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editorial

Το μέτωπό μας είναι αρραγές
και ενισχύεται καθημερινά

Η

Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας, συνεχίζει τον αγώνα που τάχθηκε να δώσει από γενέσεώς
της για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και
συμφερόντων των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας,
γνωρίζοντας ότι το περιβάλλον δεν ευνοεί μαξιμαλιστικούς
στόχους.
Η χρεοκοπία της Χώρας, επέδρασε καταλυτικά και στις τάξεις
του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Ουδείς αμφισβητεί όμως
ότι η δυναμική του αγώνα μας δεν έχει καμφθεί. Ιδίως τα δυο
τελευταία χρόνια, όπου υπήρξε κόπωση σε άλλα συνδικάτα,
εμείς συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη για τα Μνημόνια, που
η σημερινή Κυβέρνηση θα έσκιζε, όπως όλοι είχαμε ακούσει
να διατείνεται πριν από τις εκλογές του 2015.
Τον αντιμνημονιακό μας λόγο, δεν τον ανακαλύψαμε σήμερα με την Κυβέρνηση της αριστεράς. Πέρυσι στη ΔΕΘ, στην
Αθήνα σε δυο και τρεις συγκεντρώσεις, μέσα στη Βουλή στις
Επιτροπές ακροάσεων φορέων, στα συνέδριά μας, στις συναντήσεις μας με τα πολιτικά κόμματα και άλλα συνδικάτα, είχαμε πάρει τις αποστάσεις μας από τις επιταγές των Μνημονίων.
Είχαμε καταγγείλει ότι δεν θα σωθεί ο τόπος με την αφαίμαξη
μισθών και συντάξεων ούτε με την υποχρηματοδότηση της
λειτουργίας της αστυνομίας. Δεν λέγαμε τίποτε παραπάνω
από τα όσα οι σημερινοί κυβερνώντες διακήρυτταν πριν τις
εκλογές με όραμα την ελπίδα. Αυτήν την ελπίδα πίστεψε ο
λαός και τους έδωσε την ευκαιρία να κυβερνήσουν. Κι αντί για
ελπίδα, εισπράξαμε ένα ασφαλιστικό σύστημα που τσακίζει
τις συντάξεις και ένα μισθολόγιο Φρανγκενστάιν που όμοιό
του δεν υπάρχει.
Είπαν ναι σε όλα, υποχώρησαν στις απαιτήσεις των δανειστών
γιατί είχαν λέει αυταπάτες. Και τώρα, μιλάνε για την ανάπτυξη

που έρχεται, και επομένως εμείς πρέπει να σιωπήσουμε και
να τους ευχαριστήσουμε κι από πάνω.
Όμως, εμείς, άλλη κοροϊδία δεν ανεχόμαστε. Την ελπίδα που
αυτοί ξέχασαν, εμείς θα παλέψουμε να την διατηρήσουμε ζωντανή με τους αγώνες μας.
Τον αγώνα θα τον δώσουμε και στο δρόμο αλλά και στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Και για το ασφαλιστικό και για το μισθολόγιο.
Ξέρουμε ότι τίποτε δεν θα μας χαρισθεί. Έχουμε δείξει όμως
ότι ξέρουμε να αγωνιζόμαστε κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Μέχρι την τελική νίκη, μέχρι την τελική δικαίωση.
Ας μην ελπίζουν επομένως κάποιοι στην κυβέρνηση, ότι θα
επέλθει κόπωση και στις δικές μας αγωνιστικές γραμμές. Το
μέτωπό μας είναι αρραγές και ενισχύεται καθημερινά.
Η κοινή μας πορεία με τις άλλες Ομοσπονδίες των Σωμάτων
Ασφαλείας, λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και αργά ή γρήγορα θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο αγώνας μας
είναι ελπιδοφόρος γιατί το δίκιο είναι με το μέρος μας. Μας
στηρίζει η κοινωνία γιατί έχει αντιληφθεί το μέγεθος της αδικίας που υποστήκαμε, αλλά κυρίως επειδή γνωρίζει ότι χωρίς
αποτελεσματική Ελληνική Αστυνομία το αγαθό της ασφάλειας είναι ευάλωτο στις προκλήσεις των καιρών. Δεν αρκεί το
φιλότιμο του Έλληνα αστυνομικού για να φιλοτεχνηθεί μια
εικόνα ασφαλούς χώρας όταν τα προβλήματα είναι υπαρκτά
και οι αντοχές όλων δοκιμάζονται.
Ας μην παίζει λοιπόν κανείς με αυτά τα ζητήματα και ας σκύψει πραγματικά στο υπαρκτό πρόβλημα της δημόσιας τάξης
και ασφάλειας. Πριν να είναι αργά…

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Συνδικαλιστικά νέα

Είναι μισθολόγιο τερατούργημα,
είναι μισθολόγιο Φρανκενστάιν...
Η

μόνη λύση είναι η απόσυρσή του και
μόνο αυτό δεχόμαστε, τόνισε στους
διαδηλωτές, έξω από την Παλιά Βουλή,
ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας
Οι μάσκες έπεσαν. Τα ψέματά τους αποκαλύφθηκαν. Αποδείχθηκε, γιατί ένα
χρόνο τώρα έκρυβαν το μισθολόγιο
που είχαν ετοιμάσει σε συνεργασία με
την τρόικα. Γιατί πρόκειται για ένα μισθολόγιο τερατούργημα, ένα μισθολόγιο Φρανκενστάιν. Ένα μισθολόγιο που
καμιά σχέση δεν έχει με ειδικό μισθολόγιο, αλλά αποτελεί ένα κακέκτυπο
μισθολογίου του δημόσιου τομέα.
Έτσι το ήθελαν οι δανειστές, έτσι ετοιμάζονται οι πρόθυμοι Βουλευτές της
συγκυβέρνησης να το ψηφίσουν.
Τα λιοντάρια που θα ‘σκιζαν τα μνημόνια έγιναν αρνάκια και οι αετοί που θα
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κατασπάραζαν τα γεράκια και τους τοκογλύφους έγιναν κοτούλες.
Είχαμε πει ως ΠΟΑΞΙΑ ότι θα είμαστε
απέναντι σε ένα μισθολόγιο που θα διαχωρίζει το προσωπικό σε κατηγορίες.
Που θα κόβει έστω κι ένα ευρώ είτε από
τον Αστ/κα είτε από τον Αρχηγό.
Αυτό λέμε και σήμερα. Και μην ακούτε
την προπαγάνδα ότι οι αξιωματικοί ευνοούνται.
Ευνοούνται ή δεν χάνουν 100 άτομα από
το σύνολο των αξιωματικών και χάνουν
όλοι οι υπόλοιποι.
Η κυβέρνηση έδειξε ότι δεν μας σέβεται ως εργαζόμενους ότι δεν σέβεται το
λειτούργημά μας,
δεν σέβεται τους νεκρούς και τραυματίες μας, τη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις
της. Ήδη σήμερα, το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, απεφάνθη ότι και ο

νόμος που ετοιμάζονται να ψηφίσουν
έχει αντισυνταγματικές διατάξεις και
αναφέρονται στα ειδικά μισθολόγια.
Όμως το αυτί των κυβερνώντων δεν
φαίνεται να ιδρώνει.
Μας παρουσίασαν και χαρτιά του ΓΛΚ
ότι παίρνουμε και αυξήσεις. Ότι επιβαρύνουμε με επιπλέον δαπάνες τον κρατικό προϋπολογισμό.
Μία λέξη μόνο αρμόζει: ΝΤΡΟΠΗ!!!
Επιτέλους η κοροϊδία έχει και όρια.
Μας φώναξαν σήμερα εκτάκτως στο
Υπουργείο για να μας πουν το αυτονόητο, ότι δηλαδή δε κόβεται το 5ο 5νθήμερο, η δουλεμένη δηλαδή εργασία μας,
και ότι θα υπολογίζεται ο στρατός για
όσους τον έχουν πληρώσει.
Έπρεπε να γίνει όλος αυτός ο χαμός
για να διορθώσουν τα αυτονόητα, να
μας χρυσώσουν το χάπι. Όμως αυτό το
έκτρωμα δεν διορθώνεται με μπαλώματα της τελευταίας στιγμής.
Η μόνη λύση είναι η απόσυρσή του και
μόνο αυτό δεχόμαστε.
Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει σήμερα
και αύριο στη Βουλή, η μάχη θα συνεχιστεί από μας και στα ελληνικά και στα
ευρωπαϊκά δικαστήρια, όπου θα προσφύγουμε την προσεχή εβδομάδα, μόλις δημοσιευτεί ο νόμος.
Δεν θα επιτρέψουμε να παίξει κανείς με
τις ζωές μας.
Ούτε με την αξιοπρέπειά μας.
Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι την τελική νίκη.

Συνδικαλιστικά νέα

Το χρονικό της μάχης
για το νέο μισθολόγιο

Η Αξιωματική Αστυνομία παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις πρωτοβουλίες της ΠΟΑΞΙΑ
και του συνδικαλιστικού κινήματος των ενστόλων
ενόψει της συζήτησης και ψήφισης
από τη Βουλή των Ελλήνων των νέων
επαχθών μνημονιακών μέτρων που
σφαγιάζουν για άλλη μια φορά μισθούς
και συντάξεις και καθηλώνουν τους ένστολους στην φτώχια και την απαξίωση, τονίστηκε ότι η κυβέρνηση δια των
κομματικών της εταίρων ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΕΛ, συνεχίζει να μας εμπαίζει αφού
όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε στις παρατεταμένες μας προσπάθειες για ουσιαστικό διάλογο, αλλά κράτησε κλειστά τα
χαρτιά της επιχειρώντας να μας αιφνιδιάσει για να περάσουν όσο πιο ανώδυνα
γι' αυτήν τα σχεδιαζόμενα νέα μέτρα.

Η

Κυβέρνηση, αντί να λάβει υπόψη της
την κραυγή αγωνίας των ενστόλων,
όπως αυτή διατρανώθηκε στη μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του
Φεβρουαρίου, στην Αθήνα, προτίμησε
να συνεχίσει την ίδια παραπλανητική
τακτική, επιδιώκοντας τον αιφνιδιασμό
και την ψήφιση του νέου μισθολογίου
χωρίς αντιδράσεις…

Οι ένστολοι, όμως, απέδειξαν για άλλη
μια φορά ότι μπορούν να δώσουν αγωνιστικά και δυναμικά τις οφειλόμενες
απαντήσεις σε όσους τους απαξιώνουν
και να απαιτήσουν σεβασμό και τήρηση
των δεσμεύσεών τους. Έτσι, λοιπόν, στις
27 Απριλίου 2017, οι πρόεδροι των έξι
Ομοσπονδιών και Ενώσεων των αστυνομικών, των λιμενικών και των πυροσβεστών, συναντήθηκαν στα γραφεία της
ΠΟΑΣΥ προκειμένου να εξετάσουν την
κοινή τους περαιτέρω στάση ενόψει της
ψήφισης των νέων μέτρων που δρομολογούνταν εντός του Μαΐου από την Κυβέρνηση. Σε πνεύμα αγωνιστικής διάθεσης, τέθηκαν όλα τα ανοικτά μέτωπα του
κλάδου μας όπως είναι η μη συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις αποφάσεις
του ΣτΕ, το πάγωμα των προσλήψεων,
οι μεταθέσεις των πυροσβεστών για τη

στελέχωση των αεροδρομίων, η προβληματική λειτουργία του ΕΦΚΑ κ.λπ.
Όπως ανακοίνωσαν, «τα καυτά αυτά
ζητήματα σε συνδυασμό με τα νέα επώδυνα μέτρα που προωθεί η Κυβέρνηση
σε συνεργασία με τους δανειστές, βυθίζουν ακόμα περισσότερο τον ένστολο
στην φτώχια και τα Σώματα Ασφαλείας
στην απαξίωση εφόσον δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στην αποστολή τους. Το
συνδικαλιστικό μας κίνημα θα δώσει την
πρέπουσα απάντηση κατ' αρχήν με το
σύνολο των εργαζομένων της χώρας στο
πλαίσιο των πρωτομαγιάτικων διαδηλώσεων και στη συνέχεια στις νέες κινητοποιήσεις που θα εξαγγελθούν από τη
ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, όπου αποφασίστηκε η συμμετοχή μας όχι απλώς σε επίπεδο αντιπροσωπευτικής παρουσίας.
Ακολούθησε στις 9 Μαΐου 2017 νέα συνάντηση των προεδρείων των Ομοσπονδιών μας όπου ζήτησε και παρευρέθη
για γνωριμία το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, που έχει συσταθεί με βάση την
υπ' αριθμ.16/2017 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου.
Δεδομένων των ραγδαίων εξελίξεων,
μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης και

