίαρχη λογική και έχουν εξελιχθεί στο ότι «εσείς ζητάτε και εμείς σας λέμε ότι δεν θα ασχολούμαστε». Κάποτε θα πρέπει σε αυτόν
τον τόπο να σοβαρευτούμε και να δούμε
τι θα κάνουμε για το μέλλον.
Η αστυνομία δεν μπορεί να γίνει η λαϊκή
πολιτοφυλακή όπως εξήγγειλαν κάποιοι.
Η αστυνομία είναι θεσμός της δημοκρατίας από τότε που υπήρξε δημοκρατία.
Είναι θεσμός σύμφυτος της δημοκρατίας.
Δεν μπορεί όλοι να στριφογυρίζουν την
καραμέλα του εκδημοκρατισμού της. Δεν
θέλει και άλλο εκδημοκρατισμό η αστυνομία, θέλει υλικά και μέσα, θέλει σύγχρονα εργαλεία να κάνει τη δουλειά της.
Αφήστε πίσω επιτέλους τα εμφυλιοπολεμικά και αντιδικτατορικά συνθήματα
και προσγειωθείτε στον 21ο αιώνα. Επιτέλους αφήστε το θυμικό και προτάξτε το
λογικό. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει
ένας φοιτητής μιας οικονομικής σχολής,
είναι ότι η ανάπτυξη χρειάζεται ασφάλεια.
Οικονομική ανάπτυξη σημαίνει εμβάθυνση της δημοκρατίας, άρα αν θέλετε να
βοηθήσετε τη δημοκρατία, τότε βοηθήστε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά
της αποτελεσματικά και να βοηθήσει την
ανάπτυξη.
Εάν θέλουμε λοιπόν να κωδικοποιήσουμε κάποια πράγματα ως στόχους για το
επόμενο χρονικό διάστημα, θα μπορούσαμε να προτάξουμε τα εξής:
• επέκταση μάχιμης 5ετίας σε όλο το
αστυνομικό προσωπικό. επίσης, επέκτασή της από 5 σε 7 έτη για όσους
συμπληρώνουν 35 χρόνια υπηρεσίας.
• αναγνώριση του επικινδύνου του
επαγγέλματος.
• διασφάλιση 35ετούς παραμονής των
Αξιωματικών στο Σώμα.
• ανέγερση νοσοκομείου αστυνομίας ή
Σωμάτων Ασφαλείας. Ειδάλλως, προσθήκη ανάλογης πτέρυγας στο 401
ΓΣΝ ή στο ΝΙΜΤΣ.
• συνυπηρέτηση αστυνομικών με στρα
τιωτικούς και άλλους δημοσίους
υπαλλήλους, π.χ. εκπαιδευτικούς.
• άρση του πανεπιστημιακού ασύλου.

• αλλαγή του καθεστώτος συνταξιοδότησης για τις χήρες των αστυνομικών.
• άμεσες προσλήψεις προσωπικού με
ανατροπή της μνημονιακής ρήτρας
που εμποδίζει την κάλυψη των κενών.
• διασφάλιση ελεύθερης συνδικαλιστικής έκφρασης χωρίς διώξεις.
• κατάργηση του νόμου Παπουτσή για
τη δυνατότητα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες διαφορετικών ψηφοδελτίων
(παρατάξεις).
• συμμετοχή συνδικαλιστικών φορέων
στα Συμβούλια Κρίσεων ανωτέρων
και ανωτάτων Αξιωματικών και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου
των κρίσεων.
• δημιουργία σχολείου εφαρμογής αντικειμένου, διάρκειας ενός εξαμήνου,
μετά την αποφοίτηση από τη ΣΑΕΑ για
τους νέους Υπαστυνόμους.
Τέλος, θα ήθελα να απευθυνθώ στους
συναδέλφους οι οποίοι αντιμετωπίζουν
προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη
δημιουργία οικογένειας και να τους καλέσω να στηρίξουν και να στηριχθούν
στην προσπάθειά τους αυτή, επισκεπτόμενοι τη Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που λειτουργεί στο Ναυτικό
Νοσοκομείο Αθηνών. Η Μονάδα αυτή,
λειτουργεί και με την χρηματοδότηση της
Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του Ιδρύματος Παιδικών Εξοχών, και εκεί, μπορεί
οποιοσδήποτε αστυνομικός να βοηθηθεί
χωρίς τα υπέρογκα κόστη που απαιτούνται σε ιδιωτικές κλινικές.
Κλείνοντας και επιτρέψτε μου τον προσωπικό τόνο, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δεκαετούς μου παρουσίας
στα δρώμενα της Ομοσπονδίας, να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γεωργατζή και τον
Γιάννη Κατσιαμάκαγια την εμπιστοσύνη
τους και τη στήριξή τους. Προσπάθησα να
κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα τόσο στο
πλαίσιο του Δ.Σ. αλλά και ως εκπρόσωπος της ΠΟΑΞΙΑ στο Δ.Σ. του ΙδρύματοςΠαιδικών Εξοχών.
Έχουμε μπροστά μας μια νέα τριετή θητεία στο Δ.Σ. Κάναμε πάρα πολλά έως
τώρα, αλλά έχουμε υποχρέωση να παλέψουμε ακόμα πιο μαχητικά και αποτελεσματικά καθώς το περιβάλλον γίνεται
ολοένα και πιο τοξικό τα επόμενα χρόνια.
Καλώ, λοιπόν, όλους να στρατευτείτε σε
ένα νέο ξεκίνημα για μια καλύτερη αστυνομία σε μια καλύτερη κοινωνία, για μια
καλύτερη Πατρίδα κι ένα καλύτερο μέλλον.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Η ΠΟΑΞΙΑ με δυναμική και σεβασμό έχει καταφέρει
να συσπειρώσει μεγάλο αριθμό συναδέλφων
Η ομιλία του Γ’ Αντιπρόεδρου της ΠΟΑΞΙΑ Δραγουδάκη Αναστάσιου

Κ

αλησπέρα σε όλους τους συνέδρους,
καλές εργασίες να έχουμε. Καταρχάς
είναι το 18ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας,
στο οποίο συμμετάσχω και αυτό σημαίνει ότι έχω τη βαρύνουσα δυνατότητα να
προβαίνω και σε κάποιες διαπιστώσεις:
Η πρώτη διαπίστωση που μπορώ να
κάνω με ασφάλεια, είναι ότι η ΠΟΑΞΙΑ δεν είναι μια μικρή Ομοσπονδία.
Είναι μια μεγάλη Ομοσπονδία, είναι μια
Ομοσπονδία με δυναμική, με σεβασμό,
εμπνέει όλες τις δυνάμεις και πλέον
έχει καταφέρει να συσπειρώσει μεγάλο
αριθμό συναδέλφων που αποδεικνύεται
από την αύξηση των μελών. Η πυκνότητα στις τάξεις της που οδήγησε στην
αριθμητική αύξηση των Αντιπροσώπων
από 108 στους 151 είναι σημάδι ότι το
Δ.Σ. της περασμένης τριετίας εργάσθηκε με σθένος και κατάφερε να αναδείξει
τα προβλήματα σε τέτοιο μεγάλο βαθμό
που πύκνωσε τις τάξεις της και έφερε
αυτό το αποτέλεσμα.
Το δεύτερο στοιχείο, γιατί πρέπει να
μιλάμε με πραγματικά περιστατικά, είναι η ικανότητα του Δ.Σ. της ΠΟΑΞΙΑ να
αντιληφθεί ότι αυτή η αύξηση της Ομοσπονδίας είχε πραγματική αναγκαιότητα
την αύξηση των μελών του ΔΣ από 15
σε 19 για λόγους δημοκρατίας και αντιπροσωπευτικότητας. Το ζήτημα αυτό το
υλοποίησε το προηγούμενο ΔΣ, με πολύ
ορθή ψήφιση των διατάξεων της τροποποίησης του καταστατικού που προέβη
με πρωτοβουλία του Προέδρου μας, την
οποία υπενθυμίζω ψηφίσαμε όλοι οι εκ22
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πρόσωποι της ΕΣΚΑ και ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ,
πλην της ΝΕΣΠΑΑ και της ΑΚΙΔΑ. Θεωρώ λοιπόν ότι έρχεται η δικαίωση γιατί
όντως η αύξηση των μελών του ΔΣ ήταν
αναγκαία.
Το τρίτο πράγμα που ήθελα να πω, είναι
ότι το ΔΣ στο οποίο είχα την ιδιότητα του
Γ’ Αντιπροέδρου, πραγματοποίησε πολλές και επιτυχημένες δράσεις, τις οποίες τις βίωσαν οι συνάδελφοι και από τις
πρωτοβάθμιες Ενώσεις αλλά κι εμείς
από το ΔΣ και αναδείχθηκαν θεωρώ σε
Πανελλήνιο επίπεδο.
Οι δράσεις αυτές ήρθαν σε μια δύσκολη
περίοδο, αλλά ήταν πάντοτε τεκμηριωμένες με στοιχεία, δεν κάναμε ποτέ ελαφρύ λαϊκισμό, ούτε κοιτούσαμε να χαϊδεύουμε τις πλάτες. Ήμασταν ρεαλιστές
χωρίς πολλές φαμφάρες Επιτυχίες; Η
απόδοση των αναδρομικών που θα πάρουμε, είναι μια επιτυχία των Ομοσπονδιών παρότι έχω ακούσει τελευταία και
μια πολιτική ατάκα ότι «εμείς οι πολιτικοί θέλαμε να σας τα δώσουμε».Δηλαδή
ότι ανάγεται σε πολιτική απόφαση η εν
λόγω απόδοση για να πάρουν πολιτικά
οφέλη από αυτήν την κίνηση.
Όσο αφορά το ΔΣ της Ομοσπονδίας, δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι το κύριο χαρακτηριστικό των δράσεών του ήταν η συνεχής εξωστρέφεια.Εξωστρέφεια όσον
αφορά τόσο τις δράσεις της αλλά και
όσον αφορά την πλαισίωση των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων ανά την Ελλάδα.
Αυτό το πράγμα το λέω με την δεκαοκτάχρονη συνεχή εμπειρία μου ως εκλεγμένος συνδικαλιστής, δεν έχει ξανασυμβεί . Δηλαδή, η πλαισίωση Ενώσεων για
θέματα. Επισκέψεις στη Ειδομένη, Μυτιλήνη, Κω, Κρήτη, Καλαμάτα, Γιάννενα,
Έβρο, Ξάνθη, Χαλκίδα και πολλά πολλά
ακόμα δεν έχουν ξανασυμβεί. Αυτό τιμά
πρώτιστα τον Πρόεδρό μας με τον οποίο
συντάσσομαι πλήρως και στηρίζω ευθέως, τον Γιάννη τον Κατσιαμάκα, στον
οποίο αξίζουν συγχαρητήρια γιατί Πρόεδρε όντως έχεις καταφέρει μέσα από
αυτές τις δράσεις να έχεις συσπειρώσει
όλη την Ομοσπονδία. Σου αξίζουν θερμά
συγχαρητήρια και να κινηθείς σε αυτήν
την κατεύθυνση και σε αυτήν την θητεία
που θα συνεχίσεις.

Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, είμαι υπερήφανος που συμμετείχα στη σύνθεση
του Δ.Σ της Ομοσπονδίας και θεωρώ ότι
με τον δικό μου τρόπο, ήμουν δίπλα στα
προβλήματα, με τον θεσμικό ρόλο που
μου αναλογούσε.Είτε με την ιδιότητα του
Γ’ Αντιπροέδρου, είτε και με την ιδιότητα
του Προέδρου της πρώτης Περιφερειακής Ένωσης, της Ένωσης Αξιωματικών
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η
οποία κατάφερε από την προηγούμενη
φορά να αυξήσει τον αριθμό των Αντιπροσώπων της από 6 σε 10, καταδεικνύοντας ότι η ΕΑΑΜΘ μπορεί να αποτελεί
μια ισχυρή δύναμη, την πρώτη φωνή σε
περιφερειακό επίπεδο, και θα είμαστε
εδώ να στηρίξουμε τα μέλη μας.
Όσον αφορά τα λοιπά θέματα, έχουμε το
θέμα του Πορίσματος σε εκκρεμότητα το
οποίο έχει πάει στις καλένδες. Έφυγε
ως γνωστόν ο προηγούμενος Αρχηγός
ο κος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ και έπρεπε να ενημερωθεί η νέα φυσική ηγεσία .Από τον
Άννα στον Καϊάφα δηλαδή και το θέμα
στον πάγο. Για το βαθμολόγιο των Ανθυπαστυνόμων, Υπαστυνόμων Ν. 3686, μια
από τα ίδια.
Στον αντίποδα θεσπίστηκαν έκτακτες
κρίσεις, τσούλησε η επετηρίδα ακόμα
περισσότερο, σας θυμίζω σε ένα μήνα
έχουμε δεύτερες απανωτές κρίσεις, ξεκινάνε να γίνονται Αστυνομικοί Διευθυντές η τάξη του ’97, τάξη ’98 δεν υπάρχει
και φτάνουμε στην ’99 που είναι η πρώτη
σειρά με ιδιώτες. Τελείωσαν τα ψέματα,
το "θα δούμε" δεν υπάρχει άλλο. Αν δεν
λύσουμε θέματα καθοριστικά θα κλαίνε
μανούλες Τα είπανε και οι προηγούμενοι, πρέπει να συνεννοηθούμε.
Η Ομοσπονδία, πρέπει να πω προς τιμή
της, ακόμα και στην τελευταία συνάντηση που έκανε με την Υπουργό κα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ έβαλε πρώτο θέμα το πόρισμα
της Επιτροπής, έβαλε μέσα το βαθμολόγιο έβαλε μέσα το ζήτημα των έκτακτων
κρίσεων, έβαλε μέσα την κατάργηση του
άρθρο 26 των μεταθέσεων των Υποδιευθυντών και το θέμα στο να γίνει η μάχιμη
πενταετία σε μάχιμη επταετία.
Εμείς ως Ομοσπονδία συνεχίζουμε δυναμικά και θεωρώ ότι ο Πρόεδρος που
ορίζει την κατευθυντήρια γραμμή, συ-
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ντασσόμαστε πλήρως. Πρόεδρε όντως
το υπόμνημα που παραδόθηκε στην
Υπουργό αποτελεί την κορύφωση των
θεμάτων που μας απασχολούν και θεωρώ πως περιλαμβάνει τα θέματα που η
νέα σύνθεση του Δ.Σ πρέπει να τα έχει σε
πρώτη προτεραιότητα.
Κλείνοντας με την ιδιότητα του Προέδρου της ΕΑΑΜΘ, εμείς μόλις αντιληφθήκαμε ότι γίνονται ανεφάρμοστες
διαταγές τύπου Περσέας, με την υποβάθμιση του ρόλου των Αξιωματικών,
των Υποδιευθυντών, των Αστυνόμων
κλπ σε κυλιόμενη βάρδια και κάνοντας
τους Διοικητές επισκέπτες στις Υπηρεσίες τους, αντιδράσαμε αμέσως. Σύντομα
αντελήφθησαν και άλλες πρωτοβάθμιες
Ενώσεις ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί
να δουλέψει άλλο. Το δεύτερο που ήρθε
ήταν το μεταναστευτικές. Αστυνόμοι
Α’ σε 8ωρη βάρδια επόπτες πάνω στην
Εγνατία Οδό, στο δίκτυο από τον Έβρο
μέχρι την Καβάλα και μέχρι την Θεσσαλονίκη, γιατί τότε ανησύχησε προφανώς
κάποιους κατέχοντες υψηλές θέσεις, η
παραμονή αλλοδαπών στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης. Και για να μην πηγαίνουν
προς το κέντρο της ενδοχώρας, ήθελε
την ανάσχεση να γίνεται εντός της ΑΜΘ.
Πάλι εμείς το φορτωθήκαμε, τι γίνεται
όμως; Φύγανε όλοι οι Αστυνομικοί σε
αποσπάσεις στα νησιά, οι πρώην ΣΦ μετατέθηκαν σε μεγάλο ποσοστό σε άλλες
υπηρεσίες των Διευθύνσεων και τρέξτε
εσείς Διοικητές και οι λοιποί να κάνετε το
έργο των Συνοριακών επειδή διέλυσαν
προηγουμένως την εύρυθμη λειτουργία
των αρμοδίων υπηρεσιών. Επειδή τα θέματα είναι πολλά και δεν προλαβαίνουμε
να τα πούμε σε ένα Συνέδριο θεωρώ ότι
το Ψήφισμά μας θα πρέπει να είναι δυναμικό , θα πρέπει να σκεφτούμε μια μορφή αγώνα, θα πρέπει να δημιουργήσει
ως επιπρόσθετος μοχλός πίεσης, γιατί
έχω την εντύπωση ότι η εκάστοτε πολιτική ηγεσία δεν ιδρώνει πολύ το αυτί της.
Πρέπει η Ομοσπονδία να βγει στο δρόμο
της, πρέπει όπως είπε ο Γιάννης ο Γραμμένος να είμαστε 150 στους 150 στους
αγώνες, στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Εν πάσει περιπτώσει ελάχιστοι
κωλυόμενοι, θα πρέπει ο αγώνας μας
να κορυφωθεί. Όσον αφορά τις αυριανές εκλογές κυρίαρχο στοιχείο πρέπει
να είναι η ενότητα, πέρα από παρατάξεις
και συνδυασμούς διότι η Αστυνομία είναι μία και τα προβλήματα κοινά! Καλή
επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους. Σας
ευχαριστώ πολύ.

«Δεν μπορεί να παραβιάζονται τα νομοθετικώς
κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα»
Η Ομιλία του Χρήστου Κόκκαλη

Καλωσορίζω τους επανεκλεγέντες και
τους νεοεκλεγέντες αντιπροσώπους
στις εργασίες του φετινού συνεδρίου,
το οποίο σηματοδοτεί και την απαρχή
της νέας συνδικαλιστικής τριετίας των
αξιωματικών και ανθυπαστυνόμων.
Επ' ευκαιρίας αυτού, νομίζω ότι είναι
δέον να αναλογιστούμε τα πεπραγμένα της προηγουμένης τριετίας και να
θέσουμε τους στόχους της νέας αυτής
συνδικαλιστικής θητείας. Τρία χρόνια
που είμαι εκλεγμένος, έχω ακούσει
παρά πολλές προτάσεις για τις προαγωγές των αξιωματικών προερχόμενων από Σ.Α.Ε.Α., των αξιωματικών
προερχόμενων από το Τ.Ε.Μ.Α. και των
αξιωματικών του νόμου 3686/2008.
Γνώμη μου είναι ότι πρέπει να εκπονηθεί μια συνολική πρόταση βαθμολογίου που θα αφορά τους αστυνομικούς από τον Ειδικό Φρουρό μέχρι τον
Αντιστράτηγο. Πάνω σε αυτή να δημιουργηθεί και πρόταση για μισθολόγιο.
Μέχρι τη στιγμή που θα έχουμε έτοιμη
πρόταση μισθολογίου, μπορούμε να
προτείνουμε διορθώσεις του υπάρχοντος, με δεδομένο ότι, όπως δείχνει η
εμπειρία, καμία κυβέρνηση δεν αποσύρει ένα νόμο εν συνόλω.
Επίσης, θέλω να αναφέρω ότι στην
παρελθούσα τριετία, η αλήθεια είναι
ότι έχουμε επιτύχει κάποια πράγματα
για την αστυνομία, αλλά ταυτοχρόνως
υπάρχουν ορισμένα στοιχειώδη θέματα που παραμένουν άλυτα. Ακόμα
δεν έχουμε επιτύχει, η ημερήσια ανά-