Η αλήθεια όμως δεν κρύβεται. Τα βασικά μας αιτήματα παραμένουν στο
ακέραιο ανοικτά καταδεικνύοντας το
μέγεθος της ανακολουθίας λόγων και
έργων των κυβερνώντων, οι οποίοι
έχουν επιδείξει προκλητική αδιαφορία
στις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών.
Ζητούμενο εξακολουθούν να είναι η
πλήρης συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του ΣτΕ, ένα ειδικό μισθολόγιο με
αναγνώριση της επικινδυνότητας της
εργασίας σύμφωνα και με τις δικαστικές αποφάσεις, ο τερματισμός των περικοπών δαπανών, το ξεπάγωμα των
προσλήψεων, τα μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας, η επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών των ασφαλιστικών
μας ταμείων (PSI), η αναθεώρηση του
Συντάγματος για την κατοχύρωση του
δικαιώματος της απεργίας στα Σώματα
Ασφαλείας και άλλα.
Οι Ομοσπονδίες ανακοίνωσαν επίσης
ότι την ύστατη τούτη ώρα ξεκινούν ένα
τελευταίο κύκλο συζητήσεων με τους
Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων,
προκειμένου να τους ενημερώσουν για
τα αιτήματά μας και να ζητήσουν τη στήριξή τους στον αγώνα μας.
Εναπόκειται επίσης σε εμάς να απαντήΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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σουμε στους Κυβερνώντες εκφράζοντας την έντονη αγανάκτησή μας με την
πραγματοποίηση πανελλαδικής ένστολης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην
Αθήνα τις ημέρες που θα συζητούνται
στη Βουλή τα νέα επαχθή μέτρα, ημέρες κατά τις οποίες έχουν εξαγγελθεί
κινητοποιήσεις και από τις τριτοβάθμιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας.
Στην κινητοποίησή μας καλούμε να συμμετάσχουν και οι οικογένειες των στρατιωτικών, αφού οι κυβερνητικοί εταίροι
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ με το νομοθέτημά
τους περί «συνδικαλισμού των στρατιωτικών» φρόντισαν οι στρατιωτικοί να
μην έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε
κινητοποιήσεις που εξαγγέλλονται και
πραγματοποιούνται από άλλες Ομοσπονδίες, παρά μόνο σε πολιτιστικές
εκδηλώσεις.
Συνεχίζοντας την αγωνιστική μας πορεία
κάλεσαν τους πάντες να δώσουν δυναμικό «παρών», διαψεύδοντας όσους ποντάρουν στην κόπωση, στην ηττοπάθεια
και στην εσωστρέφεια. «Ψηλά τη σημαία
του αγώνα, για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειάς μας. Κάτω τα ψέματα και οι
ανέξοδες υποσχέσεις», κατέληγε η κοινή ανακοίνωσή τους.
Συνάντηση με τους
Ανεξάρτητους Έλληνες
Την ίδια ημέρα (9 Μαΐου 2017) οι Ομοσπονδίες συναντήθηκαν με τους Ανεξάρτητους Έλληνες και ειδικότερα
με τον αντιπρόεδρο του κόμματος κ.
Παναγιώτη Σγουρίδη, τον γραμματέα
του κόμματος κ. Ευθύμιο Δρόσο, τον
βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Κατσίκη, την
εκπρόσωπο κα Μαντελάνα Παπαδοπούλου και τον πρόεδρο της Νεολαίας
κ. Κωνσταντίνο Καράμπελα.
Από την πλευρά μας επιδώσαμε σχετικό υπόμνημα με τα βασικά αιτήματα
που απασχολούν το συνδικαλιστικό
μας κίνημα και ζητήσαμε να έχουμε τις
θέσεις του κόμματος προκειμένου να
γνωρίζουμε ποια στάση θα τηρήσουν οι
βουλευτές του την προσεχή εβδομάδα
στη Βουλή, όπου αναμένεται να συζητηθούν και ψηφισθούν νέα επαχθή μέτρα τα οποία θίγουν για άλλη μια φορά
και τους ένστολους, σε αντίθεση με όσα
υπόσχονταν προεκλογικά οι κυβερνητικοί εταίροι. Παράλληλα ζητήσαμε τη
θέση τους για το ειδικό μισθολόγιο με
δεδομένο το γεγονός ότι δημόσια βου6
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Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων,
προκειμένου να τύχει άμεσης επεξεργασίας από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες
και προφανώς να κατατεθεί στο επικείμενο νομοσχέδιο με τα υπόλοιπα δυσβάσταχτα για την κοινωνία, μέτρα.

λευτές των ΑΝΕΛ σε συνεντεύξεις και
συνέδρια όπου έχουν παραστεί, έχουν
δηλώσει ότι δεν θα ψηφίσουν καμία περαιτέρω μείωση μισθών.
Λαμβάνοντας στη συνέχεια το λόγο οι
κ.κ. εκπρόσωποι των Ανεξάρτητων Ελλήνων εξέφρασαν την κατανόησή τους
στα αιτήματα που παραθέσαμε ενώ για
τα συγκεκριμένα ζητήματα που μας
απασχολούν ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο έδωσαν τις ακόλουθες απαντήσεις:
• οι ΑΝΕΛ θα ψηφίσουν οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου που
θα κατατεθεί στη Βουλή είτε αναφέρεται ευθέως στο ειδικό μισθολόγιο
είτε όχι.
• για την αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος δήλωσαν ότι
είναι ένα δίκαιο αίτημα αλλά η ικανοποίησή του εξαρτάται από άλλους
παράγοντες και κυρίως από τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
• για την εφαρμογή των αποφάσεων
του ΣτΕ, δήλωσαν ότι η κυβέρνηση
οφείλει να συμμορφωθεί, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη δημοσιονομική
κατάσταση της χώρας.
• για το δικαίωμα της απεργίας δήλωσαν ότι το θέμα θα απασχολήσει τα
κεντρικά όργανα του κόμματος και
τότε θα γνωστοποιηθεί η θέση τους.
Είναι φανερό ότι από αυτές τις απαντήσεις του ενός εκ των δυο κυβερνητικών
εταίρων, δεν έχουμε να προσδοκούμε
την παραμικρή στήριξη.
Συνάντηση
με τον κ. Νίκο Τόσκα
Στις 11 Μαΐου 2017, οι Ομοσπονδίες μετά
από πίεση έχουν ενημέρωση για το ειδικό μισθολόγιο από τον Αναπληρωτή
Υπουργό, κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ, όσο και με
το οικονομικό επιτελείο του, όπου μας
γνώρισαν ότι περιήλθε στο Υπουργείο
Εσωτερικών από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους αλληλογραφία που αφορά το Ειδικό Μισθολόγιο των Σωμάτων

«Ειδικότερα, μας γνώρισαν το περίγραμμα και τις βασικές αρχές που θα
διέπουν το νέο ειδικό μισθολόγιο, το
οποίο θα ακολουθεί την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την
κατάρτιση του ενιαίου μισθολογίου του
Δημοσίου Τομέα, χωρίς όμως να γίνει
καμία αναφορά σε χρηματικά ποσά, στο
χρόνο εφαρμογής του και γενικότερα σε
δαπάνες που βαρύνουν ή εξοικονομούνται από την εφαρμογή του. Παράλληλα, μας γνωρίστηκε ότι δεν μπορεί να
υπάρξει συμμόρφωση της Πολιτείας με
τις αποφάσεις του ΣτΕ, λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.
Παρότι η Κυβέρνηση στις 08-02-2017
είχε δεσμευτεί, μέσω του Υπουργείου
Οικονομικών, ότι δε θα υπάρξει αιφνιδιασμός και θα έχουμε χρόνο για να καταθέσουμε κι εμείς τις προτάσεις μας,
ως θεσμικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, όπως
άλλωστε αρμόζει στη Δημοκρατία μας
και το επιτάσσουν οι ηθικές αξίες της
Αριστεράς, μας γνώρισαν ότι τα οικονομικά στοιχεία και τα αποτελέσματα που
επιφέρει η εφαρμογή του νέου ειδικού
μισθολογίου στους συναδέλφους μας,
θα τα έχουμε σχεδόν μία ημέρα πριν την
κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου
στη Βουλή των Ελλήνων!!!
Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση είπε
για άλλη μία φορά ψέματα στους σκληρά εργαζόμενους ένστολους και αντί να
κάνει πράξη αυτά που υποσχέθηκε δημόσια, οδηγείται άμεσα και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σε μια κατάθεση νομοσχεδίου που θα περιλαμβάνει
και το μισθολόγιό μας. Μοναδική φορά
που λαμβάνει χώρα κάτι τέτοιο, αφού
στα αντίστοιχα νομοσχέδια του ενιαίου
μισθολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων,
που κατατέθηκαν λόγω των μνημονίων,
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υπήρξε χρόνος για ενημέρωση και κατάθεση απόψεων από τους θεσμικούς
εκπροσώπους των εργαζομένων.
Κατόπιν τούτων, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τη μη εισαγωγή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ειδικού μισθολογίου ΓΙΑ τους ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ με το προς
κατάθεση και ψήφιση νομοσχέδιο για
τα νέα μέτρα, να γίνουν σεβαστές οι
αποφάσεις του ΣτΕ και να υπάρξει χρόνος για διάλογο με τους εκπροσώπους
των εργαζομένων, όπως αρμόζει στα
πραγματικά Δημοκρατικά Πολιτεύματα», κατέληγε η κοινή ανακοίνωση των
Ομοσπονδιών.
Συνάντηση
με τον Γενικό Γραμματέα
του ΚΚΕ

Στο πλαίσιο των συναντήσεων με τα πολιτικά κόμματα, οι Ομοσπονδίες συναντήθηκαν στις 12 Μαΐου 2017, με τον Γενικό
Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ.
Δημήτρη Κουτσούμπα, παρουσία του
βουλευτή κ. Ιωάννη Γκιόκα και των εκπροσώπων του Τμήματος για τα Σώματα
Ασφαλείας κ.κ. Γιώργου Παλιούρα, Μιχαήλ Μιχαήλ και Νίκου Καρπή.
Οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ εξέφρασαν την
πλήρη στήριξή τους στα αιτήματα που
προβάλουμε και τόνισαν ότι διαχρονικά στηρίζουν τον αγώνα μας. Κάλεσαν
δε την κυβέρνηση να μη θεσμοθετήσει νέα αντιλαϊκά μέτρα για κανέναν,
υπογραμμίζοντας ότι και οι ένστολοι
είναι κομμάτι του λαού μας και πρέπει
να απολαμβάνουν πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Δεν νοούνται περικοπές σε
ανθρώπους που έχουν ειδικό καθεστώς
εργασίας, αυτές δε τις θέσεις, θα τις εκφράσουν και στη βουλή κατά τη συζήτηση του νέου μνημονίου.
Τέλος, τάχθηκαν υπέρ της κατοχύρωσης του δικαιώματος της απεργίας και
κάλεσαν όλους τους εργαζόμενους σε
ένα κοινό μέτωπο για την ανατροπή των

αντιλαϊκών πολιτικών.
Η επιστολή προς
τους κ.κ. Βουλευτές
Την ίδια ημέρα (12-5-17) εστάλη επιστολή προς τους κ.κ. Βουλευτές όλων των
κομμάτων με αίτημα την απόσυρση ή
καταψήφιση της τροπολογίας που αφορά το ειδικό μισθολόγιο των Σωμάτων
Ασφαλείας. Ιδού η επιστολή:
Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι
Βουλευτές,
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε
να σας κάνουμε κοινωνούς των ζητημάτων δημοκρατίας και προβλημάτων που
ανακύπτουν από την κατάθεση τροπολογίας-ρύθμισης αναφορικά με το ειδικό μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείς
& Ενόπλων Δυνάμεων.
Ειδικότερα, στην επίσημη ενημέρωση
που είχαμε μόλις χθες από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νικόλαο
ΤΟΣΚΑ, μας δόθηκε το γενικό περίγραμμα του μισθολογίου μας (βασικές
αρχές και φιλοσοφία σύνταξης), χωρίς
αριθμούς και οικονομικές μελέτες. Μας
γνωρίστηκε μόνον η περικοπή συγκεκριμένης αποζημίωσης που πλήττει όλο
το ένστολο προσωπικό και δεν καλύπτεται από καμία «προσωπική διαφορά»,
καίτοι οι διατάξεις του ν.4336/2015 όριζαν ότι ο εξορθολογισμός των ειδικών
μισθολογίων θα επιφέρει ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα και οι αποφάσεις του ΣτΕ ορίζουν ότι σε περίπτωση
σύνταξης νέου μισθολογίου θα πρέπει
οι αποδοχές να μην είναι λιγότερες από
αυτές του 2012.
Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι, εμείς
ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, παρότι επανειλημμένως είχαμε ζητήσει
σε συναντήσεις, τόσο με το Υπουργείο
Οικονομικών όσο και με το Υπουργείο
μας, να μας γνωρίσουν εγκαίρως τα υπό
επεξεργασία σχέδια για να καταθέσουμε απόψεις και να αναδείξουμε τα προβλήματα του Κλάδου μας, ουδέποτε μας
δόθηκαν καίτοι εισπράτταμε διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας,
αφού από την πλευρά της Κυβέρνησης,
δε θα υπάρξει αιφνιδιασμός και θα μας
δοθεί ο χρόνος για κατάθεση απόψεων
και διαβούλευση.
Επίσης, σας θυμίζουμε ότι η Κυβέρνηση, μετά το κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης, δημόσια ανακοίνωσε τα μέτρα
και τα αντίμετρα που θα περιλαμβάνει