παυση και η εβδομαδιαία υπηρεσία να
είναι δεδομένες. Δεν μπορεί να παραβιάζονται τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα, εντός του
αστυνομικού σώματος, του σώματος
που είναι συνταγματικά εντεταλμένο
να ελέγχει την εφαρμογή της νομοθεσίας. Δεν συνάδει. Πεποίθησή μου
είναι ότι αυτός πρέπει να είναι και ο
πρωταρχικός στόχος μας για αυτή την
τριετία. Έχει έρθει η ώρα για την ηγεσία μας, να αρθεί στο ύψος της ευθύνης της και εμείς ως συνδικαλιστές
να ασχοληθούμε περισσότερο με την
επίλυση αυτού του ζητήματος. Αυτή
τη στιγμή δεν υπάρχει όριο στο πόσοι
θα είναι οι παρόντες αστυνομικοί σε
ένα τμήμα. Χιλιάδες αστυνομικοί σε
φυλάξεις, σε γήπεδα και σε πορείες.
Ο αξιωματικός υπηρεσίας δεν είναι
δεδομένος για τις υπηρεσίες επιπέδου
τμήματος, ο διοικητής το ίδιο. Δεν μπορεί ο διοικητής να διοικεί το τμήμα, στο
οποίο κατόπιν διαταγών για μετακινήσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις, μέτρα
και φυλάξεις, έχει απομείνει το 20%
της δύναμης ή και λιγότερο. Πρέπει να
θεσμοθετηθεί το ελάχιστο όριο παρόντων αστυνομικών βάσει του οποίου
μια υπηρεσία επιπέδου τμήματος θεωρείται λειτουργική. Το οποίο είναι
καθαρά θέμα βούλησης, καθόσον δεν
έχει οικονομικό κόστος. Επίσης, είναι
αναγκαίο να διορθωθεί μια αδικία και
να προβλεφθεί επίδομα διοίκησης και
για τους βαθμούς Αστυνόμου Β', Υπαστυνόμου Α' και Β'.
Κλείνοντας, και επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για το δικαίωμα των
αστυνομικών στην απεργία, νομίζω
ότι είναι κατανοητό το γεγονός ότι είναι αδύνατο να απεργήσει το σύνολο
της αστυνομικής δύναμης. Έστω και
για μια ώρα να συνέβαινε αυτό, θα
χρειαζόταν ένας μήνας για να αποκατασταθεί η τάξη στο πρότερο επίπεδο.
Αυτό που μπορεί όμως να θεσμοθετηθεί συνταγματικά είναι το δικαίωμα να
απεργούμε/απέχουμε από διοικητικής
φύσεως καθήκοντα όπως η έκδοση
ταυτοτήτων, αδειών κλπ. Κάτι τέτοιο
θα συνεισέφερε στον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της αστυνομίας, χωρίς
έκπτωση στην ασφάλεια των πολιτών.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Με συνεχείς παρεμβάσεις μπορέσαμε
να αποτρέψουμε δυσμενείς ρυθμίσεις
Η Ομιλία του Κωνσταντίνου Πλατιά, Ειδικού Γραμματέα Οικονομικών,
Ασφαλιστικών, Θεσμικών και θεμάτων Προσωπικού
και σε μεγάλο βαθμό έγιναν αποδεκτές. Υπάρχει βέβαια και συνέχεια,
όπως εξέλιξη Ανθυπαστυνόμων, αύξηση ορίων ηλικίας στο βαθμό του
Αστυνομικού Δ/ντη – Υποδ/ντη, καθώς και άλλες ρυθμίσεις.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πέρασαν τρία χρόνια, που είχα την τιμή
να εκλεγώ ως αντιπρόσωπος στην
Π.Ο.ΑΞΙ.Α, αλλά και μέλος στο Δ.Σ. με
την ιδιότητα του Ειδικού Γραμματέα Οικ/
κων-Ασφαλιστικών-Θεσμικών και θεμάτων προσωπικού. Τρία δύσκολά χρόνια για όλους μας, αφού κληθήκαμε από
τη δεύτερη κιόλας ημέρα της εκλογής
μας να διαχειριστούμε κορυφαία ζητήματα όπως Ασφαλιστικό-ΜισθολόγιοΒαθμολόγιο-Αναδιάταξη
Υπηρεσιών.
Επιτρέψτε μου μια γρήγορη αναφορά:
α)	Ασφαλιστικό: Τον Ιανουάριο του 2016
με την κατάθεση του πρώτου σχεδίου νόμου άμεσα ενεργοποιηθήκαμε
και προσπαθήσαμε να το βελτιώσουμε, πλην όμως βρεθήκαμε μπροστά
σε αλαζονικές συμπεριφορές. Παρά
ταύτα με μεγάλο κόπο, αλλά πολλές
παρεμβάσεις, καταφέραμε να κρατήσουμε στα ίδια επίπεδα του υπολογισμού για τη μάχιμη πενταετία και θα
έλεγα ότι η σχετική εγκύκλιος αν και
δεν αναμενόταν φαίνεται και πιο προωθημένη προς το καλύτερο σε ό,τι
αφορά τα διπλά χρόνια.
β)	Βαθμολόγιο: Η Ομοσπονδία συμμετείχε στη συσταθείσα επιτροπή του
Αρχηγείου μας. Προτάσεις υπήρξαν
24
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γ)	Αναδιάταξη Υπηρεσιών: Κατά γενική
ομολογία πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ήταν (είναι) επιβεβλημένη, πλην όμως για άλλη μια φορά
μια σοβαρή προσπάθεια για κάτι καλό
κατέληξε σε λάθος κατεύθυνση μετά
από παρεμβάσεις τοπικών φορέων
πολιτικών, και σε άλλες περιπτώσεις
ιδίων συμφερόντων. Τώρα η κατάσταση είναι τραγική, αφού όλο αυτό που
έγινε πολύ γρήγορα και χωρίς σχεδιασμό πάσχει σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, δομές, προσωπικό, με αποτέλεσμα τα ήδη υφιστάμενα τμήματα
να μην μπορούν να επιτελέσουν το
έργο τους, δηλαδή αυτό που δικαιούται ο Έλληνας πολίτης, «ΑΣΦΑΛΕΙΑ».
δ)	Μισθολόγιο: Από την πρώτη στιγμή,
καταλάβαμε τι έρχεται γιατί εξορθολογισμός μακάρι να γινόταν ώστε να
δοθούν αυξήσεις. Δυστυχώς γίνεται
μόνο για να υπάρξουν μειώσεις στις
αποδοχές μας. Δεν μείναμε άπραγοι,
αλλά όπως και στο ασφαλιστικό έτσι
και στο μισθολόγιο ίσχυσε το ρητό
«φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Έστω
υπόψη ότι οι Ομοσπονδίες ενημερώθηκαν για τις διατάξεις του νέου μισθολογίου μία ημέρα πριν την κατάθεσή του, όταν το παρόμοιο των Δημοσίων υπαλλήλων το συζητούσαν
για μήνες. Παρά ταύτα με συνεχείς
παρεμβάσεις μπορέσαμε να αποτρέψουμε δυσμενείς ρυθμίσεις. Όπως το
ασφαλιστικό νομοσχέδιο έτσι και εδώ
είναι τεράστιες οι ευθύνες της φυσικής ηγεσίας, αφού όχι μόνο δεν στάθηκε αρωγός στην προσπάθειά μας
για βελτίωση, αλλά κατά την άποψή
μου υπήρξε συνειδητή αποχή τους,

με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στο ν.
4472/2017 καταδικάζοντας ιδιαίτερα
τους χαμηλόβαθμους σε μεγάλες μειώσεις.
ε)	Ανωτατοποίηση της σχολής Αστυφυλάκων ώστε, αφενός μεν να τύχει περαιτέρω αναβάθμισης η παρεχόμενη
εκπαίδευση και αφετέρου να μπει
φρένο στις πολλές κατηγορίες Αξιωματικών, δεδομένου ότι μέσα από μια
λογική και ελεγχόμενη βαθμολογική
εξέλιξη αυτό είναι εφικτό. Εδώ υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και με τη
συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας μας αυτό επιβάλλεται και πρέπει να τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα.
Σήμερα, με την εκλογή του νέου Δ.Σ. ξεκινά μια νέα μακρά πορεία αγωνιστικών
παρεμβάσεων για την αποκατάσταση
όλων των αδικιών που κάποιοι βάπτισαν
μεταρρυθμίσεις. Τα προβλήματα που
ταλανίζουν τον κλάδο μας είναι εδώ και
είναι πολλά. Θα μου επιτρέψετε όμως να
αναφερθώ σε κάποιες περιπτώσεις που
κατά την άποψή μου πρέπει να αποτελέσουν άμεση προτεραιότητα για την νέα
περίοδο όπως:
Επέκταση της μάχιμης πενταετίας κατά
δύο (2) έτη όταν συμπληρώνονται τριάντα-πέντε (35) έτη πραγματικής συνολικής Υπηρεσίας στο Σώμα, καθώς και
επέκτασή της σε όλες τις Υπηρεσίες του
Σώματος.
Εντός του ΕΦΚΑ δημιουργία τμήματος
απονομής Στρατιωτικών και Πολιτικών
συντάξεων, ώστε αυτές να εκκαθαρίζονται σε μικρό χρονικό διάστημα.
Η θέσπιση επιδόματος τμηματάρχη για
τους αξιωματικούς που κατέχουν θέση
ευθύνης-Διοίκησης.
Ρυθμίσεις που αφορούν το βαθμολόγιο
και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.
Υποστελέχωση Υπηρεσιών – Υλικοτεχνική υποδομή και προώθηση σύγχρονων

Συνέδριο
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Δράσεις ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα
με σκοπό την βελτίωση της υπηρεσιακής
και προσωπικής ζωής των συναδέλφων
μας.
Τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δε μας
χαρίστηκε, τρανό παράδειγμα η επικείμενη καταβολή των αναδρομικών που
όλοι περιμέναμε. Πίστευε κανείς πριν
χρόνια που ξεκίναγε μια πορεία διεκδικήσεων, με την προσφυγή στο ΣτΕ, ότι
θα φτάναμε εδώ; Πολλοί λίγοι, και να
που δικαιωθήκαμε. Σε αυτό το πλαίσιο
και πάλι, πολύ στοχευμένα, προσφύγαμε
κατά του νέου «γιαλαντζί» μισθολογικού
νόμου, που όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση του ΣτΕ, αλλά οδηγεί
στη φτωχοποίηση τα δύο τρίτα των συναδέλφων μας και περιορίζει στο κάτω από
το προηγούμενο 50% του λαμβανομένου,
με την υποκατάσταση εισοδήματος όλων
των υπολοίπων. Να γιατί το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να πυκνώσει, να
μεγαλώσει και μέσα από ένα σοβαρό
διεκδικητικό πλαίσιο, βήμα-βήμα, να
πετύχουμε την κοινωνική και οικονομική ανόρθωση του Έλληνα Αξιωματικού.

Τιμητικές πλακέτες σε άξια στελέχη

Η

Ομοσπονδία τίμησε απονέμοντάς
τους τιμητικές πλακέτες, τον κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη για την έμπρακτη
προσφορά του στο Σώμα της Ελληνικής
Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Γραμματέας Δημόσιας Τάξης,
τον κ. Κώστα Μπακογιάννη και τον κ.
Φάνη Σπανό για την ενεργή συμπαράσταση και ευγενική τους χορηγία για τη
διεξαγωγή του συνεδρίου. Επίσης, τίμησε τον τέως αντιπρόεδρό μας κ. Γιώργο Κανέλλο καθώς και τον πρόεδρο της
Ένωσης Αξιωματικών Ιωνίων Νήσων
κ. Μάνθο Γιαννούλη για την πολύχρονη και ουσιαστική τους συνεισφορά
στο συνδικαλιστικό κίνημα των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Φίλες και Φίλοι,
«Για να γυρίσει ο Ήλιος θέλει δουλειά
πολύ» κι εμείς όλοι εδώ έχουμε όρεξη,
έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τα
καταφέρουμε, γιατί είμαστε μια γροθιά
και όπως πολλές φορές έχω πει, ρίχνουμε γροθιά στο μαχαίρι ξέροντας ότι
θα κοπούμε, αλλά την λάμα θα την σπάσουμε. Θα σπάσουμε το κατεστημένο, θα
κάνουμε την παρουσία μας αισθητή, θα
πετύχουμε. Αφήστε πίσω ό,τι σας χωρίζει και ασχοληθείτε με ό,τι σας ενώνει
και τότε να είστε σίγουροι ότι μπορούμε
να καταφέρουμε πολλά.
Τέλος, θα επαναλάβω κάτι που είχα πει
στο παρελθόν ότι ο συνδικαλισμός των
αστυνομικών αποτελεί τη μόνη νόμιμη
διέξοδο προκειμένου να εκφράσουν τα
επαγγελματικά τους προβλήματα και να
θεμελιωθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας
με την εκάστοτε κυβέρνηση. Για αυτό
λοιπόν, με αγωνιστική διάθεση, υπέρβαση, συνεννόηση και συσπείρωση, θα
δώσουμε στην Αστυνομία μας και στον
έλληνα Αστυνομικό το ρόλο που αρμόζει
στην Ελληνική κοινωνία. Καλή συνέχεια.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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ΒΑΓΕΝΑ Σοφία:
Μια γυναίκα αστυνομικός με εθελοντική
προσφορά στην κοινωνία
κών-επιζήσασων από φαινόμενα έμφυλης βίας καθώς και την αρτιότερη ένταξη των γυναικών-θυμάτων έμφυλης και
ενδοοικογενειακής βίας στο σύνολο της
κοινωνίας μας.
Έχει σημασία θεωρώ να αναφερθώ σε
στατιστικά στοιχεία για να αντιληφθούμε τη σημασία του ρόλου της αστυνομίας
καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα
σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που ολοένα διογκώνεται.
Τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού
Ηνωμένων εθνών καταδεικνύουν τη διάσταση του φαινομένου.