το πρόγραμμα που θα εισαχθεί προς
ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων με τη
μορφή σχεδίου νόμου, χωρίς και πάλι
να γίνεται καμία αναφορά στα ειδικά
μισθολόγια.
Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι
Βουλευτές,
Εμείς οι αστυνομικοί, πυροσβέστες και
λιμενικοί αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη
δύσκολη θέση που βρίσκεται η χώρα
και είμαστε αποδέκτες, ως αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας,
όλων των δυσβάστακτων μέτρων που
εφαρμόστηκαν τα τελευταία επτά (7)
Μνημονιακά έτη με στόχο την έξοδο
από την κρίση, αλλά ο εμπαιγμός και η
έλλειψη βασικών δημοκρατικών αρχών
από πλευράς της Κυβέρνησης ξεπερνά
κάθε προηγούμενο.
Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι
Βουλευτές,
-Επειδή οι εργαζόμενοι στον ευαίσθητο
και συνάμα επικίνδυνο Τομέα της Προστασίας & Ασφάλειας του Πολίτη, δεν
αποτελούν Β΄ και Γ’ κατηγορίας πολίτες
αυτής της χώρας.
-Επειδή προκύπτει ξεκάθαρα, από
πλευράς συγκεκριμένων Υπουργείων, ο
εμπαιγμός και η κοροϊδία που συντελέστηκε εις βάρος των σκληρά εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας.
-Επειδή έχουν δικαίωμα στο διάλογο
και στη διαμόρφωση των οικονομικών
δεδομένων του μισθολογίου τους οι
εργαζόμενοι για τους οποίους συντάσσεται, πόσο μάλλον αυτοί που θεσμικά
αποτελούν τους εκπροσώπους των και
εκλέγονται για να υπερασπίσουν τα δικαιώματα αυτών.
Παρακαλούμε όπως, μέσω των ενεργειών σας, να αποφευχθεί η εισαγωγή τροπολογίας που αφορά το ειδικό μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας & Ενόπλων
Δυνάμεων στο σχέδιο νόμου που αφορά
στο πρόγραμμα για το κλείσιμο της 2ης
αξιολόγησης ή σε περίπτωση εισαγωγής της, να λάβει χώρα από εσάς κάθε
σχετική πρωτοβουλία με στόχο την άμεση απόσυρσή της ή την καταψήφισή της.
Εξαγγελία Πανελλαδικής
Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας
Στις 13 Μαΐου 2017, οι Ομοσπονδίες μη
ανεχόμενες πλέον τον εμπαιγμό διαρκείας που μας επιφυλάσσει σκανδαλωδώς η Κυβέρνηση, απαιτούν την άμεση
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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απόσυρση των ρυθμίσεων αυτών, ώστε
να υπάρξει ειλικρινής διαβούλευση,
όπως επιτάσσει η αξιοπρέπειά μας και
ο θεσμός που υπηρετούμε.
Καλούν επίσης τη φυσική και την πολιτική μας ηγεσία να αναλάβουν επιτέλους
κι αυτές τις ευθύνες τους απέναντι στο
ανθρώπινο δυναμικό που διοικούν και
να σκεφθούν ότι πρέπει να προΐστανται
ανθρώπων αξιοπρεπών και όχι εξαθλιωμένων.
«Μπροστά σε αυτήν την απαράδεκτη
κατάσταση καλούμε τους συναδέλφους
μας σε διαρκείς κινητοποιήσεις δηλώνοντας ότι θα προβούμε σε καθημερινές
δράσεις αποκαλύπτοντας την εξαπάτηση και την αθλιότητα που διενεργείται
εις βάρος μας.
Δηλώνουμε, τέλος, ότι την προσεχή
Τετάρτη - ημέρα 24ωρης απεργίας, θα
πραγματοποιηθεί ένστολη πανελλαδική
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα, σε τόπο και ώρα που θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση, και
στην οποία οπωσδήποτε πρέπει να δώσουν δυναμικό «παρών» οι οικογένειές
μας». Η συγκέντρωση ορίζεται για τις 17
Μαΐου 2017 και ώρα 17.00 στην πλατεία
Κολοκοτρώνη.
Καλούμε τους συναδέλφους μας στην
ενέργεια και στην αποστρατεία, με τις
οικογένειές τους, να μεταφέρουν το
αγωνιστικό μήνυμά μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, συμβάλλοντας στην
επιτυχή διοργάνωση της διαμαρτυρίας μας, που αποσκοπεί στην αποτροπή
των επαχθών μέτρων της Κυβέρνησης.
ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ!!! ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ!!!
8

| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Έκτακτο
Διοικητικό Συμβούλιο
στη Θεσσαλονίκη
Στις 15 Μαΐου 2017, ενόψει της διαδικασίας της κατεπείγουσας ψήφισης του
σχεδίου νόμου στο οποίο περιλαμβάνονται και οι διατάξεις του νέου ειδικού
μισθολογίου Σωμάτων Ασφαλείας και
Ενόπλων Δυνάμεων, το ΔΣ της Ομοσπονδίας συνεδρίασε εκτάκτως στη
Θεσσαλονίκη με σκοπό την αποτίμηση
των νέων ρυθμίσεων και την λήψη αποφάσεων όσον αφορά την άμεση αντίδρασή μας.
Κοινή πεποίθηση όλων των μελών του
ΔΣ είναι ότι πρόκειται για σχέδιο νόμου- έκτρωμα το οποίο πλήττει βάναυσα τη συντριπτική πλειοψηφία των
συναδέλφων μας. Αποτελεί μια ακόμα
ανακολουθία της κυβέρνησης η οποία
το απέκρυπτε επί ένα έτος ενώ το είχε
στα συρτάρια της έχοντας συμφωνήσει
με την τρόικα τις νέες περικοπές. Καταγγέλλουμε αυτήν την τακτική η οποία
αποτελεί εμπαιγμό και προσβολή των
εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας,
αλλά και των λειτουργών της Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις
αποφάσεις των οποίων όχι μόνο αγνοεί
επιδεικτικά η Κυβέρνηση, αλλά επιχειρεί και να τις παρακάμψει με τη μέθοδο
της θεσμοθέτησης ενός νέου μισθολογίου που οδηγεί στη συρρίκνωση του εισοδήματός μας παρά τη σαφή πρόβλεψη των αποφάσεων του ΣτΕ, ότι το νέο
μισθολόγιο πρέπει να είναι τουλάχιστον
στα επίπεδα του 2012.
Μπροστά σε αυτήν την εξέλιξη αποφασίστηκε ομόφωνα να προσφύγει η Ομοσπονδία μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου θα καταγγέλλεται η ελληνική κυβέρνηση για
παραβίαση του ελληνικού Συντάγματος.
Μέχρι σήμερα αποφύγαμε μια τέτοια κίνηση αντιμετωπίζοντας με σκεπτικισμό
ενδεχόμενη καταδίκη της χώρας αλλά
αυτή η πρόκληση που υφιστάμεθα σήμερα, δεν έχει προηγούμενο. Προξενεί
δε κατάπληξη το γεγονός ότι στο πολυσέλιδο σχέδιο νόμου και στην εισηγητική έκθεση αυτού ουδεμία αναφορά
γίνεται στις αποφάσεις του ΣτΕ ωσάν
αυτές να είναι ανύπαρκτες…
Αντ’ αυτού οι κυβερνώντες διατείνονται
ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις με το τρικ
της προσωπικής διαφοράς που όλοι
γνωρίζουμε ότι, όπως λειτουργεί, μάς

καταδικάζει σε οικονομική στασιμότητα
για μια τουλάχιστον δεκαετία!
Επίσης, το ΔΣ κάλεσε τη φυσική μας
Ηγεσία να δηλώσει την παρουσία της
στην ένστολη συγκέντρωση την Τετάρτη 17-5-2017, αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθύνης που τη βαρύνει, αναλογιζόμενη ότι η ίδια επιθυμεί να διοικεί
αστυνομικούς υπερήφανους και όχι
εξαθλιωμένους. Θέλει να διοικεί αστυνομικούς αφοσιωμένους στα καθήκοντά τους ή αστυνομικούς αδιάφορους
και χωρίς ηθικό; Η απάντηση ανήκει σε
αυτούς που την εκπροσωπούν. Εμείς
θα δώσουμε το δυναμικό μας «Παρών»
καλώντας όλους τους συναδέλφους να
πράξουν το ίδιο με τις οικογένειες και
τα παιδιά τους. Εμείς θα είμαστε εκεί,
μπροστάρηδες στη μάχη, μπροστάρηδες στον αγώνα. Για την αστυνομία για
την κοινωνία, για τις οικογένειές μας,
για την αξιοπρέπειά μας.
Οι δεσμεύσεις
Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ
και Ένωσης Κεντρώων
Σε συνέχεια των ενημερωτικών συναντήσεών μας με τα Πολιτικά Κόμματα, οι
Ομοσπονδίες συναντήθηκαν διαδοχικά,
στις 15 Μαΐου 2017 με την Πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Φώφη Γεννηματά
και στις 16 Μαΐου με τον Πρόεδρο της
Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλειο Λεβέντη
και τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η κα Φώφη Γεννηματά, μας δήλωσε ότι
«όχι μόνο θα καταψηφίσουμε τα μέτρα
αλλά και θα αναδείξουμε στο Κοινοβούλιο και στην κοινωνία την καταστροφική
πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι σε
όσους κατοχυρώνουν την ασφάλεια και
φυλάνε την πατρίδα. Ζητάμε άμεσα διάλογο και την απόσυρση των διατάξεων
για τα ειδικά μισθολόγια».
Ο κ. Βασίλειος Λεβέντης συντάχθηκε
με τις θέσεις μας και δήλωσε ότι δεν
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Ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ
στη Βουλή
Με την ομιλία του κατά την κοινή συνεδρίαση των αρμοδίων Επιτροπών της
Βουλής που συζητούσαν το ειδικό μισθολόγιο στις 16-5-17, ο πρόεδρος της
ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας, αποκάλυψε τα ψέματα και τις μεθοδεύσεις
της κυβέρνησης. Ιδού η βαρυσήμαντη
παρέμβασή του ενώπιον των υπουργών
της Κυβέρνησης και των βουλευτών που
συμμετείχαν στις Διαρκείς Επιτροπές
Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης:
Κύριοι Υπουργοί,
Κύριοι Βουλευτές,

είναι επίπεδο δημοκρατίας αυτό, όταν
αποκλείονται οι φορείς των εργαζομένων από το διάλογο για τόσο σοβαρά
ζητήματα όπως αυτό του μισθολογίου
τους. Τόνισε δε ότι το κόμμα του καταψηφίζει ολόκληρο το σχέδιο νόμου
ζητώντας ειδικά και την απόσυρση των
επίμαχων διατάξεων που μας αφορούν.
Τέλος, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε
ότι η Νέα Δημοκρατία σέβεται και τιμά
το έργο και την προσφορά των στελεχών
των Σωμάτων Ασφαλείας και ως Κυβέρνηση αποκατέστησε ήδη κατά το 50% τις
αδικίες που συντελέστηκαν το 2012 σεβόμενη τις αποφάσεις του ΣτΕ και σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα της
χώρας έδωσε και άλλα 35.000.000 ευρώ
από το παραχθέν πλεόνασμα το 2014, το
οποίο ήταν πραγματικό και όχι εικονικό.
Σε ό,τι αφορά το επίμαχο νομοθέτημα,
καταδίκασε την πρακτική της Κυβέρνησης να αιφνιδιάζει τους φορείς και να
νομοθετεί χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου τόνισε ότι θα αναδείξει τις θέσεις
μας και θα ζητήσει να αποσυρθούν τα
επίμαχα άρθρα. Η Νέα Δημοκρατία ως
Κυβέρνηση, θα εξετάσει από μηδενική
βάση το μισθολογικό καθεστώς λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΣτΕ με
γνώμονα την ολοκληρωτική αποκατάσταση μισθών και συντάξεων.

Πριν ένα χρόνο τέτοια εποχή ήμασταν ξανά εδώ με αφορμή την ψήφιση
του ασφαλιστικού σχεδίου νόμου, του
γνωστού νόμου Κατρούγκαλου, όπου
είχαμε κληθεί μια μέρα πριν να καταθέσουμε τις θέσεις μας. η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται, καθώς για
ακόμα μια φορά η κυβέρνηση φέρνει
ένα τόσο σοβαρό νομοσχέδιο όπως είναι αυτό για το μισθολόγιό μας που θα
σημαδέψει τις ζωές όλων μας αλλά και
τις επόμενες γενιές αστυνομικών, με τη
μορφή του κατεπείγοντος. Ενώ όφειλε
για το μείζον αυτό θέμα να διασφαλίσει
τη διαβούλευση όπως μας υπόσχονταν
τα στελέχη της, τελικά έγινε το ακριβώς
αντίθετο και καλούμαστε εμείς σήμερα
να σας εξηγήσουμε εσπευσμένα και σε
πέντε λεπτά πού διαφωνούμε και πού
συμφωνούμε.
Επομένως καταγγέλλω τη μεθόδευση
αυτή που έγινε εις βάρος μας ως θεσμικών προσώπων, αλλά και εις βάρος των
χιλιάδων μελών που εκπροσωπούμε.
Ερχόμενος τώρα στο περιεχόμενο των

υπό ψήφιση διατάξεων έχω να παρατηρήσω τα εξής:
Για πρώτη φορά πλέον δεν μπορεί να
μιλάμε για ειδικό μισθολόγιο αλλά για
ένα μισθολόγιο - αντιγραφή του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, με
κάποιες μικρές διαφορές που υποτίθεται έχουν προσαρμοστεί στα δεδομένα
των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ιδιαιτερότητα και η
επικινδυνότητα του επαγγέλματός μας
που υπαγορεύει την θεσμοθέτηση ενός
πραγματικά ειδικού μισθολογίου δεν
ελήφθη υπόψη.
Πεποίθηση όλων μας είναι ότι πρόκειται για σχέδιο νόμου- έκτρωμα το οποίο
πλήττει βάναυσα τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας.
Αποτελεί μια ακόμα ανακολουθία της
κυβέρνησης η οποία το απέκρυπτε επί
ένα έτος ενώ το είχε στα συρτάρια της
έχοντας συμφωνήσει με την τρόικα τις
νέες περικοπές. Καταγγέλλουμε αυτήν
την τακτική η οποία αποτελεί εμπαιγμό
και προσβολή των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, αλλά και των λειτουργών της Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της
Επικρατείας, τις αποφάσεις των οποίων
όχι μόνο αγνοεί επιδεικτικά η Κυβέρνηση, αλλά επιχειρεί και να τις παρακάμψει με τη μέθοδο της θεσμοθέτησης
ενός νέου μισθολογίου που οδηγεί στη
συρρίκνωση του εισοδήματός μας παρά
τη σαφή πρόβλεψη των αποφάσεων του
ΣτΕ, της 1127/2016 και άλλων, ότι το νέο
μισθολόγιο πρέπει να είναι τουλάχιστον
στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και σε
καμία περίπτωση κατώτερα εκείνων των
αποδοχών, που είχαν διαμορφωθεί με
τις διατάξεις του ν. 4093/12 που είχαν
κριθεί αντισυνταγματικές.