Η

Υπαστυνόμος Β' Σοφία Βαγενά,
εκλέχθηκε ως μέλος του ΔΣ της
ΠΟΑΞΙΑ, στο 29ο Εκλογοαπολογιστικο
Συνέδριο.

Μιλώντας στο 29ο συνέδριο, δεν παρέλειψε να τονίσει ότι «είναι μεγάλη μου
η χαρά,που μου δίνεται η ευκαιρία να
μιλήσω σήμερα, ημέρα του Συνεδρίου,
η οποία συμπίπτει με την Παγκόσμια
Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
όπως αυτή θεσπίστηκε την 10 Δεκεμβρίου 1948 από τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών.Είμαι η Βαγενά Σοφία, έχω εκλεγεί στην Ανοιχτή Κίνηση Δημοκρατών
Αξιωματικών και είμαι εκλεγμένο μέλος
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Αξιωματικών Αττικής.Θα ήθελα να μιλήσω από μια άλλη εξίσου σημαντική για
μένα ιδιότητα, αυτή της εκπρόσωπου της
Αλληλεγγύης Γυναικών της Δημοκρατικής Ενωτικής Κίνησης Αστυνομικών.
Αρχικά, λόγω του ότι είμαστε γυναίκες ευαισθητοποιημένες κοινωνικά και
έπειτα λόγω της ιδιότητάς μας, ως αστυνομικοί, δεν μας επιτρέπεται να μένουμε
αμέτοχες στα φαινόμενα έμφυλης βίας.
Σκοπός μας είναι, να ενεργοποιήσουμε
εθελοντικά τη συνεργασία του κρατικού
μηχανισμού και να αναπτύξουμε τη συνεργασία για την προσέγγιση των γυναι26
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Τι λένε οι έρευνες... 1 στις 3 γυναίκες
κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της, 1
στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
ή απόπειρας βιασμού, 40% με 50% των
γυναικών της Ε.Ε έχει αναφέρει κάποια
μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στο
χώρο εργασίας, 500.000-2.000.000 άνθρωποι στον κόσμο, κυρίως γυναίκες
και παιδιά, εκτιμάται ότι διακινούνται
παράνομα κάθε χρόνο με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την εξαναγκαστική εργασία. Η παγκόσμια οργάνωση Υγείας (WHO) υπολογίζει ότι 35%
των γυναικών βιώνουν κάποια μορφή
φυσικής ή και σεξουαλικής βίας σε κάποιο σημείο της ζωής τους
Μία στις πέντε γυναίκες πρόσφυγες ή
στα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα εκτιμάται ότι θα βιώσουν σεξουαλική βία
στη διάρκεια της ζωής τους, 50 γυναίκες στην Ε.Ε χάνουν τη ζωή τους κάθε
εβδομάδα λόγω της ενδοοικογενειακής
βίας, 130 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια έχουν υποστεί ακρωτηριασμό
γεννητικών οργάνων.
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Πίσω
από αυτούς τους αριθμούς όμως, βρίσκονται ανθρώπινες ιστορίες και γυναίκες που έχουν υποστεί βία με διάφορους

τρόπους, γυναίκες που κάποιοι τις αντιμετωπίζουν ως αντικείμενα.
Και οι αριθμοί αυτοί είναι σχεδόν βέβαιο ότι είναι πολύ περισσότεροι, αν
λάβει κάποιος υπόψη του το λεγόμενο
σκοτεινό αριθμό της εγκληματικότητας,
σύμφωνα με τον οποίο, πάντα υπάρχουν
εγκλήματα τα οποία δεν καταγγέλλονται.
Δυστυχώς ο φόβος των επιπτώσεων, ο
ενδεχόμενος στιγματισμός και η ντροπή
δεν οδηγεί κάποιες γυναίκες στο κατώφλι των αρχών.

Ποιο το προφίλ των γυναικών –
θυμάτων βίας:
Παλαιότερα, υπήρχε η αντίληψη ότι οι
κακοποιημένες γυναίκες προέρχονται
από χαμηλό κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον.
Ωστόσο, η πρόσφατη διεθνής εμπειρία
και έρευνα ανατρέπουν αυτή την άποψη
και στο πρόσωπο των κακοποιημένων
γυναικών βλέπουν την οποιαδήποτε γυναίκα, τη γυναίκα της διπλανής πόρτας.
Ειδικά για τη χώρα μας, το μεγαλύτερο
ποσοστό των κακοποιημένων γυναικών
που απευθύνονται στις δομές φιλοξενίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας,
ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 26-55
ετών και περιλαμβάνει όλα τα μορφωτικά επίπεδα.

Τι συμβαίνει όμως όταν τελικά
κάποια γυναίκα από αυτές
ξεπεράσει τους εσωτερικούς της
φόβους και φτάσει στο κατώφλι
του αξιωματικού υπηρεσίας;
Έπειτα, από επισκέψεις μας σε κέντρα
φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών
ως αντιπροσωπεία της αλληλεγγύης,
προκειμένου να αφουγκραστούμε τα
προβλήματα που υπάρχουν και να συνεισφέρουμε στο βαθμό που αυτό είναι
δυνατόν, ουσιαστικά διαπιστώσαμε ότι
από πλευράς αστυνομίας, το κύριο πρό-

Συνέδριο
βλημα που μας εξέθεσαν είναι η ελλιπής
αντιμετώπιση και ανεπαρκής ενημέρωση από την πλειοψηφία των Αξιωματικών Υπηρεσίας των Αστυνομικών Τμημάτων, στην αντιμετώπιση περιστατικών
έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.
Αποδίδουμε λοιπόν αυτές τις συμπεριφορές στην ελλιπή ενημέρωση του
αστυνομικού προσωπικού και στο αυξανόμενο φόρτο εργασίας. Πολλές φορές,
όπως δήλωσαν οι ίδιες, παρατηρείται
το φαινόμενο να φθάνουν στην Αστυνομία, οι γυναίκες θύματα χωρίς όμως
να ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία.
Επιπροσθέτως, μας ανέφεραν ότι υπάρχει αδιαφορία, άγνοια σχετικά με την
προστασία των ιδίων και των ανήλικων
τέκνων τους αμέσως μετά την υποβολή
μήνυσης.
Άλλοτε, διαπιστώσαμε καλή πρόθεση
και καλή εκπαίδευση των συνάδελφων
μας αξιωματικών υπηρεσίας που δυστυχώς λόγω των πολλαπλών καθηκόντων
τους δε μπορούσαν να ανταποκριθούν
στο δύσκολο αυτό ρόλο της σωστής προσέγγισης με την επιζήσασα.

Εμείς,με τη σειρά μας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των αδικημάτων που σχετίζονται με την εμφυλη βία,καλούμε πολιτική και φυσική ηγεσία καθώς και όλους
τους συνδικαλιστικούς φορείς, να αναλάβουν δράση για τη δημιουργία ''Τμήματος Προστασίας Κακοποιημένων Γυναικών και Τέκνων'', με εξειδικευμένο
προσωπικό (ψυχολόγους και γυναίκες
αξιωματικούς υπηρεσίας),με ταυτόχρονη συνεργασία με το νομικό τμήμα του
Υπουργείου μας και άλλων συναρμόδιων φορέων ώστε να υπάρξει αφενός η
αποτελεσματικότερη διαχείριση των θυμάτων βίας και αφετέρου η αποφόρτιση
των Αξιωματικών Υπηρεσίας των Αστυνομικών Τμημάτων.

θύμα-επιζήσασα, ποια τα σημεία αναγνώρισης τους και πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται αυτή.

Επιπροσθέτως, προτείνουμε στη βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση των
συναδέλφων μας,να συμπεριληφθεί η
διδασκαλία και η ενημέρωση θεμάτων
έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας,ανισοτήτων και διακρίσεων φύλου.Όπως
επίσης, και συνεχή επιμόρφωση των
αστυνομικών που εκτελούν χρέη αξιωματικού υπηρεσίας με ημερίδες ώστε να
γνωρίζουν πώς πρέπει να φέρονται στο

Κλείνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να
προτείνω τη δημιουργία Γραμματείας
Γυναικών στο νέο Δ.Σ της ΠΟΑΞΙΑ,ώστε
να ασχοληθεί με θέματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας αλλά και κοινωνικών ανισοτήτων, που αφορούν όχι μόνο
γυναίκες αστυνομικούς, αλλά για όλες
τις γυναίκες και άντρες ή αγόρια,ώστε
να είμαστε αποτελεσματικοί έναντι κάθε
μορφής βίας».

Τέλος, θέλω να σας επιστήσω την προσοχή, να κατανοήσουμε ότι αν δεν δοθεί
σημασία στον φορέα που έρχεται πρώτος
αντιμέτωπος με την επιζήσασα τότε έχει
χαθεί η ελπίδα να βοηθήσουμε ακόμη
έναν άνθρωπο. Κάθε μέρος των ευθυνών, ανήκει σε όλους μας.Για μια άλλη
φορά, η φράση της MargaretAtwood
αντηχεί εκκωφαντικά στην ατμόσφαιρα
«Οι άντρες φοβούνται ότι οι γυναίκες θα
γελάσουν μαζί τους (δλδ θα τους απορρίψουν) οι γυναίκες φοβούνται ότι οι
άντρες θα τις σκοτώσουν».

Αρχηγός Αστυνομίας Κύπρου:
«Πολλαπλά τα οφέλη και για τους δύο Οργανισμούς»

Τ

ην άψογη συνεργασία Αστυνομίας Κύπρου και Ελληνικής Αστυνομίας και σε θέματα εκπαίδευσης,
υπογραμμίζει η παρουσία, στην Κύπρο, του Αστυνόμου Ά, της Ελληνικής
Αστυνομίας κ. Ανδρέα Βέλλιου. Όπως
αναφέρει το Δελτίο Τύπου της Αστυνομίας της Κύπρου, «Ο κ. Βέλλιος, παρακολουθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ανώτερων Υπαστυνόμων που πραγματοποιείται στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, μαζί με άλλα έντεκα στελέχη της Αστυνομίας Κύπρου.
Η συμμετοχή του ελλαδίτη αξιωματικού, στο πρόγραμμα εκπαίδευσης
εντάσσεται στη γενικότερη συνεργασία μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και
Αστυνομίας Κύπρου, για ανταλλαγή
επισκέψεων μελών τους, για σκοπούς
εκπαίδευσης, στο πλαίσιο εφαρμογής

σχετικού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των Αστυνομιών των δύο χωρών.
Στο ίδιο πλαίσιο, έξι στελέχη της Αστυνομίας Κύπρου, βρίσκονται αυτή την
περίοδο στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας
της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου παρακολουθούν ανάλογα προγράμματα εκπαίδευσης.

Ο κ. Βέλλιος, έγινε δεκτός σήμερα
από τον Αρχηγό Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, στο Αρχηγείο
Αστυνομίας. Καλωσορίζοντας τον, στο
γραφείο του, ο κ. Χρυσοστόμου υπογράμμισε την εξαιρετική σημασία της
εκπαίδευσης στην Αστυνομία, αλλά
και τα οφέλη που αποκομίζουν οι δύο
Οργανισμοί, από την μεταξύ τους εκπαιδευτική συνεργασία.
Ο κ. Βέλλιος με τη σειρά του, ευχαρίστησε τον Αρχηγό Αστυνομίας για τη
φιλοξενία, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία
στο επίπεδο της εκπαίδευσης, αλλά
και το ψηλό επίπεδο επαγγελματισμού
και αφοσίωσης στην υπηρεσία, των
αξιωματικών της Αστυνομίας Κύπρου
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα».
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Συνέντευξη

Στα Υπουργεία κυματίζει η ελληνική
σημαία, άρα η αποστολή μας είναι εθνική
«Θα επιλυθούν πολλές από τις εκκρεμότητες που βρήκαμε όταν ήρθαμε στο υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, προς όφελος του προσωπικού του» τονίζει στην «Αξιωματική
Αστυνομία» η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου
του χρόνου στο Υπουργείο το ξοδεύω για
να επιλύσουμε χρονίζοντα προβλήματα,
τα οποία θεωρώ ότι αφέθηκαν στην τύχη
τους από υπερτιμημένες πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες αξιοποιούσαν το κρίσιμο
αυτό Υπουργείο προς όφελος της εικόνας τους και για επικοινωνιακούς, κυρίως, λόγους.
Είναι γνωστό ότι με την Υπουργό, προέρχεστε από διαφορετικούς πολιτικούς
χώρους. Πώς είναι η συνεργασία σας σ’
αυτόν τον ευαίσθητο τομέα της δημόσιας τάξης;

Κυρία Υφυπουργέ. Στις 29 Αυγούστου
2018, κατά τον ανασχηματισμό της Κυβέρνησης, και στο πλαίσιο της προγραμματικής συνεργασίας με το κόμμα Ν.Ε.Ο., ορκιστήκατε Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη. Ήρθατε σε ένα
χώρο, γνώριμο σε σας, καθώς σχεδόν
επί δυο δεκαετίες, ασχολείστε με τα της
δημόσιας τάξης και ως μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξεως και
Δικαιοσύνης. Η εικόνα που σχηματίσατε όταν ενημερωθήκατε «από τα μέσα»
ποια ήταν; Ήταν αυτή που αναμένατε;
Ήταν χειρότερη ή ήταν καλύτερη;
Τα θέματα που αφορούν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τα γνώριζα
επαρκώς ήδη από το 2000 αφού συμμετέχω στην αρμόδια Κοινοβουλευτική
Επιτροπή. Η εντύπωση που είχα εδώ και
σχεδόν δύο δεκαετίες ήταν ότι τα θέματα
τα οποία απασχολούσαν τα στελέχη της
Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και της Πυ28

| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ροσβεστικής είχαν ήδη αντιμετωπιστεί.
Η πραγματικότητα που βιώνω είναι τελείως διαφορετική. Τα προβλήματα δύο
δεκαετιών είναι ακόμη εδώ. Η οικονομική κρίση των προηγούμενων ετών
τα επιδείνωσε. Αυτό, βεβαίως, που με
εκπλήσσει πραγματικά είναι η ελαφρότητα με την οποία προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες ασκούν σήμερα κριτική και
γίνονται τιμητές, όταν οι περισσότεροι
υπουργοί, κυρίως επί ημερών ΠΑΣΟΚ
αλλά και επί ημερών Νέας Δημοκρατίας, είχαν ως συνήθεια να βάζουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί, φιλοτεχνώντας μια ψευδή εικόνα. Σήμερα, με την
Ελληνική Αστυνομία και την Πυροσβεστική να έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, έχουν επιλέξει να πλήττουν το
έργο και την εικόνα της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ειδικά στον τομέα της
Ασφάλειας κάνει και μάλιστα μέσα από
πολλές φορές αντίξοες συνθήκες άψογα
τη δουλειά της. Ένα θα σας πω, ότι το 90%

Είμαστε προσηλωμένες στο έργο μας,
δηλαδή στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη της
Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, όσο και στην εμπέδωση του
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Το
γεγονός ότι προερχόμαστε από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους δεν μας
εμποδίζει να συνεργαζόμαστε γι’ αυτόν
τον κοινό στόχο. Άλλωστε η Νέα Ελληνική Ορμή, το Ν.Ε.Ο., του οποίου έχω την
τιμή να είμαι Πρόεδρος, ήρθε σε προγραμματική συμφωνία με την κυβέρνηση, με συγκλίσεις οι οποίες αφορούσαν
στην Ασφάλεια, στην Κοινωνική Ατζέντα
και στη Διαφάνεια του Δημόσιου βίου.
Κοιτάξτε, στα ζητήματα της Ασφάλειας
δεν χωρούν πολιτικές αντιπαραθέσεις.
Όπως η εξωτερική Ασφάλεια έτσι και
η Ασφάλεια στο εσωτερικό της χώρας
υπερβαίνει τα πολιτικά κόμματα, καθώς αφορά όλους. Μην ξεχνάτε ότι στα
Υπουργεία κυματίζει η ελληνική σημαία,
άρα η αποστολή μας είναι εθνική. Γι’ αυτό
και έχω κάνει έκκληση στα κόμματα της
αντιπολίτευσης και ειδικά στη Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση,
όχι για να μην με πλήξουν προσωπικά,
αλλά επειδή θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό και ευαίσθητο το συγκεκριμένο
Υπουργείο ώστε να έχει την πολυτέλεια
κανείς να του επιτίθεται με μόνη στόχευση την απαξίωσή του για να ωφεληθεί
κομματικά. Δυστυχώς, όπως κι εσείς
παρατηρείτε καθημερινά, η έκκλησή

Συνέντευξη
μου δεν έχει εισακουσθεί και λυπάμαι να
πω ότι η κριτική που ασκείται δεν αφορά
στην ουσία και στο πως θα βελτιώσουμε
τις δομές και την παραγωγή έργου, αλλά
αφορά στο πως θα πλήξουμε την εικόνα
της Παπακώστα.
Αυτήν την κοινή συνισταμένη γιατί δεν
μπορείτε να την βρείτε στη συνεργασία
σας και με τα άλλα πολιτικά κόμματα ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες
αντιπαραθέσεις;
Εμείς στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη δεν ερχόμαστε σε καμία αντιπαράθεση με κανέναν. Αυτό που ζητούμε
είναι πολιτική σοβαρότητα και να μην
αποτελούν τα ζητήματα της Ασφάλειας
αφορμή για μικροκομματικές σκοπιμότητες, όπως κάνουν αυτή την ώρα τα
κόμματα της αντιπολίτευσης. Για να συνεργαστείς με τα άλλα πολιτικά κόμματα
χρειάζονται πρόγραμμα και συγκλίσεις
επ’ αυτού. Κανένα κόμμα δεν έχει προτείνει προγραμματικό και στρατηγικό
σχεδιασμό για τα ζητήματα Προστασίας
του Πολίτη πέρα από εύκολες ατάκες. Η
Νέα Δημοκρατία και ο πρόθυμος εταίρος της, το ΠΑΣΟΚ της κ. Γεννηματά, δεν
προτείνουν, δεν κάνουν αυτοκριτική για
τα έργα και τις ημέρες τους στο τιμόνι
του συγκεκριμένου Υπουργείου και θεωρώ ότι αδιαφορούν προκλητικά σε ό,τι
αφορά στα προβλήματα του ένστολου
προσωπικού, αφού η ατάκα δεν αποτελεί πρόταση! Θεωρώ ότι υπάρχει κρυφή
ατζέντα και στον ευαίσθητο τομέα της
Ασφάλειας, η οποία επηρεάζεται από την
ακραία ρητορική του ακροδεξιού γκρουπούσκουλου που βρίσκεται στην ηγετική
ομάδα της σημερινής ηγεσίας της Νέας
Δημοκρατίας, η οποία έχει στο επίκεντρό της την καταστολή. Εμείς είμαστε
υπέρ της πρόληψης και του χτισίματος
«γέφυρας» μεταξύ των Αστυνομικών
και της κοινωνίας. Η Ελληνική Αστυνομία δεν είναι ο «μπαμπούλας». Είναι δια
του Συντάγματος το όργανο επιβολής του
Νόμου και επιβάλλεται μόνον εφόσον
διαπιστώνεται παραβατική δραστηριότητα. Δεν καταστέλλει, αλλά επιβάλλει
το Νόμο, πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό.
Εάν θέλουμε τον αστυνομικό «μπαμπούλα», τότε πολύ φοβάμαι ότι η χώρα
θα γυρίσει πολλές δεκαετίες πίσω και
σε πρακτικές που είναι καταδικαστέες.
Εξάλλου, να θυμίσω ότι η Αθήνα κάηκε
όταν στο τιμόνι της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου δεν ήταν το συγκεκριμένο
δίδυμο, όπως μας αποκαλούν.

Νευραλγικές υπηρεσίες της αστυνομίας όπως τα ΜΑΤ είναι υποστελεχωμένες και ορισμένοι θεωρούν ότι αυτό
έχει υπόβαθρο τις ιδεοληψίες του κυβερνώντος κόμματος. Στο πλαίσιο αυτό
καταργήθηκε η ομάδα ΔΕΛΤΑ, υπήρξε
ελλειμματική αστυνόμευση με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη δράση του
Ρουβίκωνα. Σας έχουμε ακούσει όμως
ότι ο Ρουβίκωνας θα τύχει της αντιμετώπισης που του αρμόζει, από μία
οργανωμένη Πολιτεία. Μέχρι στιγμής
όμως δεν έχουμε δει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Πού το αποδίδετε;
Μην ακυρώνετε τη δουλειά σας. Στην
ΑΣΟΕΕ, στο Πεδίο του Άρεως, στο Λόφο
Φιλοπάππου τα αποτελέσματα είναι
ορατά και οι αριθμοί δείχνουν τη νέα
πραγματικότητα που διαμορφώνεται και
αυτό είναι δική σας δουλειά. Είναι προϊόν της δική σας προσπάθειας. Η πολιτική
ηγεσία εκπέμπει το δόγμα της μηδενικής ανοχής προς όλες τις διευθύνσεις,
δίχως αστερίσκους και υποσημειώσεις.
Προβλήματα υπάρχουν στην μικροπαραβατικότητα και εκεί ρίχνουμε το
βάρος μας. Όμως, η Ελλάδα θεωρείται
από τους ασφαλέστερους ταξιδιωτικούς
προορισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο και
απόδειξη αυτού είναι τα απανωτά ρεκόρ
προσέλευσης τουριστών που καταρρίπτονται κάθε χρόνο, γιατί προφανώς
κάνει καλά τη δουλειά της η Ελληνική
Αστυνομία. Η προσπάθεια είναι συνεχής,
δεν επαναπαύεται κανείς, προκειμένου
να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε το
επίπεδο της εσωτερικής ασφάλειας της
χώρας αλλά και το αίσθημα ασφάλειας
των πολιτών.
Επιτρέψτε μας τώρα να σας ρωτήσουμε σχετικά με τα αιτήματά μας, όπως
σας τα είχαμε θέσει και κατά την πρώτη συνάντησή μας, όταν αναλάβατε τα
καθήκοντά σας. Είχαμε αναφερθεί στον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των κρίσεων –προαγωγών. Επίσης,
στον τρόπο διασφάλισης ενός μίνιμουμ
ορίου παραμονής στο Σώμα, αξιωματικών με 35 έτη υπηρεσίας, καθώς και
στην αύξηση των ορίων ηλικίας, αιτήματα που είχαν υιοθετηθεί από την
Επιτροπή που είχε συσταθεί για το σκοπό αυτό στο Αρχηγείο. Εν τούτοις δεν
προχώρησαν αν και είχαν θεωρηθεί
δίκαια και από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία; Εσείς πώς προσεγγίζετε
αυτά τα αιτήματα και τι ενέργειες έχετε
κάνει;