Με την ολοκλήρωση των συναντήσεών μας με τα Πολιτικά Κόμματα πλέον
ο αγώνας εστιάζεται στο Κοινοβούλιο
όπου αναμένουμε από τους κ.κ. Βουλευτές να πράξουν το χρέος τους.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Αυτός είναι και ο λόγος που αποφάσισε ομόφωνα η Ομοσπονδία μας να
προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την παραβίαση του ελληνικού Συντάγματος
από την ελληνική κυβέρνηση. Μέχρι
σήμερα αποφύγαμε μια τέτοια κίνηση
αντιμετωπίζοντας με σκεπτικισμό ενδεχόμενη καταδίκη της χώρας αλλά αυτή
η πρόκληση που υφιστάμεθα σήμερα,
δεν έχει προηγούμενο. Προξενεί δε κατάπληξη το γεγονός ότι στο πολυσέλιδο
σχέδιο νόμου και στην εισηγητική έκθεση αυτού ουδεμία αναφορά γίνεται στις
αποφάσεις του ΣτΕ ωσάν αυτές να είναι
ανύπαρκτες…
Με το εν λόγω σχέδιο νόμου η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας
θα υποστεί μειώσεις έως και 400 ευρώ
περίπου, μηνιαίως, ενώ μια μικρή μερίδα ανώτατων αξιωματικών δεν θα έχει
μειώσεις ή θα δει αυξήσεις οι οποίες
εφόσον ξεπερνούν τα 20 ευρώ, θα καταβληθούν σε τέσσερις ισόποσες δόσεις,
σε βάθος τετραετίας.
Κατηγοριοποιεί το προσωπικό ανάλογα
με την προέλευσή του και δημιουργεί
τέτοιες μεγάλες ανισότητες που είναι
βέβαιο ότι θα προκληθούν εντός του
σώματος διενέξεις και μια αίσθηση
αδικίας που θα υποσκάπτει την ψυχική
ενότητα, την πειθαρχία και το ηθικό των
συνάδελφων μας.
Στην πράξη θα κληθούν πληρώματα του
ίδιου περιπολικού ή του ίδιου δικύκλου
να αντιμετωπίσουν τον ίδιο κίνδυνο παρότι ομοιόβαθμοι και με τα ίδια χρόνια,
αλλά με διαφορετικές αποδοχές. Μήπως τα ονόματα Ευαγγελινέλης, Σκυλογιάννης, Αμανατίδης, Λαζαρίδης και
πολλοί άλλοι, σας λέει κάτι;
Σας λέω λοιπόν ότι ήταν ειδικοί φρουροί
που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον κι
έρχεστε εσείς μια αριστερή κυβέρνηση
να τους κατατάξετε με το νομοσχέδιό
σας σε αστυνομικούς γ’ και δ΄ κατηγορίας. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.
Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα
στρεβλής αποτύπωσης του μισθολογίου που αφορά τις αμοιβές των αξιωματικών. Αστυνομικός Διευθυντής με
32 έτη έχει αύξηση περίπου 120 ευρώ,
ενώ ομοιόβαθμός του με 28 έτη θα έχει
μείωση 160 ευρώ και με 25 έτη μείωση
400 ευρώ.
Άλλο παράδειγμα. Ομοιόβαθμοι αξι10
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ωματικοί στο βαθμό του Αστυνόμου
Α, δηλαδή του Ταγματάρχη, με 20 έτη
υπηρεσίας που προέρχεται ο ένας από
τη Σχολή Αξιωματικών και άλλος από τη
Σχολή Μετεκπαίδευσης ανθυπαστυνόμων, ο μεν πρώτος έχει μείωση 80 ευρώ
ο δε άλλος 30 ευρώ.
Χορηγείται επίδομα θέσης ευθύνης
στους βαθμούς Αστυνόμο Α’ έως Αστυνομικό Διευθυντή, 30, 40, 60 ευρώ αντίστοιχα, όταν ο αντίστοιχος κατά βαθμό
δημόσιος υπάλληλος λαμβάνει 290
ευρώ κατ’ ελάχιστο.
Υπαστυνόμος Α’, δηλαδή υπολοχαγός,
του ν. 3686/2008, με 37 έτη, έχει μείωση
275 ευρώ περίπου και νεοεισερχόμενος
αστυφύλακας από 1170 περίπου ευρώ
μικτά θα παίρνει μικτά 1040, μείωση περίπου 130 ευρώ κάτω, καθαρά 700 ευρώ
περίπου και μάλιστα χωρίς πενθήμερα
και νυχτερινά, για τα οποία δεν είναι σίγουρο αν θα τα δουλέψει.
Κι ενώ έχουμε απτά παραδείγματα οι
αρμόδιοι διατείνονται ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις με το τρικ της προσωπικής διαφοράς, η οποία στην ουσία είναι
ρύθμιση - απάτη και δεν την αποδεχόμαστε διότι με τον τρόπο που λειτουργεί
καταδικάζει σε μισθολογική στασιμότητα μπορεί και για μια δεκαετία όσους
παγιδευτούν σε αυτήν.
Αν θέλετε να είστε αξιόπιστοι κύριοι της
Κυβέρνησης με την προσωπική διαφορά, αποσυνδέστε την από τις υπόλοιπες
αποδοχές ούτως ώστε όταν αλλάζει
κάποιος κλιμάκιο να μην υπάρχει αντίστοιχη μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά το μέρος της αύξησης.
Άλλωστε στο ίδιο κατατεθέν νομοσχέδιο προβλέπεται η περικοπή για τους
συνταξιούχους.
Κύριοι της Κυβέρνησης, το σχέδιο που
φέρνετε ως μισθολόγιο για τα Σώματα
Ασφαλείας είναι ένα σχέδιο Φραγκεστάιν και δεν επιδέχεται με τον τρόπο
που έχει καταρτιστεί, βελτιώσεων. Το
μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να το
αποσύρετε και να δώσετε εύλογο χρόνο για διαβούλευση όπως κάνατε και με
τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους, όταν δώσατε έναν χρόνο σε αυτούς και μια μέρα σε μας.
Με αυτή τη συμπεριφορά σας, προσβάλετε την αξιοπρέπειά μας, την νοημοσύνη μας και δεν λαμβάνετε υπόψη
ούτε την προσφορά μας στην Ελληνική
κοινωνία, ούτε και το ρόλο μας, και δεί-

χνετε ότι μας θεωρείτε πολίτες β’ κατηγορίας και παιδιά ενός κατώτερου Θεού.
Αποσύρετέ το λοιπόν και να είστε βέβαιοι ότι με το διάλογο θα βρεθεί κοινός τόπος γιατί εμείς δεν λειτουργούμε
συντεχνιακά, όπως έχουμε αποδείξει
πολλές φορές.
Και μη λησμονείτε ότι ο ένστολος κράτησε όρθια τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια
της μνημονιακής λαίλαπας.
Νέα συνάντηση
με τον κ. Νίκο Τόσκα
Στις 17 Μαΐου 2017 ακολούθησε νέα
συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ, ο
οποίος ενημέρωσε τις Ομοσπονδίας για
την πρόθεση της κυβέρνησης να τροποποιήσει τη διάταξη που αφορά τον
χρόνο εργασίας πέραν του πενθημέρου
και την άρση του πλαφόν (4 πενθήμερα)
που εισήχθη στο αρχικό σχέδιο νόμου,
μέσω νομοτεχνικής βελτίωσης που θα
κατατεθεί σήμερα στη Βουλή από τον
αρμόδιο Υπουργό. Επίσης, ενημέρωσε
ότι οι χρόνοι της στρατιωτικής θητείας
και σπουδών που έχουν αναγνωρισθεί
μέχρι 31-12-2016, θα προσμετρηθούν
στα μισθολογικά κλιμάκια, μετά από
αλληλογραφία που διενεργήθηκε με
τη Διευθύντρια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία ερμήνευσε τις
σχετικές διατάξεις των άρθρων 126 και
154 και δεσμεύτηκε ότι θα αποτυπωθεί και στην εγκύκλιο που θα εκδοθεί
από αυτούς σε δεύτερο χρόνο. Οι Ομοσπονδίες ανακοινώνουν ότι ο αγώνας
συνεχίζεται αμείωτος και καλούν τους
πάντες να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα
στην κυβέρνηση, συμμετέχοντας στην
προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κολοκοτρώνη.
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Σ

ήμερα, 17 Μαΐου 2017, με τη μαζική
μας συμμετοχή στην πανελλαδική
ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στην Αθήνα, στην οποία δίνουν ηχηρά
το «Παρών» και συνάδελφοί μας στην
ενέργεια και στην αποστρατεία από τα
Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, εμείς οι Αστυνομικοί, οι Πυροσβέστες και οι Λιμενικοί μαζί με τις οικογένειάς μας, εκφράζουμε την έντονη
διαμαρτυρία και αγανάκτησή μας διότι
οι Κυβερνώντες μάς αντιμετωπίζουν ως
πολίτες τριτοκοσμικής χώρας.
Αντί να σεβαστούν τον ένστολο και τον
υψηλό ρόλο που επιτελεί για την κατοχύρωση της εσωτερικής ασφάλειας,
προχώρησαν προκλητικά στην διάψευση κάθε ελπίδας που είχαν οι ίδιοι
καλλιεργήσει με τις προεκλογικές τους
δεσμεύσεις.
Αντί να βάλουν τέλος στις περικοπές και
να σκίσουν τα μνημόνια, όπως έλεγαν,

ψήφισαν και συνεχίζουν να ψηφίζουν
νέα επαχθή μέτρα, χτυπώντας αλύπητα
τον ένστολο, την οικογένειά του και, συνολικά, την ελληνική κοινωνία.
Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι όλα
αυτά τα χρόνια της επιτροπείας και των
μνημονίων, η ελληνική οικονομία όχι
μόνο δεν έχει ανακάμψει, αλλά η ύφεση συνεχίζει να πλήττει τους πάντες και
κυρίως τους πιο αδύναμους.
Οι δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού
Σώματος, λειτουργούν οριακά και οι πολίτες καλούνται για άλλη μια φορά να
πληρώσουν βαρύ το τίμημα της κρίσης.
Οι δε συνάδελφοί μας που συνταξιοδοτούνται, πληρώνουν τις επιλογές της
Κυβέρνησης και του νόμου Κατρούγκαλου, καθώς καθίστανται συνταξιούχοι
χωρίς σύνταξη, οι δε σύζυγοι των αποβιωσάντων καλούνται να βιώσουν πέρα

από το προσωπικό τους δράμα, και την
εγκατάλειψη της πολιτείας.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, με τα
νέα μέτρα και το νέο ειδικό μισθολόγιο,
επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο η κατάσταση τόσο των εν ενεργεία όσο και
των συνταξιούχων συναδέλφων μας.
Οφείλουμε λοιπόν να καταγγείλουμε
τους Κυβερνώντες τόσο για τον εμπαιγμό που μας επιφύλαξαν όσο και για το
περιεχόμενο των νέων νομοθετικών
ρυθμίσεων.
Το Υπουργείο Οικονομικών όσο και τα
συναρμόδια Υπουργεία Προστασίας του
Πολίτη και Ναυτιλίας, αντί να συμβάλλουν στο διάλογο και στην ενημέρωσή
μας ώστε να διασφαλίσουμε το εργασιακό μας στάτους, ενήργησαν ύπουλα
και απατηλά, με αποτέλεσμα να φέρουν
στη Βουλή ένα νομοσχέδιο – έκτρωμα,
ενώ έπρεπε να σεβαστούν τις αποφάΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

| 11

Συνδικαλιστικά νέα
σεις του ΣτΕ, που αναφέρουν ρητά ότι
σε περίπτωση νέων μισθολογικών ρυθμίσεων, αυτές πρέπει να διασφαλίζουν
αποδοχές, όχι χαμηλότερες των επιπέδων του 2012.
Άμοιρες ευθυνών, όμως, δεν είναι ούτε
οι φυσικές μας ηγεσίες, αφού δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και
δεν εναντιώθηκαν στην κατάθεση του
επίμαχου μισθολογίου. Συνέχισαν ουδέτερα να παρακολουθούν την απαξίωση του ένστολου δυναμικού της χώρας,
αλλά και τη συνεχιζόμενη μείωση των
κονδυλίων για τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τα υλικά μέσα, για τις προσλήψεις προσωπικού κλπ.
Με τη σημερινή μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας διαδηλώνουμε για άλλη
μια φορά ενάντια στις ακολουθητέες
πολιτικές που μας οδήγησαν σε αυτήν
την άσχημη κατάσταση και τονίζουμε με
όλη τη δύναμη της φωνής μας ότι την
κρίση δεν την προκαλέσαμε εμείς. Αρκετά ματώσαμε για να επιζητούν οι δανειστές νέα επαχθή μέτρα για τη χώρα
και το Λαό της.
Αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη ζωή σε
μια Ελλάδα απαλλαγμένη από τα Μνημόνια με το Λαό της να καθορίζει το
μέλλον του. Ειδικότερα, διεκδικούμε
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και απαιτούμε:
• Άμεση απόσυρση των διατάξεων για
το νέο μισθολόγιο και πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης σε όλες
τις αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
• Διασφάλιση των ασφαλιστικών μας
Ταμείων και διατήρηση της αυτοτέλειας αυτών.
• Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας με νέες προσλήψεις,
με τον εκσυγχρονισμό υποδομών και
μέσων, αλλά και με την καθολική και
έμπρακτη αναγνώριση του έργου μας
από τους Κυβερνώντες.
• Tην αναγνώριση του επαγγέλματος
που επιτελούμε ως επικίνδυνου και
ανθυγιεινού και την καθιέρωση ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.
• Τη διασφάλιση της καταβολής κύριων και επικουρικών συντάξεων σε
ανεκτά επίπεδα διαβίωσης και όχι
υπό τη μορφή φιλοδωρήματος.
• Την αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους και των παρεχόμενων αγαθών
και υπηρεσιών στον τομέα της Πρόνοιας, της Υγείας και της Παιδείας.
• Την άμεση επίλυση της τριχοτόμησης