Έχει συσταθεί Επιτροπή η οποία διερευνά όλες τις πτυχές του θέματος, σε συνάρτηση και με την ασφαλιστική νομοθεσία, έτσι ώστε να κατοχυρωθεί η παραμονή στο Σώμα έως τη συμπλήρωση
των προβλεπομένων ετών υπηρεσίας,
δηλαδή τουλάχιστον τα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας. Εκτιμώ ότι η πολιτική
βούληση υπάρχει να βρεθεί μια λύση βιώσιμη και δίκαιη.
Έχετε την εποπτεία της λειτουργίας των
υγειονομικών υπηρεσιών της αστυνομίας όπου γνωρίζετε πολύ καλά ότι
υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πανθομολογούμενη είναι η δυσλειτουργία
τους και η μη ανταπόκριση στις ανάγκες του Σώματος. Ποιες παρεμβάσεις
πρέπει να περιμένουμε από τη δική σας
πλευρά;
Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και τις οικογένειές τους,
αποτελεί προσωπικό μου στοίχημα.
Γνωρίζω τα προβλήματα, έχει συνταχθεί
Πρωτόκολλο συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου το
αστυνομικό προσωπικό να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες των Γενικών Στρατιωτικών Νοσοκομείων, αρχής γενομένης
από το 401 ΓΣΝ. Εκτιμώ ότι σύντομα θα
έχουμε τις τελικές υπογραφές, ώστε να
επιλυθεί ένα ακόμη μεγάλο ζήτημα, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα των
στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Να σας ρωτήσουμε τέλος και για τα
μισθολογικά. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι
με την ψήφιση του νέου μισθολογίου,
καταργήθηκε το επίδομα ΕΚΑΜ και άλλων κατηγοριών ένστολων. Είναι μια
αδικία που πρέπει να διορθωθεί. Γιατί
μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι ούτε
επ’ αυτού, παρά τις διαβεβαιώσεις σας;
Γνωρίζετε ότι το πρόβλημα αυτό ανέκυψε από την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών. Εξετάζουμε το ζήτημα αυτό ώστε
είτε το εν λόγω επίδομα να αναδιαμορφωθεί, προκειμένου να καλυφθεί
η οικονομική διαφορά σε σχέση με το
επίδομα που χορηγείται στο προσωπικό
των Υπηρεσιών Αστυνομικών Επιχειρήσεων, είτε να υπαχθεί η ΕΚΑΜ στη
Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων
της ΓΑΔΑ, όπως στο παρελθόν. Θεωρώ
ότι θα επιλυθούν πολλές από τις εκκρεμότητες που βρήκαμε όταν ήρθαμε στο
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς
όφελος του προσωπικού του.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Παράταση στην αγωνία
των Αξιωματικών δεν μπορεί να υπάρξει

Σ

υνάντηση με την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα Γεροβασίλη,
παρουσία και του Γ.Γ. του Υπουργείου κ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτρη είχε αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας μετά από
αίτημά μας, προκειμένου να της θέσουμε υπόψη όλα τα εκκρεμή αιτήματά μας,
όπως αυτά έχουν ιεραρχηθεί από το ΔΣ
και τα ψηφίσματα των συνεδρίων μας,
αλλά και να την ενημερώσουμε δια ζώσης για τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν καθημερινά το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού και ιδίως αυτά που
ενέσκηψαν το τελευταίο διάστημα.
Κατ’ αρχήν στην κυρία Υπουργό, εκφράσαμε τις ανησυχίες και τις αντιρρήσεις
μας για την απόφασή της να διενεργηθούν έκτακτες κρίσεις, οι οποίες όπως
τονίσαμε και αχρείαστες ήταν και αναστάτωση προκάλεσαν στις τάξεις των
αξιωματικών, αναστάτωση η οποία όχι
μόνο δεν έχει εκτονωθεί αλλά αντιθέτως
παραμένει και συνεχίζεται, με δεδομένο
ότι σε δύο μήνες θα πραγματοποιηθούν
οι τακτικές κρίσεις έτους 2019. Μάλιστα,
την ενημερώσαμε ότι το εν λόγω προεδρικό διάταγμα βρίθει αντισυνταγματικών διατάξεων και για αυτό το λόγο από
την πλευρά μας θα προσβληθεί εντός
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των προσεχών ημερών στο ΣτΕ. Για το
θέμα αυτό η κ. Υπουργός δήλωσε ότι η
διενέργεια των έκτακτων κρίσεων ήταν
δική της πολιτική απόφαση και ότι οι
επόμενες τακτικές κρίσεις θα διενεργηθούν κανονικά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
Και όλα αυτά την ώρα που η Ομοσπονδία μας είχε λάβει διαβεβαιώσεις από
την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, ότι
θα διασφαλιστεί η 35ετής τουλάχιστον
παραμονή των αξιωματικών στην ενέργεια, δικαίωμα το οποίο παρέχεται στο
χαμηλόβαθμο προσωπικό, ενώ οι αξιωματικοί οδηγούνται παρά τη θέλησή τους
στην αποστρατεία. Θέσαμε δε εκ νέου το
αίτημά μας αυτό, επισημαίνοντας ότι έχει
υιοθετηθεί από την αρμόδια επιτροπή
του Αρχηγείου, που είχε συσταθεί προς
τούτο πριν από δυο χρόνια. Γι’ αυτό την
καλέσαμε να το ανασύρει από τα συρτάρια που αραχνιάζει, συνδέοντας την
υπουργική της θητεία με ένα θετικό για
τους αξιωματικούς και την Ελληνική
Αστυνομία, μέτρο, όταν αποτελεί μείζονα
ανάγκη η αξιοποίηση όλων των στελεχών του Σώματος στην ενεργό υπηρεσία
και όχι στην αποστρατεία. Κανείς δεν έχει
σήμερα την πολυτέλεια να εγκαταλείπει

την επαγγελματική του σταδιοδρομία σε
παραγωγική ηλικία οδηγούμενος ουσιαστικά στην εξαθλίωση και στερώντας
από το σώμα της ΕΛ.ΑΣ. των εμπειριών
και της προσφοράς του. Το εν λόγω πόρισμα, όπως τονίσαμε, περιλαμβάνει και
προτάσεις για την προαγωγή των ανθυπαστυνόμων, των αξιωματικών του Ν
3686/2008, των αξιωματικών του ΤΕΜΑ,
καθώς και την αύξηση των ορίων ηλικίας
παραμονής στο σώμα των Αξιωματικών.
Η κ. Υπουργός είδε θετικά τις θέσεις μας
και υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει άμεσα τα
αιτήματα μας, ζητώντας το πόρισμα της
επιτροπής και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μας απαντήσει.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση των
υπολοίπων θεμάτων που αφορούσαν:
• Τις διαχρονικές μας προτάσεις για την
αντικειμενικοποίηση του συστήματος
κρίσεων – προαγωγών, καθώς και τη
συμμετοχή μας στα υπηρεσιακά συμβούλια που εξετάζουν κρίσιμα θέματα
του προσωπικού και δη στα συμβούλια κρίσεων. Επ’ αυτών η κ. Υπουργός
μας είπε ότι μια τέτοια θεσμική αλλαγή απαιτεί χρόνο, που αυτή τη στιγμή
όμως εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει.

Συνδικαλιστικά νέα
• Το αίτημα της συνυπηρέτησης των
συζύγων στρατιωτικών με αστυνομικούς, για το οποίο είπε ότι επειδή
έχει να κάνει με τις ανάγκες του στρατεύματος και τις ιδιαιτερότητες των
Ενόπλων Δυνάμεων, δεν μπορεί να
δεσμευτεί.
• Την κατάργηση του αρθ. 26 του Π.Δ.
6/2018 που αφορά τις μεταθέσεις των
αστυνομικών υποδιευθυντών. Η κ.
Υπουργός θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει θεσμοθέτηση κριτηρίων, ώστε να
μην είναι έωλη η μετακίνηση των αξιωματικών.
• Την επέκταση της μάχιμης πενταετίας
σε όλο το προσωπικό, αίτημα για το
οποίο είπε ότι το βλέπει θετικά.
• Την ελεύθερη μετακίνηση με τα ΜΜΜ,
για το οποίο μας είπε ότι υπεγράφη
τελικά η σχετική ΚΥΑ, σύμφωνα με
τις προτάσεις των συνδικαλιστικών
φορέων και εντός των προσεχών
ημερών το ένστολο προσωπικό της
ΕΛ.ΑΣ. θα εφοδιαστεί με κάρτα ελεύθερης μετακίνησης.
• Για την άρση της διάταξης που στερεί
την δυνατότητα επανεξέτασης των
Αξιωματικών που τέθηκαν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου από την
Α.Υ.Ε, η κ. Υπουργός μας δήλωσε ότι
θα πρέπει να επανεξετασθεί υπό προϋποθέσεις η εν λόγω διάταξη.
• Για το επίδομα των ΕΚΑΜ είπε ότι είναι γνώστης της αδικίας που συντελέστηκε και γι’ αυτό βρίσκεται σε συνεχής διαβουλεύσεις με το υπουργείο
Οικονομικών ώστε σύντομα να αρθεί
η αδικία αυτή.
Τέλος στην κα. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ τέθηκε και
το θέμα του ΧΥΤΥ στη Λευκίμμη Κέρκυρας και της καθημερινής ταλαιπωρίας
που υφίστανται οι συνάδελφοι μας για
ένα θέμα που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Η κα Υπουργός εξέφρασε την
άποψη ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα απεμπλοκή των αστυνομικών δυνάμεων
από τον χώρο του ΧΥΤΥ Λευκίμμης.
Συνάδελφοι,
Η Ομοσπονδία μας θα παρακολουθήσει
από κοντά την εξέλιξη όλων των ζητημάτων που θέσαμε υπόψη της κα Υπουργού
ώστε να δρομολογηθούν άμεσα λύσεις
στα χρονίζοντα αιτήματα μας.
Παράταση στην αγωνία των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να υπάρξει.

Η επιστολή διαμαρτυρίας
για τις κρίσεις
Στον απόηχο των έκτακτων κρίσεων
που διενεργήθηκαν με την εν κρυπτώ προώθηση προεδρικού διατάγματος, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας,
ότι μόνο έκτακτες δεν θα ήταν και ότι
απώτερος σκοπός της ηγεσίας ήταν
η καρατόμηση μη αρεστών Αξιωματικών. Αυτό τονίζει η Ομοσπονδία
με επιστολή της προς την κα υπουργό, ζητώντας συνάντηση μαζί της:
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει αβίαστα από τις αποφάσεις του Συμβουλίου
Κρίσεων, το οποίο αδυνατώντας στην
ουσία να “κρίνει” Αξιωματικούς που
κατείχαν τις ανώτατες βαθμίδες της
ιεραρχίας, αποκεφάλισε άξιους Αξιωματικούς στο βαθμό του Ταξιάρχου και
του Αστυνομικού Διευθυντή, με κριτήρια που δεν έχουν καμία σχέση με την
αξιοκρατία και το σεβασμό της προσωπικότητας των αποστρατευθέντων.
Είχαμε τονίσει εγκαίρως προς κάθε
κατεύθυνση, την αντίθεσή μας στο εν
λόγω προεδρικό διάταγμα, διότι θα
ανέτρεπε όπως και έγινε, το υφιστάμενο έως χθες σύστημα κρίσεων και
προαγωγών, όσον αφορά τον τρόπο
αναπλήρωσης, κινούμενο στα όρια της
συνταγματικότητας, που σημειωτέον
κρίθηκε εσπευσμένα από το Ε’ Τμήμα
του Συμβουλίου της Επικρατείας και
όχι από την Ολομέλειά του, όπου και
θα προσφύγουμε ως συνδικαλιστικός
φορέας, όπως άλλωστε ανακοινώσαμε από την πρώτη στιγμή που πληροφορηθήκαμε τις προθέσεις της κυβέρνησης και για τους λόγους που αναλυτικά έχουμε κατά καιρούς προβάλει.
Επειδή οι τακτικές κρίσεις των Αξιωματικών που θα πραγματοποιηθούν
τον προσεχή Ιανουάριο 2019 είναι πλέον πολύ κοντά, θέλουμε να πιστεύουμε
ότι η πολιτική ηγεσία δεν θα επιτρέψει
να επαναληφθεί το ίδιο λάθος, με νέο
“πογκρόμ” αποστρατειών, ερχόμενη να
δικαιώσει όλους όσοι θεωρούν ότι όλα
κινούνται βάσει σχεδίου εκκαθάρισης
της επετηρίδας από θεωρούμενους μη
αρεστούς Αξιωματικούς.
Η Ομοσπονδία μας κάνει έκκληση στην
νέα υπουργό, να αντιληφθεί το μέγεθος των ευθυνών της μπροστά στην
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί,

λόγω του αναβρασμού και της αδικίας
που νιώθει το σώμα των Αξιωματικών
και να συμβάλλει στην εξάλειψη της
δαμόκλειας σπάθης που επικρέμεται
πάνω τους, ούτως ώστε να επανέλθει η ηρεμία και να σβήσει το αίσθημα ανασφάλειας και οι Αξιωματικοί να
ασκήσουν τα καθήκοντά τους απερίσπαστα κρινόμενοι για το έργο και την
επάρκειά τους και μόνο, όπως οφείλει
να κάνει μια σύγχρονη διοίκηση.
Αξιότιμοι Κύριοι,
Επιτρέψτε μας να σας ενημερώσουμε
ότι η Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εντελώς αιφνιδιαστικά και χωρίς να υπάρξει ο στοιχειώδης διάλογος με το θεσμικό όργανο
εκπροσώπησης των Αξιωματικών
της Ελληνικής Αστυνομίας, προώθησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος
για τη διενέργεια εκτάκτων κρίσεων
των Ανωτάτων Αξιωματικών και των
Αστυνομικών Διευθυντών, με αφορμή
την αλλαγή που επήλθε στη θέση του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
τον περασμένο Αύγουστο.
Κι ενώ το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο,
προβλέπει επακριβώς τη διαδικασία
αναπλήρωσης της κενής θέσης που
έχει επέλθει, με την προωθούμενη
τροποποίηση του ισχύοντος ΠΔ 24/97,
όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα, επιδιώκουν μόλις δυο μήνες πριν
από τις προβλεπόμενες τακτικές ετήσιες κρίσεις, να προβούν σε έκτακτες
κρίσεις, δημιουργώντας απορίες και
εύλογα ερωτηματικά για τη σπουδή
και τις σκοπιμότητες που εξυπηρετεί
αυτή η ενέργεια.
Κύριοι,
Επειδή, η πρωτοβουλία του υπουργείου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις
των μελών μας και τα οποία μας καλούν να διαφυλάξουμε τη λειτουργία
των θεσμών, παρακαλούμε όπως ορίσετε άμεσα συνάντηση με την Ομοσπονδία μας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα για το μείζον θεσμικό ζήτημα που έχει προκύψει
και να ζητήσουμε να λάβετε θέση επ’
αυτού.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Επίσκεψη της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.
Α.Μ&Θ. στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας
ματα που σχετίζονται με την υπηρεσιακή
καθημερινότητα, όπως η έλλειψη αστυνομικού προσωπικού και οχημάτων,
συνδυαστικά με τις υψηλές αστυνομικές
απαιτήσεις λόγω της νευραλγικής θέσης
του Νομού Καβάλας, αφού παράλληλα αποτελεί και τουριστικό προορισμό
τη θερινή περίοδο [αεροδρόμιο, λιμάνι,
Εγνατία Οδός κλπ].

T

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Α.Μ&Θ. πραγματοποίησε Τακτική Συνεδρίαση στην
έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας. Ακολουθώντας τη πάγια τακτική
του να βρίσκεται κοντά στα κατά τόπους
μέλη σε όλο το γεωγραφικό εύρος της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ, το Δ.Σ κατέγραψε
τα τοπικά υπηρεσιακά ζητήματα των μελών, καθώς και τα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υφιστάμενες υπηρεσίες της Δ.Α. Καβάλας.

Συγκεκριμένα, στη κοινή συνάντηση του
Δ.Σ. που ακολούθησε με τον Διευθυντή
Αστυνομίας Καβάλας Ταξίαρχο κ. ΓΚΡΑΝΑ Γεώργιο, τον Β΄ Υποδ/ντή της Δ.Α.
Καβάλας Α/Υ κ. ΣΙΜΟΥΔΗ Κων/νο, τον Γ΄
Υποδ/ντή της Δ.Α. Καβάλας Α/Υ κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, τον Υπασπιστή
Α/Α΄ κ.ΚΟΨΙΔΑ Αθανάσιο, τον Διοικητή
Ασφάλειας Καβάλας Α/Α΄ κ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Βασίλειο, τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καβάλας Α/Υ κ. ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗ Μιλτιάδη, έγινε αναφορά σε θέ-

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΄Ενωσής μας Α/Υ
κ. ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Πέτρος αφού ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους
Αξιωματικούς για τη θερμή υποδοχή
και παρουσία τους, ενημέρωσε για τα
τρέχοντα συνδικαλιστικά θέματα, έδωσε ειδικές διευκρινήσεις για επίλυση
του «μπλοκαρίσματος» της επετηρίδας
Αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α, την αναγκαιότητα νέας νομοθετικής ρύθμισης τόσο
για την ιεραρχική εξέλιξη Ανθ/μωνΥπαστυνόμων του Ν.3686/2008 με την
άρση των αδικιών του ισχύοντος βαθμολογίου, όσο και για την κατοχύρωση
– συμπλήρωση 35ετίας & παροχή δυνατότητας παραμονής στο Σώμα όλων των
Αξιωματικών [αποφυγή ανεπιθύμητης
πρόωρης αποστρατείας]. Τέλος, το Δ.Σ
υπογράμμισε ότι βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στα στελέχη του Σώματος και θα συνεχίσει να «ενοχλεί» με τις παρεμβάσεις
του, ώστε να δρομολογηθούν οι δέουσες
λύσεις και να διασφαλίζεται η εργασιακή
ειρήνη των συναδέλφων μας.

Η Ε.Α.Α.Μ.Θ. κοντά στους αποφοιτούντες Αξιωματικούς του Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.

Σ

τις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας της Αστυνομικής Ακαδημίας
στο Πανόραμα Βέροιας, πραγματοποιήθηκε η Τελετή απονομής πτυχίων
στους αποφοιτούντες Αξιωματικούς
από Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας,
του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών
(Τ.Ε.Μ.Ε.Σ) .
Η 'Ενωση Αξιωματικών Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης που εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόσωπό της
στην Π.ΟΑΞΙ.Α. Α/Υ ΟΡΦΑΝΙΔΗ Νεκτάριο , τους εύχεται συγχαρητήρια
και καλή σταδιοδρομία.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΩΣΗ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ:

Δώρα στην
Παιδούπολη
Βούλας
Τ

α μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής, επισκέφθηκαν το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
της Περιφέρειας Αττικής (Παιδούπολη
Βούλας) και προσέφεραν στα παιδιά
του Ιδρύματος το παιδικό βιβλίο της
συναδέλφου Ειρήνης Μακρυδάκη "Το
αστέρι της Φιλίας".
Όπως ανακοίνωσε η Ένωση, «με την
παρουσία της προαναφερόμενης συναδέλφου - συγγραφέως, μας υποδέχθηκε η πρόεδρος του Ιδρύματος κα.
Κωνσταντέλια Σοφία μαζί με τους συνεργάτες της και αφού μας ευχαρίστησε για την επίσκεψη μας και την προσφορά μας , μας ανέπτυξε τις δράσεις
του Ιδρύματος. Από την πλευρά μας,
τους ευχαριστήσαμε και ευχήθηκαμε
να έχουν υγεία και δύναμη για να συνεχίσουν να προσφέρουν το σημαντικό έργο στα παιδιά που το έχουν τόσο
πολύ ανάγκη».

Οι ύβρεις περιποιούν τιμή
για τον Έλληνα Αστυνομικό
Η
Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας Αττικής, με ανακοίνωσή της καταδίκασε τις ύβρεις που
εκτόξευσε κατά των αστυνομικών ο
αρχηγός της Χρυσής Αυγής κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Άργος:
«Η Χρυσή Αυγή και ο αρχηγός της Μιχαλολιάκος για ακόμη μια φορά έδειξαν στην Ελληνική κοινωνία και τους
Πολίτες του Άργους, την φασιστική
νοοτροπία από την οποία διαπνέονται και τις φασιστικές πρακτικές που
εφαρμόζουν. Όντας ανεπιθύμητοι στην
πόλη του Άργους, αυτός και οι ομοϊδεάτες του, έτυχαν ανάλογης υποδοχής
από τους Πολίτες, οι οποίοι σε μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση εξέφρασαν την διαμαρτυρία τους για την
παρουσία τους στην πόλη. Ο Μιχαλο-

λιάκος εμφανώς εκνευρισμένος από
την υποδοχή των Πολιτών, καθύβρισε
τους Αστυνομικούς που βρίσκονταν
στον χώρο σε διατεταγμένη υπηρεσία,
αποκαλώντας τους "κρατικά σκυλιά".
Προφανώς έχοντας στο μυαλό του τον
χωροφύλακα φόβητρο και μια αστυνομία αντιδημοκρατική, επιθυμούσε
διακαώς να επέμβουν οι συνάδελφοι
και να καταστείλουν την αντιφασιστική
συγκέντρωση των Πολιτών.
Για κακή του τύχη η σημερινή αστυνομία και ο Έλληνας Αστυνομικός
εμφορείται από δημοκρατικά ιδεώδη
και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που
θα ήθελαν οι φασίστες της χρυσής αυγής.Οι ύβρεις του Μιχαλολιάκου και
των ομοίων του περιποιούν τιμή για
τον Έλληνα Αστυνομικό» καταλήγει η
ανακοίνωση.