του πυροσβεστικού προσωπικού και
του σεβασμού του κανονισμού μεταθέσεων.
Τέλος, εκφράζουμε την αλληλεγγύη
μας στους ενεργούς συμπολίτες μας και
χαιρετίζουμε τις ειρηνικές εκδηλώσεις
διαμαρτυρίας τους. Ως πολίτες αυτής
της Χώρας βιώνουμε τα ίδια προβλήματα και έχουμε τις ίδιες αγωνίες για το
μέλλον. Γι' αυτό επιζητούμε έναν άλλο
ρόλο, του κοινωνικά χρήσιμου ένστολου
συνειδητοποιημένου πολίτη, που υποφέρει από τις συνέπειες της κρίσης το
ίδιο όπως και οι συμπολίτες μας.
Τα Σώματα Ασφαλείας αποτελούν και
πρέπει να αποτελούν παράγοντα ομαλότητας στο πλαίσιο των δημοκρατικών
λειτουργιών του πολιτεύματος.
Ως θεσμικοί φορείς, καλούμε την ελληνική Κυβέρνηση να μη φέρνει αντιμέτωπη την κοινωνία με τις δυνάμεις των
Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά να υπηρετεί
το κράτος δικαίου που πρεσβεύεται και
όχι λογικές, καταδικασμένες στη συνείδηση ακόμα και των πολιτών που την
στήριξαν με τη ψήφο τους.
Σεβαστείτε Τους Ένστολους!
Σύγκρουση με τα ψέματά τους!
Αθήνα, 17 Μαΐου 2017
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Η ΠΟΑΞΙΑ παντού και κοντά στο συνάδελφο
Στη Λαμία συνεδρίασε το ΔΣ. Σημαντικές συναντήσεις
με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη

Σ

το πλαίσιο της διεύρυνσης της συνδικαλιστικής μας παρουσίας στην περιφέρεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας, ύστερα από πρόσκληση
της Ένωσης Αξιωματικών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, συνεδρίασε αυτή
τη φορά στην πόλη της Λαμίας, στις 8
Ιουνίου 2017, προκειμένου να προβεί
σε αποτίμηση των συνδικαλιστικών μας
δράσεων που αναπτύχθηκαν από τις
Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας
πριν την ψήφιση του νέου μισθολογίου
και να αναλυθούν τα ζητήματα που προέκυψαν κατά τις έκτακτες μεταθέσεις
λόγω της αναδιάρθρωσης.
Στη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας, συμμετείχε και το προεδρείο της τοπικής Ένωσης, της οποίας ο πρόεδρος κ. Γιώργος
Μπράνης απηύθυνε χαιρετισμό και ευ-

χαρίστησε την Ομοσπονδία για την αποδοχή της πρότασής του.
Κοινή εκτίμηση των μελών του ΔΣ της
Ομοσπονδίας είναι ότι ο αγώνας που
δώσαμε παρά τον αιφνιδιασμό που υποστήκαμε, απέφερε και θετικές τροποποιήσεις όπως η αναγνώριση του στρατού, των πτυχίων πανεπιστημίου, η καταβολή πέμπτου 5νθημέρου, η καταβολή
επιδόματος παραμεθορίων περιοχών.
Παράλληλα, όμως, καυτηριάστηκε η διαφαινόμενη προσπάθεια διαχωρισμού
του μισθολογίου των Σωμάτων Ασφαλείας από αυτό των Ενόπλων Δυνάμεων.
Γι’ αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα η εκ
νέου προσβολή του νομοθετήματος στο
Συμβούλιο της Επικρατείας για τις αντισυνταγματικές διατάξεις που περιέχει.
Όσον αφορά το θέμα των εκτάκτων μετακινήσεων αξιωματικών λόγω της ανα-

διάρθρωσης, αφού αναφέρθηκαν περιπτώσεις εκ μέρους του Προέδρου που
συμμετέχει στο αρμόδιο, Συμβούλιο,
αλλά και το ότι υπήρξαν διορθωτικές
κινήσεις εκ μέρους της Ηγεσίας, κατά
την εξέταση των προσφυγών θεραπείας,
κρίθηκε ότι ήταν σημαντική η παρέμβαση και ο τρόπος που χειριστήκαμε το όλο
θέμα. Από μέλος του ΔΣ τέθηκε επίσης
η αναγκαιότητα θέσπισης αντικειμενικών κριτηρίων για τις εντός των Αστυνομικών Διευθύνσεων μετακινήσεις αξιωματικών. Τα μέλη συμφώνησαν με την
πρόταση αυτή, και αποφασίστηκε η συγκρότηση σχετικής επιτροπής ώστε να
εξεταστεί το ζήτημα και υποβληθούν οι
ολοκληρωμένες επ΄ αυτού θέσεις μας.
Νέα προσφυγή στο ΣΤΕ
Από το ΔΣ επίσης αποφασίστηκε η προσφυγή στην επιτροπή συμμόρφωσης του
ΣτΕ επειδή η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα
καταβάλει το υπόλοιπο 50% των αρχικών
αποφάσεων για την αποκατάσταση των
μισθολογικών αδικιών.
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του ΔΣ στη
Λαμία, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις
και συναντήσεις με παράγοντες της Περιφέρειας που είχαν ουσιαστικό και όχι
μόνο εθιμοτυπικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, στις 8/6/17 υπήρξε συνάντηση με
τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ.
Κώστα Μπακογιάννη, τον οποίο ευχαριστήσαμε για τη συμβολή της Περιφέρειας στην ανανέωση του στόλου οχημάτων
των αστυνομικών υπηρεσιών μέσω των
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευθύμιο Καραϊσκο και το
Δήμαρχο Λαμίας κ. Νίκο Σταυρογιάννη.
Την επομένη, υπήρξε συνάντηση με τον
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φθιώτιδας
κ.κ. Νικόλαο, με τον Γενικό Περιφερειακό Διευθυντή Αστυνομίας Στερεάς
Ελλάδος Υποστράτηγο κ. Νικόλαο Γεωργακόπουλο, τον Αστυνομικό Διευθυντή
Φθιώτιδας, κ. Αστέριο Μαντζιώκα καθώς και με τους διοικητές των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο Μέγαρο της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας.
Την ίδια ημέρα, πραγματοποιήθηκε
Ημερίδα με θέμα «Ανάλυση του Νέου
Μισθολογίου στα σώματα ασφαλείας και
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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των επιπτώσεων αυτού στο εν ενεργεία
και εν αποστρατεία προσωπικό (επαναπροσδιορισμός συντάξεων)» που αναπτύχθηκε από τον Ειδικό Γραμματέα
οικονομικών θεμάτων κ. Κωνσταντίνο
Πλατιά, καθώς και για τις επερχόμενες
αλλαγές στο σύστημα κρίσεων-προαγωγών και της παράλληλης επετηρίδας,
από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας.
Την Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο
Πνευματικό Κέντρο του δήμου, παρακολούθησαν ανώτατοι αξιωματικοί, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας
της Στερεάς Ελλάδος καθώς και πολλοί
άλλοι συνάδελφοί μας, εν ενεργεία και
εν αποστρατεία.
Η απόφαση του ΔΣ για συνεδριάσεις
εκτός Αθηνών, βρήκε για άλλη μια φορά
μεγάλη απήχηση μεταξύ των μελών μας

Φόρος τιμής
στην
Αγία Ειρήνη
και στο Σώμα
της Ελληνικής
Χωροφυλακής
Σ

την εορταστική εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 5/5/2017, προς τιμήν της
Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης,
προστάτιδος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων
Ασφαλείας, συμμετείχε η Ομοσπονδία μας δια του Γενικού Γραμματέα
Ανδρέα Γ. Βέλλιου.
Στα πλαίσια της εκδηλώσεως, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στον Ιερό
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών και
ακολούθησε κατάθεση στεφάνων
στο Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών στον αύλειο χώρο της πρώην
Σχολής Αξιωματικών, τη παρουσία
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου κ. Κωνσταντίνου Τσουβάλα, του Προϊσταμένου
Επιτελείου Αντιστρατήγου κ. Μιχαήλ
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Καραμαλάκη, ανωτάτων και ανωτέρων
Αξιωματικών, εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων εν ενεργεία και
αποστρατεία αστυνομικών καθώς και
των οικογενειών τους.
Η Μεγαλομάρτυς Αγία Ειρήνη, ήταν η
προστάτιδα του Σώματος της Ελληνικής Χωροφυλακής έως το 1984, χρονιά
που ενοποιήθηκε αυτή με το Σώμα της
Αστυνομίας Πόλεων, για να ιδρυθεί το
Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η Ομοσπονδία μας, με την παρουσία της
στην εκδήλωση απέτισε τον οφειλόμενο
φόρο τιμής τόσο στην Αγία Ειρήνη όσο
και στο Σώμα της Ελληνικής Χωροφυλακής για την 150ετή εθνική προσφορά
του στην Πατρίδα και τους πολίτες, καθώς και με τη συνολική του παρουσία
σε όλη την επικράτεια κατά τους αγώνες
του Έθνους.

και πιστοποίησε την ορθότητα της πρωτοβουλίας μας να είμαστε δίπλα στο συνάδελφο δίνοντάς του τη δυνατότητα της
απευθείας επικοινωνίας, αλλά και της
άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης για
όσα τον αφορούν στο χώρο μας.
Γι αυτό και η πρωτοβουλία μας αυτή θα
συνεχιστεί, κάνοντας πράξη το σύνθημά
μας η ΠΟΑΞΙΑ παντού και κοντά στο συνάδελφο.

Συνδικαλιστικά νέα

Δε λησμονούμε την προσφορά και τη θυσία τους

Π

αρουσία της Πολιτικής και Φυσικής
Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας
τελέστηκε και φέτος το τρισάγιο στη
μνήμη των αδικοχαμένων συναδέλφων
μας Νεκτάριου ΣΑΒΒΑ και Γεωργίου
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, οι οποίοι δολοφονήθηκαν άνανδρα, ο πρώτος στις 17 Ιουνίου 2009, από αδίστακτους τρομοκράτες, στην οδό Λάμπρου Πορφύρα στα
Πατήσια και ο δεύτερος, στις 17 Ιουνίου
2013, στο Δίστομο Βοιωτίας, σε επιχείρηση σύλληψης αδίστακτων δραπετών.
Ειδικότερα, στον τόπο της θυσίας του
Νεκτάριου Σάββα, στην οδό Λάμπρου
Πορφύρα, όπου έχει τοποθετηθεί από
τις Ομοσπονδίες μας μια μαρμάρινη
στήλη για να διατηρείται άσβεστη η μνήμη του, το τρισάγιο τελέστηκε από τον
τέως Προϊστάμενο της Θρησκευτικής
Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας
Ταξίαρχο ε.α. Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο
Κιούλο και τον εφημέριο της ενορίας
Πατέρα Γεώργιο.

μικού, έτσι ώστε να υπηρετεί αυτός το
καθήκον όσο το δυνατόν πιο αναίμακτα.
Οφείλουμε όλοι μας να τιμούμε τη μνήμη των Ηρώων του Αστυνομικού Σώματος, να μη λησμονούμε την προσφορά
τους στην κοινωνία και να στεκόμαστε
αρωγοί στις οικογένειές τους.
Φόρο τιμής στην μνήμη των δυο Πεσόντων αστυνομικών, έδωσαν με την παρουσία τους επίσης, ο βουλευτής των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος
Κατσίκης, ο εκπρόσωπος του Γενικού
Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, κ. Στέλιος Λάμπρου, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας
Αντιστράτηγος κ. Αντώνιος Μπάκας, η
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων κα
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Διευθυντής του
Κλάδου Ασφάλειας Υποστράτηγος κ.
Εμμανουήλ Πλουμής, ο Γενικός Αστυ-

νομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος κ. Αλκιβιάδης Ασημακόπουλος, η
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Υποστράτηγος κα
Πηνελόπη Μηνιάτη, στελέχη της ΔΑΕΕΒ όπου υπηρετούσε ο εκλιπών συνάδελφός μας, Ανώτεροι Αξιωματικοί των
Κλάδων και Διευθύνσεων της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και Προεδρεία
των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων Αττικής
της ΠΟΑΣΥ και της ΠΟΑΞΙΑ και τέλος,
συγγενείς και φίλοι των αδικοχαμένων
συναδέλφων μας.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα με αφορμή τη σημερινή σεμνή τελετή, επαναφέρει το αίτημά μας για μετονομασία
της οδού Λάμπρου Πορφύρα σε οδό
Νεκτάριου Σάββα, το οποίο αν και έχει
γίνει αποδεκτό από το Δήμο Αθηναίων,
εντούτοις έως και σήμερα δεν έχει τύχει υλοποίησης.