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η εκχώρηση του όρου
Μακεδονία, αναμφισβήτητα είναι
εθνικό και όχι πολιτικό ζήτημα

Η

Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας, εκφράζοντας την πλειοψηφία των
μελών της, σε επτά νομούς, μεταφέρει
τη δυσαρέσκειά της στο χειρισμό του
μεγαλύτερου εθνικού ζητήματος των
τελευταίων ετών, ο οποίος ολοκληρώνεται με το να αγνοείται επίμονα η
βούληση του Ελληνικού λαού, το μεγαλύτερο ποσοστό του οποίου κρίνει
αρνητικά τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Με την πραγματοποίηση των μεγάλων συλλαλητηρίων, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και όχι μόνο, μέσω
των οποίων εκφράστηκε το αίσθημα
του λαού και η θέλησή του, είδαμε να
διατρανώνεται η άρνηση παραχώρησης του ονόματος της Μακεδονίας. Σε

αντίθεση με αυτά τα γεγονότα, παρατηρήθηκε μια υποβάθμιση του ζητήματος, τόσο όσον αφορά τον αριθμό του
πλήθους, που συμμετείχε, όσο και τον
προσδιορισμό αυτών με διάφορους
χαρακτηρισμούς.
Μεταφέροντας λοιπόν τις απόψεις
των μελών, περί μη αφουγκρασμού
της λαϊκής βούλησης και ανυπαρξίας
εθνικής συναίνεσης, τίθεται ταυτόχρονα και το ερώτημα για τη μη τήρηση
των διατάξεων του Συντάγματος, που
προβλέπουν τη διενέργεια δημοψηφίσματος για «κρίσιμα Εθνικά ζητήματα».
Η εκχώρηση του όρου Μακεδονία,
αναμφισβήτητα είναι εθνικό και όχι
πολιτικό ζήτημα.
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Κεντρίσματα
Η κατάθεση της υπ’ αριθ.
1796/141 τροπολογίας του
Υπουργείου Οικονομικών στο
σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας,
για την επιστροφή των παράνομα παρακρατηθέντων χρημάτων μας από τη μισθοδοσία μας κατά το χρονικό διάστημα
από 1/8/2012 μέχρι 31/12/2016, αποτελεί
μια μεγάλη νίκη του συνδικαλιστικού
μας κινήματος. Πρέπει να επισημάνουμε, ωστόσο, ότι, η συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις αλλεπάλληλες δικαστικές
αποφάσεις του ΣτΕ (2 της Ολομέλειας και
2 της Επιτροπή Συμμόρφωσης), η οποία
μάλιστα ήρθε με καθυστέρηση 2,5 ετών,
σε καμία περίπτωση δεν είναι πλήρης,
όπως ακριβώς επιτάσσει το ανώτατο
δικαστήριο της χώρας μας, αλλά πλημμελής, καθότι οι μισθοί μας δεν επανέρχονται στα επίπεδα του 2012. Παράλληλα, με το πρόσχημα της ψήφισης του
νέου μισθολογίου για τους ενστόλους
(Ν.4472/17), η κυβέρνηση, δεν επιστρέφει τα αναδρομικά των ετών 2017 και
2018. Υπενθυμίζουμε, ότι τον ανωτέρω
νόμο τον έχουμε ήδη προβάλλει στο ΣτΕ
ως αντισυνταγματικό και διατρανώνουμε
προς πάσα κατεύθυνση, ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι την τελική
δικαίωση.
Η Ομοσπονδία μας, με αφορμή και την εκδίκαση από την
Ολομέλεια του Συμβουλίου
της Επικρατείας, ως προς την
αντισυνταγματικότητα ή μη της πλήρους
κατάργησης των επιδομάτων εορτών και
αδείας, αλλά και λόγω ότι τα μέλη μας
έχουν υποβάλλει αιτήσεις προς τη Δνση
Χρηματικού για την πληρωμή αυτών,
με σκοπό της διακοπή της παραγραφής,
αντιμετώπισε με υπευθυνότητα το ζήτημα αυτό, γνωρίζοντας ότι 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.
Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κρίση της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς την αντισυνταγματι34

| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

κότητα ή μη της κατάργησης των δώρων
και επιδομάτων για τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους. Η πιθανότητα ευδοκίμησης αγωγής εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου είναι μεγάλη. Ως προς το
ζήτημα της παραγραφής για όσους διεκδικούν αποδοχές σε βάρος του Δημοσίου, οι σχετικές αξιώσεις παραγράφονται
με τη πάροδο (2) δύο ετών από τότε που
γεννήθηκαν. Με την κατάθεση και επίδοση αγωγής διεκδικούμε μέχρι και δύο
χρόνια πίσω.
Υπό το πρίσμα αυτό μπορούμε να διεκδικήσουμε τα Δώρα Εορτών των ετών 2017
και 2018 και λόγω της αίτησής μας περί
διακοπής παραγραφής και το Δώρο Χριστουγέννων 2016.
Η Ομοσπονδία μας καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στον τηλεοπτικό σταθμό
ΣΚΑΙ -σε ένα σταθμό που έχει
ανοικτές τις συχνότητές του σε εμάς,
προβάλλοντας τις θέσεις μας και αναδεικνύοντας τα προβλήματα όλων των
ενστόλων. Εκφράζουμε ακόμα τη συμπαράστασή στους δημοσιογράφους και
σε όλους τους εργαζόμενους του σταθμού που βρέθηκαν στο στόχαστρο των
σκοτεινών κύκλων της τρομοκρατίας.
Τέτοιες πράξεις που στρέφονται κατά της
ενημέρωσης και της ελευθεροτυπίας δεν
χωρούν σε ένα κράτος δικαίου και οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε στο να μπει
ένα οριστικό τέλος στις όποιες επιδιώξεις
και στα εγκληματικά σχέδιά τους.
Η ομόθυμη καταδίκη της τρομοκρατίας, ωστόσο, δεν αρκεί
για την πάταξη αυτού του φαινομένου βίας και υπονόμευσης
των θεσμών ούτε μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμα συμβάν της επικαιρότητας. Γι’ αυτό και είναι κάτι περισσότερο
από αναγκαία η άμεση απάντηση της πολιτείας με τη σύλληψη των δραστών και
την παραδειγματική τους τιμωρία, ώστε
να δοθεί παντού το μήνυμα ότι στη χώρα
μας δεν υπάρχει ανοχή ούτε χώρος για
τέτοιου είδους εγκληματικές συμπεριφορές, οι οποίες συν τοις άλλοις, πλήττουν την ίδια τη Δημοκρατία.
Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των Αξιωμα-

τικών της Ελληνικής Αστυνομίας στιγματίστηκαν και αυτή τη χρονιά από τις
γνωστές παθογένειες. Με ανακοίνωσή
μας καυτηριάσαμε την όλη δυσμενή εξέλιξη και καλέσαμε την Ηγεσία να σταθεί
επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων,
βάζοντας τέρμα σε μια κατάσταση που
εκθέτει τους πάντες. Αναμέναμε από μια
αριστερή κυβέρνηση να έχει διαβεί το
Ρουβίκωνα και να έχει κάνει τη μεγάλη
θεσμική αλλαγή. Ένα σύγχρονο σύστημα
αξιολόγησης και κρίσεων των Αξιωματικών, να έχει απαλλαγεί οριστικά από τα
λάθη του παρελθόντος. Έχουν κατατεθεί
προτάσεις ένθεν κακείθεν για το ζητούμενο. Το νέο θεσμικό πλαίσιο πρέπει να
αποτελεί και τον καθρέπτη των αρχών,
της φιλοσοφίας, της γενικότερης νοοτροπίας του μάνατζμεντ που θα ασκείται στην Ελληνική Αστυνομία και, κατά
προέκταση, της πραγματικής κατάστασης
των εργασιακών της σχέσεων, με όλα
όσα αυτά συνεπάγονται.
Όλοι οι σύγχρονοι Οργανισμοί
γνωρίζουν πως η απόδοση
είναι συνάρτηση δυο, κυρίως,
παραγόντων: αφ’ ενός της αντικειμενικής ικανότητας του εργαζόμενου/
στελέχους να αποδώσει στη θέση που
τοποθετήθηκε (εάν υποθέσουμε πως
τοποθετήθηκε στη θέση που του ταιριάζει...), αφ’ ετέρου της υποκίνησής του,
δηλαδή της υποκειμενικής του διάθεσης,
της εσωτερικής του ώθησης να αποδώσει.Αυτή με τη σειρά της επηρεάζεται
από πλήθος εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, που σχετίζονται με
τον ίδιο τον εργαζόμενο, με το εργασιακό
του περιβάλλον, με τους όρους αμοιβής
και εργασίας, την εκπαιδευτική του υποστήριξη, τις προοπτικές εξέλιξής του. Ο
οργανισμός που λειτουργεί με την αυθεντία του απόλυτου διευθυντικού δικαιώματος, με λογικές τυφλής υποταγής στην
εκάστοτε ιεραρχία, με άρνηση, φυσικά,
κάθε σκέψης για ουσιαστική ενημέρωση
και συμμετοχή των εργαζόμενων (πόσο
μάλλον των συνδικάτων τους) στις αποφάσεις και στο σχεδιασμό της για θέματα
που τους αφορούν…», δεν έχει προφανώς μέλλον.
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Ελευθερία ΄Ή θάνατος
«Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,
Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;
Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,
Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν Κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.
Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, Πατρίδα, καὶ Γονεῖς,
Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.
Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,
Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή.
Τί σ΄ ὠφελεῖἂν ζήσης, καὶ εἶσαι στὴ σκλαβιά,
Στοχάσου πὼς σὲ ψένουν καθ΄ ὤραν στὴ φωτιά.
Βεζύρης, Δραγουμάνος, Ἀφέντης κι΄ ἂνσταθῆς,
Ὁ Τύραννος ἀδίκως, σὲ κάμει νὰ χαθῆς.
Δουλεύεις ὂλ΄ ἡμέρα, σὲ ὅ,τι κι΄ ἂν σοὶπῆ,
Κι΄ αὐτὸς πασχίζει πάλιν, τὸ αἷμα σου νὰ πιῆ.»

Ρήγας Φεραίος