Στη συνέχεια, σύντομες αναφορές στην
μνήμη των Πεσόντων αστυνομικών έγιναν από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
κ. Γρηγόρη Γερακαράκο, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Τόσκα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα
Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτο
Φιλιππάκο, τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα και τον βουλευτή της
Νέας Δημοκρατίας κ. Θεόδωρο Φορτσάκη, οι οποίοι στάθηκαν ιδιαίτερα στο
διαρκές χρέος της πολιτείας για τη θωράκιση του λειτουργήματος του ΑστυνοΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Να ενισχύσουμε την ενότητά μας

Κ

οντά στους συναδέλφους του Πυροσβεστικού Σώματος βρέθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας, απευθύνοντας χαιρετισμό στα
συνέδριά τους, κατ’ αρχήν στις 21 Μαΐου
2017, στο 21o Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ και
ακολούθως κατά τις εργασίες του 21ου
Συνεδρίου της Ε.Α.Π.Σ. στα Λουτρά Πλατυστόμου Φθιώτιδας, την 16η Ιουνίου 2017.
Όπως τόνισε, «τα πέτρινα αυτά μνημονιακά χρόνια που άλλαξαν τη ζωή μας, ανατρέποντας και ακυρώνοντας κατακτήσεις
δεκαετιών, το συνδικαλιστικό κίνημα των
ενστόλων παρέμεινε ενωμένο και αρραγές. Αυτές οι μάχες, αυτοί οι αγώνες που
από κοινού δώσαμε και δίνουμε, σφυρηλατούν όχι μόνο την ενότητα, αλλά συνέ-

βαλαν στο ν’ αναπτυχθεί μεταξύ μας, μια
ειλικρινής και αδιατάραχτη φιλία που
ξεπερνάει κατά πολύ την συναδελφική
και συνδικαλιστική αλληλεγγύη.
Σήμερα παρά ποτέ, στους καιρούς που
ζούμε, την ενότητά μας αυτή, ανεξαρτήτως συνδικαλιστικών παρατάξεων,
καλούμαστε να την ενισχύσουμε και να
την κάνουμε σημαία μας διότι οι άγονες
αντιπαραθέσεις δεν οδηγούν πουθενά.
Εμείς ως Ομοσπονδίες όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε προτάξει και έχουμε κάνει
πράξη την ενότητα και τον κοινό αγώνα
σε όλα τα προβλήματα που μας ταλανίζουν ως Οργανισμό και ως εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας.
Είμαι βέβαιος ότι και από το δικό σας συνέδριο θα επιβεβαιωθεί η ίδια κατεύθυνση μέσα από ένα δημοκρατικό διάλογο

για τα κοινά μας προβλήματα ώστε να
διεκδικήσουμε όλοι μαζί ένα καλύτερο
μέλλον για τον Έλληνα Αστυνομικό, Πυροσβέστη, Λιμενικό».
Και αφού αναφέρθηκε στις πρόσφατες
συνδικαλιστικές μάχες για το μισθολόγιο, το ασφαλιστικό και άλλα κοινά
αιτήματα, έκλεισε το χαιρετισμό του
λέγοντας: «Δεν ξέρω τι θα κάνουν ή τι
έχουν κατά νου οι πολιτικοί μας ταγοί,
αλλά ας λάβουν υπόψη τους ότι εμείς
ακολουθούμε το απόφθεγμα του Νίκου
Καζαντζάκη:
«Μην καταδέχεσαι να ρωτάς «θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε; Πολέμα». Θα
κάνουμε επομένως αυτό που ξέρουμε
και αυτό που πρέπει. Θα πολεμήσουμε.
Θα πολεμήσουμε μαζί, θα αγωνιστούμε
ενωμένοι μέχρι την τελική δικαίωση».

Δεν πρέπει να αποκόπτονται οι κοινοί δεσμοί με τους απόστρατους

Ο χαιρετισμός του προέδρου της ΠΟΑΞΙΑ
στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Απόστρατων Σωμάτων Ασφαλείας
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κύριε Πρόεδρε
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, θα ήθελα να
σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας
16

| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

να παραβρεθώ και να χαιρετήσω τις εργασίες του συνεδρίου σας, κάτι που καταδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς που
έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας, αφενός,
δρώντας από κοινού για την επίλυση κοινών θεμάτων, αλλά και την προσωπική
αίσθηση αλληλοεκτίμησης και αμοιβαίας
εμπιστοσύνης, που υπάρχει, με δεδομένο ότι σχεδόν με όλους σας έχουμε μια
κοινή πορεία είτε υπηρεσιακή είτε συνδικαλιστική.
Η παρουσία μου εδώ δεν αποτελεί μια
τυπική υποχρέωση απέναντί σας, στο
πλαίσιο της ιδιότητάς μου, αλλά είναι
βαθιά μου πεποίθηση ότι δεν πρέπει να
αποκόπτονται οι κοινοί δεσμοί με τους
απόστρατους. Θεωρώ εξαιρετική τιμή
να απευθύνομαι σε ανθρώπους που λά-

μπρυναν και τίμησαν με την πολυετή
υπηρεσία τους τις τάξεις της Ελληνικής
Αστυνομίας και οι οποίοι σήμερα αποτελούν τους ακάματους αγωνιστές, συμπαραστάτες και συνδιαμορφωτές ενός
κοινού αγωνιστικού μετώπου για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων μας.
Εμείς ως Ομοσπονδία των εν ενεργεία
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας
αλλά και εγώ προσωπικά ως Πρόεδρος
της ΠΟΑΞΙΑ, έχουμε αποδείξει διαχρονικά την άριστη συνεργασία μας αλλά και
την οφειλόμενη τιμή που αποδίδουμε,
αναγνωρίζοντας το έργο που επιτελείτε,
διότι σας αντιμετωπίζουμε όχι συναδέλφους που χρειάζεστε τη συμπαράστασή
μας και τη στήριξή μας στον αγώνα που
δίνετε για να μην καταστούν οι συνταξι-
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Σημείο αναφοράς οι πρωτοβουλίες σας

Τ

ο «Υπηρετώ δια της φιλίας» που είναι
το σήμα κατατεθέν μιας παγκόσμιας
εμβέλειας Ένωσης αστυνομικών, είναι
σήμερα περισσότερο από ποτέ επίκαιρο
διότι έρχεται να υπηρετήσει την αδήριτη αναγκαιότητα της συνεργασίας, της
εμπέδωσης σχέσεων εμπιστοσύνης
και αλληλοεκτίμησης τόσο μεταξύ των
αστυνομικών όσο και των πολιτών και
μάλιστα σε μια εποχή που τα σύνορα
έχουν πέσει και η μετακίνηση των πληθυσμών είναι αδιάκοπη».
Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ.
Ιωάννης Κατσιαμάκας απευθύνοντας
χαιρετισμό στο 33o συνέδριο του Εθνικού
Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών που πραγματοποιήθηκε στις
29 Μαΐου 2017 στο Βραχάτι Κορινθίας.
Πρόσθεσε δε ότι «στην ιντερνετική εποχή, η πληροφορία μεταδίδεται με αστραπιαία ταχύτητα, τα δεδομένα ανταλλάσσουν χέρια από τη μια στιγμή στην άλλη
κι εμείς οι αστυνομικοί πασχίζουμε σε
υπηρεσιακό επίπεδο θα ανταποκριθούμε στις υψηλές απαιτήσεις των κοινωνιών που υπηρετούμε διεθνώς. Σε αυτό

ούχοι, οι σημερινοί αλλά και οι αυριανοί
που θα ‘μαστε εμείς, παρίες και πένητες
που αν δεν υπάρχει οργανωμένη αντίδραση από όλους μας, οδηγούμαστε εκεί.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα, η τωρινή κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί να επικαλείται ότι είναι νέα μετά από δυόμιση
χρόνια παραμονής στην εξουσία, δεν έχει
προβεί σε καμία υλοποίηση από τις προγραμματικές της δηλώσεις, αλλά ακολουθεί τον εύκολο δρόμο των περικοπών
με θύματα τους ίδιους συνταξιούχους
πάντα. Όχι μόνο δεν προέβη στην αποκατάσταση των μισθολογίων μας για τους εν
ενεργεία στα επίπεδα του 2012 σύμφωνα
με τις δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ και
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά ήρθε
να κόψει και τον ομφάλιο λώρο μεταξύ
των εν ενεργεία και των συνταξιούχων με
τον νόμο Κατρούγκαλου, προκειμένου να

το εργασιακό περιβάλλον, πέρα από τα
υπηρεσιακά καθήκοντα, η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών έρχεται να ενώσει διαφορετικές αφετηρίες και διαφορετικές
επιδιώξεις με γνώμονα τη συμφιλίωση
και την ανάδειξη της διαφορετικότητας.
Γι’ αυτό οι πρωτοβουλίες που λαμβάνετε κατά καιρούς είτε σε τοπικό εθνικό
επίπεδο είτε διεθνώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους και γίνονται σημείο αναφοράς. Μια τέτοια διοργάνωση ήταν κι
αυτή που είχε γίνει στη χώρα μας πριν
από καιρό και αφορούσε τη συνεργασία
των γυναικών αστυνομικών, ενώ και η
δημιουργία του ξενώνα στο Νυμφαίο
Φλώρινας, είναι μια πρωτοβουλία που
ξεφεύγει των ελληνικών συνόρων.
Έχω πει και άλλοτε, ότι η Οργάνωσή σας
έχει το σημαντικό πλεονέκτημα να ενώνει οργανικά εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικούς, κάτι που δίνει
τη δυνατότητα στους αφυπηρετήσαντες
συναδέλφους μας να μην αποκόπτονται

από την αστυνομική οικογένεια, αλλά
να συνεχίζουν να ασχολούνται μαζί με
τους εν ενεργεία με θέματα για τα οποία
αφιέρωσαν τη ζωή τους και τους απασχολούν ακόμα».
Στη συνέχεια, ως πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ, μετέφερε τους αγωνιστικούς
χαιρετισμούς του ΔΣ στη διοίκηση του
Εθνικού Τμήματος και αναφέρθηκε
στους συνδικαλιστικούς μας αγώνες για
αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, για
τις θεσμικές αλλαγές (σύστημα Κρίσεων και Προαγωγών, εκπαίδευση, πειθαρχικό δίκαιο και άλλα), καθώς και
για την αντιμετώπιση των καθημερινών
προβλημάτων. «Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε όταν από την αρχή των Μνημονίων ζητούσαμε να εξαιρεθεί η Ελληνική Αστυνομία από τις περικοπές των
λειτουργικών της δαπανών. Τώρα φαίνεται καθαρά η ένδυα και το μέγεθος
των συσσωρευμένων προβλημάτων»,
τόνισε μεταξύ άλλων.

εξοικονομήσει μερικές χιλιάδες ευρώ το
δημόσιο, σε βάρος των συνταξιούχων και
δη των αποστράτων μας. Τις ανθρώπινες
αξίες όμως, της συναδελφικότητας, της
αλληλεγγύης, της φιλίας και των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται
μεταξύ μας, μεταξύ δηλαδή ανθρώπων
που ξεκινούν την επαγγελματική τους
καριέρα, σχεδόν αμούστακα παιδιά από
τις αστυνομικές σχολές και συνεχίζουν
μαζί επί δεκαετίες, φορώντας και τιμώντας το εθνόσημο της πατρίδας μας, κανένας νόμος και κανένας Κατρούγκαλος
δεν μπορεί να τις καταργήσει.
Όσον αφορά την απόφαση του ΣτΕ είδαμε
ότι προσπάθησε να την παρακάμψει με
το νέο ειδικό μισθολόγιο που δεν αποτελεί ένα κακέκτυπο του μισθολογίου που
ισχύει για το δημόσιο τομέα ενώ επιφυλάσσει από 1/1/2019 και για τους συντα-

ξιούχους την περικοπή της προσωπικής
διαφοράς που θα προκύψει από τον επανυπολογισμό των συντάξεών σας με αυτόν τον νόμο.
Εμείς κι εσείς δώσαμε τη μάχη και ανεξαρτήτως του αποτελέσματος που είχαμε, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας
και το λόγο θα έχει ξανά όχι μόνο η ελληνική δικαιοσύνη αλλά και τα ευρωπαϊκά
δικαστήρια όπου θα προσφύγουμε.
Την ενέργεια αυτή δεν αξιοποιήσαμε μέχρι σήμερα διότι δεν θέλαμε να προκαλέσουμε διεθνή καταδίκη της χώρας μας.
Όμως πλέον, ο κόμπος έφτασε στο χτένι
και οι κυβερνώντες δείχνουν ότι δεν μας
σέβονται ως ανθρώπους, ως πολίτες ως
επαγγελματίες, δεν σέβονται την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματός μας με τους
εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Δύο έτη απραξίας εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών
για την ενεργοποίηση του Ειδικού Λογαριασμού βοηθημάτων

Κ

οινή παρέμβαση των ομοσπονδιών
ΠΟΑΞΙΑ και ΠΟΑΣΥ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ, τον Υφυπουργό, αρμόδιο
για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ.
Τάσο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ, τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού/ΥΔΤ και το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με στόχο
την άμεση προώθηση στη Βουλή των
Ελλήνων της αναγκαίας νομοτεχνικής
βελτίωσης προκειμένου να συνεχιστεί
απρόσκοπτα η καταβολή του βοηθήματος στους συναδέλφους που πραγματικά το έχουν ανάγκη, μέσω του Ειδικού
Λογαριασμού του ν.826/1978.
Όπως επισημαίνουν, ο θεσμικός ρόλος
των Ομοσπονδιών μας, επιβάλλει την
ενημέρωσή σας για τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό και λαμβάνουν την μορφή αιτημάτων προς διεκδίκηση και υλοποίηση
στο πλαίσιο της πολιτικής που ασκείτε σε συνεργασία με τα συναρμόδια
Υπουργεία. Αυτή τη φορά, όμως, επιτρέψτε μας να εκφράσουμε συγχρόνως
με την υπενθύμιση του αιτήματός μας,
την έντονη διαμαρτυρία μας διότι έχουν
παρέλθει ήδη δύο έτη απραξίας εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών, καίτοι
σας είχαμε ενημερώσει αναλυτικά από
τις 30 Μαΐου 2016 με το υπ' αριθμ. πρωτ.
506/1/39β έγγραφό μας, βασισμένοι και
πάλι σε προγενέστερη αλληλογραφία.
Είμαστε επομένως αναγκασμένοι να
προβούμε στην εκ νέου υπενθύμιση
του αιτήματός μας, τονίζοντας την αναγκαιότητα λειτουργίας του εν θέματι
λογαριασμού, τόσο στο παρόν όσο και

στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες κάλυψης
των αναξιοπαθούντων συναδέλφων,
στο ασφυκτικό οικονομικό - κοινωνικό πλαίσιο που βιώνουμε τα τελευταία
μνημονιακά έτη.
Ειδικότερα, με τα υπ' αριθ. 506/1/39 από
24-07-2015 και 506/1/39α από 11-1215 έγγραφά μας, σας επισημάναμε την
αναγκαιότητα της μεταφοράς του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978 από
τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του
ΤΕΑΠΑΣΑ, στον Κλάδο Πρόνοιας αυτού,
ένα ζήτημα που έχουμε ήδη συζητήσει
σε ανώτατο επίπεδο με την Ηγεσία και
τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία αναγνώρισαν το δίκαιο
του αιτήματος και δεσμεύτηκαν για την
προώθηση νομοτεχνικής βελτίωσης των
καταστατικών διατάξεων του Ταμείου.
Εν τάχει σας υπενθυμίζουμε ότι ο ως
άνω Λογαριασμός, συστάθηκε από το
έτος 1979 στο επικουρικό Ταμείο της
πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής. Τα τελευταία επτά (7) έτη λειτουργεί στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής
Χωροφυλακής (ΤΕΑΕΧ) του ΤΕΑΠΑΣΑ,
έχει λογιστική αυτοτέλεια με αποθεματικό περίπου 1 εκατ. € και παρέχει εφάπαξ οικονομική ενίσχυση από 1.600,00
€ έως 2.000,00 € περίπου, ως κάτωθι:
α) Στις οικογένειες των σε καιρό ειρήνης και σε διατεταγμένη ή μη υπηρεσία αποβιωσάντων ή εξαφανιζομένων μετόχων του Τομέα.
β) Σε ανικανότητα του μετόχου λόγω
τραυματισμού ή πάθησης που επήλ-

θε κατά την υπηρεσία.
γ) Σε βαριά νόσο των μετόχων ή μέλους
της οικογένειάς τους για τη θεραπεία της οποίας απαιτείται μεταφορά
στο εξωτερικό ή η αντιμετώπισή της
απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, πέραν
εκείνων που καλύπτονται από τους
ασφαλιστικούς Φορείς.
δ) Σε θεομηνίες ή σοβαρό ατύχημα με
αποτέλεσμα να περιέλθουν σε δυσχερή οικονομική θέση.
Οι Ομοσπονδίες, τέλος καλούν τους
αποδέκτες του εγγράφου να προωθήσουν την προαναφερόμενη νομοθετική
τροπολογία επειδή έχουν παρέλθει δύο
έτη χωρίς να έχει επιλυθεί το ζήτημα
καίτοι οι κρατήσεις εξακολουθούν να
εισρέουν προς τον Λογαριασμό χωρίς αντιθέτως αυτός να ανταποδίδει τα
οφειλόμενα σύμφωνα με το Καταστατικό λειτουργίας του, αλλά και επειδή ουδεμία επιβάρυνση παράγεται εις βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού.
- Επειδή, τέλος, οι οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας τα τελευταία
επτά (7) έτη επιτάσσουν την εκδήλωση
της μέγιστης δυνατής αλληλεγγύης σε
όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και απώλειες οικείων προσώπων.
- Και τέλος, επειδή από πλευράς του
Δ.Σ. του Ταμείου έχει ληφθεί εδώ
και καιρό η σχετική απόφαση μεταφοράς του Ειδικού Λογαριασμού του
ν.826/1978 καθώς και σας έχει σταλεί η
προταθείσα διάταξη τροποποίησης των
σχετικών διατάξεων.

Σε εκκρεμότητα το φλέγον ζήτημα των μετακινήσεων

Τ

ο φλέγον ζήτημα των μετακινήσεων
του Αστυνομικού Προσωπικού με τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τέθηκε κατά
τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
στις 14 Ιουνίου 2017 με τον Προϊστάμενο
του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής Υποστράτηγο κ. Γεώργιο ΚΩΤΣΑΚΗ.
Στην συνάντηση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ.
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος και κ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης καθώς και ο Αντιπρόεδρος Θεμάτων Μελετών & Επι-
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μόρφωσης κ. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Σταύρος,
ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων κ.
ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος και ο Ειδικός
Γραμματέας κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θεόφιλος.
Στην πραγματοποιηθείσα συνάντηση,
διαπιστώσαμε δυστυχώς ότι το ζήτημα
των μετακινήσεων του Αστυνομικού
Προσωπικού με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν έχει διευθετηθεί και το
όλο ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα,
παρ’ όλες τις μέχρι σήμερα αντίθετες
διαβεβαιώσεις των αρμοδίων.
Καταστήσαμε σαφές, ότι το όλο θέμα

δεν επιδέχεται καμιάς άλλης καθυστέρησης και πως δεν θα ανεχθούμε ολιγωρία σε τέτοιου είδους ζητήματα που
δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την
δύσκολη υπηρεσιακή καθημερινότητα
των συναδέλφων μας.
Ελπίζουμε, ότι η τελευταία ενημέρωση
που λάβαμε σήμερα πως θα διευθετηθεί άμεσα το ζήτημα των μετακινήσεων
των συναδέλφων μας θα λάβει σάρκα και οστά, ειδάλλως θα αναλάβουμε
πρωτοβουλίες για την επίλυση του με
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

Συνδικαλιστικά νέα

Γιατί καθυστερεί η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος
περί οδοιπορικών εξόδων;
Τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση του π.δ. για τα οδοιπορικά έξοδα επισήμαναν οι Ομοσπονδίες στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ.
Πάνο ΚΑΜΜΕΝΟ
και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ.
Μετά την ψήφιση του ν.4336/2015, με
τον οποίο τέθηκαν σε εφαρμογή οι
νέες διατάξεις για τις δαπάνες των μετακινούμενων δημοσίων υπαλλήλων,
συμπεριλαμβανομένων και των ενστόλων εντός και εκτός της Ελληνικής
Επικράτειας, έπρεπε εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα μηνών από
την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου,
ήτοι μέχρι την 30/09/2016, να εκδοθεί
το προβλεπόμενο Προεδρικό Διάταγμα
προκειμένου να τύχουν εφαρμογής αυ-

τές οι διατάξεις ώστε να αρχίσει να αντιμετωπίζεται ένα οικονομικό πρόβλημα
που απασχολεί χιλιάδες δικαιούχους
οδοιπορικών εξόδων.
Έκτοτε, όμως, όχι μόνο δεν δρομολογήθηκε η απαραίτητη διαδικασία έκδοσης του Π.Δ., αλλά με το άρθρο 62 του
ν.4430/2016, δόθηκε και επιπλέον παράταση (!), αυτή τη φορά έως την 30η
Ιουνίου 2017.
Οι Ομοσπονδίες επισημαίνουν στο κοινό τους έγγραφο: «Επειδή α) με το υπό
έκδοση Προεδρικό Διάταγμα θα καθοριστούν το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και αποζημίωσης
εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, και β) επειδή η προβλεπόμενη

Eιδική προσφορά
με την χαμηλότερη
τιμή της kWh

Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση έτσι ώστε να λήξει μια εκκρεμότητα που συντηρεί την ανισότητα μεταξύ
των λειτουργών του Κράτους και που
μόνο ως εκδικητική συμπεριφορά προς
τους σκληρά εργαζόμενους ένστολους
λειτουργούς και συναδέλφους μας
αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες, μπορεί να ερμηνευτεί»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η εταιρεία μας προσφέρει σε όλους του εργαζομένους των ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ την ειδική προσφορά της
εταιρείας ΚΕΝ, με την χαμηλότερη τιμή της kWh στη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη Ελλάδα.

Η

Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιοωματικών
Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) σε συνεργασία
με την εταιρεία ΚΕΝ – Παραγωγή και Εμπορία Ενεργειακών Προϊόντων, εξασφάλισε
για όλους τους εργαζόμενους στα Σώματα
Ασφαλείας και για τις οικογένειές τους ειδική προσφορά με την χαμηλότερη τιμή της
kWh στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας
στην Ελλάδα.
Ο Όμιλος Καρατζή με την ίδρυση της ΚΕΝ το
2016 επεκτείνει τη δραστηριότητάς του στον
τομέα της Ενέργειας με στόχο να εδραιώσει
η εταιρεία την παρουσία της στην ελληνική
αγορά στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
και να αναδειχθεί στον Νο1 πάροχο της Μέσης Τάξης.
Για να εντάξετε την παροχή σας στο ειδικό
οικιακό τιμολόγιο ή για οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο
18185, δηλώνοντας ότι είστε υπάλληλος των
Σωμάτων Ασφαλείας.
Δείτε παρακάτω την προνομιακή προσφορά για Αστυνομικούς, Πυροσβέστες και
Λιμενικούς.

προθεσμία λήγει οσονούπω, χωρίς να
γνωρίζουμε κάτι σχετικό επί του περιεχομένου του, παρακαλούμε όπως έχουμε άμεσα συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε αναλυτικά
επί τούτου, επιδιώκοντας να υπάρξει
ουσιαστικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι
πιέζει ασφυκτικά η προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία έκδοσης του εν
θέματι Προεδρικού Διατάγματος.

Με σεβασμό και ευθύνη απέναντι στον οικιακό καταναλωτή και στους εταιρικούς πελάτες της, η ΚΕΝ
στοχεύει να εδραιώσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στους 4
κορυφαίους παρόχους της χώρας μέσα στην επόμενη 3ετία.

Από τις παραπάνω χρεώσεις εξαιρούνται οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Χρέωση Χρήσης Συστήματος, Χρέωση
Χρήσης Δικτύου Διανομής, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, Λοιπές Χρεώσεις, ΕΤΜΕΑΡ), το Φ.Π.Α., ο Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το Δ.Ε.Τ.Ε., Δημοτικά Τέλη, Δημοτικοί Φόροι, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και τέλος για ΕΡΤ.






Εγγύηση ίδια με του προηγούμενου παρόχου
Πάγια ίδια με της ΔΕΗ
Μηδενική εγγύηση με πληρωμή των λογαριασμών μέσω Πάγιας Τραπεζικής Εντολής
Με την εμπρόθεσμη εξόφληση των πρώτων έξι (6) λογαριασμών κατανάλωσης, θα παρέχεται έκπτωση 50% επί
του αναγραφόμενου ποσού εγγύησης
Διάρκεια συμβολαίου 18 μηνών





Τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός
Φωτοτυπία ταυτότητας
Ένδειξη μετρητή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μετά από συνεννόηση με τα σωματεία και τις ενώσεις των ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, εξειδικευμένοι
υπάλληλοι της ΚΕΝ θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί σας για περισσότερη πληροφόρηση της
προσφοράς
Για οποιαδήποτε πληροφορία και για να κάνετε αίτηση μπορείτε απευθυνθείτε στο κατάστημα της ΚΕΝ στη
Λ.Καζαντζίδη 6 ή να καλέσετε στο 18185 δηλώνοντας μας ότι είστε υπάλληλος των Σωμάτων Ασφαλείας.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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«Πάρτε πίσω τα δύο αυτά εκτρώματα που
ψηφίσατε, τηρήστε τις υποσχέσεις που δώσατε»
Με αποφασιστικότητα απευθύνθηκε στον Πρωθυπουργό
ο Πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ από το βήμα της πανελλαδικής
ένστολης διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη
Συναδέλφισες και Συνάδελφοι,
Ναι σε όλα, λένε αυτοί. Αγώνα ελπίδας,
δίνουμε εμείς. Αγώνα επιβίωσης. Αγώνα
αξιοπρέπειας. Αγώνα για το μέλλον των
παιδιών και των οικογενειών μας.
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που
για μία ακόμη φορά δίνετε «παρών» καταλυτικό και μαζικό στη συγκέντρωση
της Θεσσαλονίκης και κυρίως να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μας στην
ενέργεια και στην αποστρατεία, όχι μόνο
των Σ.Α. αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται μαζί μας και στηρίζουν τον αγώνα μας, γιατί ο αγώνας
μας είναι κοινός, αφού κοινά είναι και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
Συνάδελφοι,
Ξέρω ότι είσαστε θυμωμένοι. Ξέρω ότι
νιώθετε προδομένοι. Προδομένοι από
20
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τις ελπίδες και τις υποσχέσεις της Κυβέρνησης που εν τέλει, αποδείχθηκαν
ελπίδες φρούδες και λόγια κούφια. Και
αυτό γιατί, όχι μόνο δεν εφαρμόζουν
τις δικαστικές αποφάσεις, όπως μας
έταζαν, αλλά αντίθετα, έφεραν ένα νέο
μισθολόγιο, που το ονόμασαν «ειδικό»,
που όμως, μόνο ειδικό δεν είναι.
Ένα μισθολόγιο φρανκεστάιν, με μειώσεις σε όλους, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων στους ανώτατους αξιωματικούς.
Έφεραν και ψήφισαν το ασφαλιστικό
έκτρωμα, για το οποίο ακόμη, εδώ και
ενάμιση χρόνο τώρα, δεν είχαν εκδώσει
ούτε τις εγκυκλίους για το πώς θα εφαρμοστεί. Ακόμη και αυτή η μάχιμη 5ετία
που δεν έχει αμφισβητηθεί από κανένα μέχρι σήμερα, είναι στον αέρα. Και
μιλάμε για χρόνια πραγματικά, χρόνια

δουλεμένα από εμάς με αίμα και ιδρώτα.
«Δεν ξέρω πώς να σας εκφράσω την
ευγνωμοσύνη μου» είπε προ ημερών ο
πρωθυπουργός προς τους πυροσβέστες
για τη μάχη που έδωσαν με τις φωτιές το
καλοκαίρι. Να σας πούμε εμείς κ. Πρωθυπουργέ.
Πάρτε πίσω τα δύο αυτά εκτρώματα που
ψηφίσατε, τηρήστε τις υποσχέσεις που
δώσατε και εφαρμόστε τις δικαστικές
αποφάσεις και αναγνωρίστε την επικινδυνότητα του επαγγέλματός μας.
Συνάδελφοι,
Η απογοήτευση και η ηττοπάθεια δεν
μας ταιριάζει. Γιατί εμείς είμαστε αγωνιστές.
Εμείς, μαζί με σας, κάναμε το καθήκον
μας. Όλα τα χρόνια μαζί, δώσαμε και

Συνδικαλιστικά νέα

θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα,
τον καλό αγώνα. Στη Θεσσαλονίκη, στην
Αθήνα, στη Βουλή, στις συναντήσεις με
τα πολιτικά κόμματα, με τους φορείς, τα
συνδικάτα, παντού.
Αυτούς τους αγώνες μας, δεν επιτρέπουμε σε κανένα ούτε να τους καπηλεύεται, αλλά ούτε πολύ περισσότερο να
τους συκοφαντεί, όπως έκαναν με την
συγκέντρωση του Συντάγματος, που την
χαρακτήρισαν πολιτική συγκέντρωση.
Ξέρουμε ότι οι φωνές μας, ενοχλούν.
Τους ενοχλούν οι αλήθειες που λέμε.
Ξέρουμε ότι θέλουν ένα συνδικαλιστικό
κίνημα βουβό και άνευρο.
Ένα συνδικαλιστικό κίνημα από αυτούς
κατευθυνόμενο.
Τους λέμε, λοιπόν, ότι δεν θα τους κάνουμε το χατίρι – Δε θα σιωπήσουμε με
οποιοδήποτε τίμημα.
Ξέρουμε ότι τίποτα δεν θα μας χαρισθεί.
Έχουμε δείξει και έχουμε αποδείξει ότι
ξέρουμε να αγωνιζόμαστε.
Αυτό και θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
Ο παλμός και η ελπίδα είναι στον αγώνα
για μία αποτελεσματική Αστυνομία για
μια ζωή που μας αξίζει.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και
καλή δύναμη σε όλους σας.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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«Ναι σε όλα εσείς, αγώνα ελπίδας εμείς»
«Εμείς οι Αστυνομικοί, οι Πυροσβέστες και οι Λιμενικοί, που αγωνιούμε
για το μέλλον των Σωμάτων Ασφαλείας στη χώρα μας, αλλά και για την ίδια
την προσωπική και οικογενειακή μας
προοπτική, στέλνουμε ξεκάθαρο αγωνιστικό μήνυμα στους Κυβερνώντες
και συνολικά στο πολιτικό σύστημα
της Χώρας».
Αυτό τονίζεται μεταξύ άλλων στο ψήφισμα διαμαρτυρίας της Θεσσαλονίκης
που πρωτοκολλήθηκε στο υπουργείο
Μακεδονίας –Θράκης, καθώς απουσίαζε η υφυπουργός κ. Μαρία Κόλλια –
Τσαρουχά.
«Ο αγώνας μας είναι καθαρά συνδικαλιστικός και αναφέρεται στην αγωνία
και στην ανασφάλεια όλων ανεξαιρέτως
των συναδέλφων μας είτε αυτοί είναι
μάχιμοι στα περιπολικά, στις πόλεις και
στα χωριά, στα λιμάνια και στις ανοικτές
θάλασσες, στην ύπαιθρο χώρα και στα
δάση της πατρίδας μας είτε ενισχύουν
τις διοικητικές υπηρεσίες και τη διοίκηση των τριών Σωμάτων, ως αναγκαίος
κρίκος μιας συμπαγούς «αλυσίδας» για

την αποτελεσματική τους λειτουργία.
Ως ένστολα στελέχη του ελληνικού
κράτους, ορκιστήκαμε να φυλάττουμε,
και φυλάττουμε, Θερμοπύλες, έχοντας
κατακτήσει τον υψηλό βαθμό εκτίμησης
των συμπολιτών μας, αφήνοντας πίσω
μας τους ανυπόληπτους πολιτικούς,
τους σαλτιμπάγκους της ανέξοδης αντιπαράθεσης. Την ίδια ώρα, απαιτούμε
από όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους της ελληνικής πολιτείας, να σεβαστούν τον δίκαιο αγώνα που δίνουμε
καθημερινά για να αισθάνεται ασφαλής
ο συνάδελφός μας, και κυρίως να συμβάλλουν στην επίλυση των αιτημάτων
μας για να αισθάνεται ασφαλής και ο
πολίτης. Η αξιοπρέπειά μας είναι αδιαπραγμάτευτη αξία και ουδείς δικαιούται να τη θυσιάζει στο όνομα δήθεν
της σωτηρίας της χώρας, συνεχίζοντας
την υποχρηματοδότηση της λειτουργίας
των Υπηρεσιών, την ανελέητη οικονομική μας αφαίμαξη και την υποτίμηση
της ζωής μας. Τους καλούμε λοιπόν, να
βάλουν τέλος στα ψέματα και στα μνημόνια της εξαθλίωσης. Όσο δεν γίνεται
αυτό, ο δικός μας δρόμος του αγώνα και

της ελπίδας, θα είναι μονόδρομος ως
την τελική δικαίωση», σημειώνεται στο
Ψήφισμα, που περιλαμβάνει επίσης τα
βασικά αιτήματα του κλάδου μας.
Με αγωνιστικό παλμό και περιεκτικό
λόγο, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών
καυτηρίασαν την πολιτική της κυβέρνησης για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις
της όσον αφορά την επίλυση υπερώριμων αιτημάτων και ιδίως για τις μειώσεις μισθών και συντάξεων που προβλέπονται από τα μνημόνια και τους
εφαρμοστικούς τους νόμους. Τόνισαν,
επίσης, την ανακολουθία της στο θέμα
των αποφάσεων του ΣτΕ για τις αποδοχές μας, αλλά και για την ασυνέπειά της
στην επικινδυνότητα της εργασίας, ενώ
ανέδειξαν και τις απαξιωτικές δηλώσεις
κυβερνητικών αξιωματούχων που κατά
καιρούς αντί να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, προσβάλλουν τους ένστολους και όσους θυσιάζονται στο βωμό
του καθήκοντος.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιπρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, ενώ τη συμπαράστασή τους δήλωσαν ο κ. Δελής Ιωάννης
βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, ο
εκπρόσωπος Τομέα Σωμάτων Ασφαλείας ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος βουλευτής
νομού Λάρισας κ. Μιχαήλ Τολίκας, από
τη Λαϊκή Ενότητα η συντονίστρια νομού
Θεσσαλονίκης κα Χριστίνα Σουλτανίδου,
ο κ. Βασίλειος Ντούμας, πρόεδρος του
Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής, ο πρόεδρος
της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας κ. Λάζαρος Πουρσαϊτίδης καθώς και ο αντιδήμαρχος δήμου
Θερμαϊκού κ. Γεώργιος Φεστερίδης.
Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, συμμετείχαν επίσης, η Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας (παράρτημα Θεσσαλονίκης) και οι Σύνδεσμοι
Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας και
Ελληνικής Αστυνομίας νομών Θεσσαλονίκης, Δράμας, Ροδόπης, Αχαΐας,
Τρικάλων, Ιωαννίνων, Σερρών, Πρεβέζης, Ημαθίας, Πιερίας, Φθιώτιδας –Ευρυτανίας-Φωκίδας-Βοιωτίας, Καβάλας
και ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΑ/
ΣΣΑΣ).
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Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση
με τον αναπληρωτή υπουργό κ. Νικόλαο Τόσκα
υπάρχουν νομικής φύσεως ζητήματα
που πρέπει να επανεξεταστούν και
ότι θα συσταθεί νέα επιτροπή.

• Για την αύξηση οργανικών θέσεων
των Αξιωματικών του Τ.Ε.Μ.Α. στο
βαθμό του Α/Α’, ώστε να εξαλειφθεί
η στρέβλωση που έχει δημιουργηθεί
σε σχέση με τον αντίστοιχο βαθμό
των Αξιωματικών της ΣΑΕΑ, έδωσε
εντολή να προωθηθεί άμεσα προς
επίλυση το εν λόγω θέμα.

Σ

τις 5 Σεπτεμβρίου 2017, ύστερα από
αίτημά μας, αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ομοσπονδίας συναντήθηκε
με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα και συζήτησε διεξοδικά τα διαλαμβανόμενα στο
Υπόμνημα που του επιδώσαμε, θέματα,
θεσμικού ενδιαφέροντος και τα οποία
αποτελούν μέρος του Ψηφίσματος του
27ου τακτικού συνεδρίου μας.
Τα θέματα αυτά ήταν γνωστά στην Πολιτική μας Ηγεσία από την επομένη του
συνεδρίου καθώς είχαν τεθεί υπόψη
του τότε, αλλά και σε προγενέστερες
συναντήσεις μας, ενώ ορισμένα εξ αυτών είχαν ήδη τύχει σχετικής επεξεργασίας σε επιτροπές που είχαν συσταθεί
στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα ο κ. Υπουργός:
Για το θέμα της διασφάλισης της
35ετους τουλάχιστον παραμονής των
Αξιωματικών στο Σώμα, με τη θέσπιση
της παράλληλης επετηρίδας ή της θεσμοθέτησης του «μη προακτέου» κατά
τις κρίσεις, κατανόησε την αναγκαιότητα της ρύθμισης αυτής, όπως έχει δηλώσει άλλωστε και στο παρελθόν, πλην
όμως δεν λάβαμε ρητή διαβεβαίωση ότι
θα προωθεί άμεσα με τη μορφή προεδρικού διατάγματος ούτως ώστε να
ισχύσει από τις προσεχείς κρίσεις, καίτοι σε επίπεδο Αρχηγείου υπήρξε νομοτεχνική επεξεργασία συγκεκριμένης
πρότασης, η οποία έχει αποσταλεί στην
Πολιτική Ηγεσία.
• Για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου της προαγωγής των
Ανθυπαστυνόμων και των Υπαστυνόμων του ν.3686/2008, δήλωσε ότι
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•	Η ίδρυση Γραφείου Δημοσίου Κατηγόρου σε όλες τις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας, που αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημά
μας, είπε ότι είναι σωστό μέτρο που
πρέπει να τύχει υλοποίησης και θα
υπάρξει προς τούτο παρέμβασή του
προς την Φυσική μας Ηγεσία.
• Για τη γνωστοποίηση στην υπηρεσιακή ιστοσελίδα του αριθμού των μορίων του κάθε ενδιαφερόμενου για μετάθεση, είπε ότι εφόσον δεν τίθενται
κωλύματα προσωπικών δεδομένων,
συμφωνεί με την πρότασή μας.
• Για την αναπλήρωση των διοικητών
αξιωματικών όταν απασχολούνται σε
μέτρα τάξης εκτός περιοχής ευθύνης
τους από τους Υποδιοικητές τους,
εξέφρασε την άποψη ότι οι διοικούντες δεν πρέπει να διατίθενται σε
τέτοιου είδους μέτρα προκειμένου
να έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής
εποπτείας της διοίκησης και της περιοχής τους, ενώ και η θεσμοθέτηση
υποχρεωτικής παρουσίας τουλάχιστον δύο (2) Αξιωματικών σε υπηρεσίες επιπέδου Α.Τ., είναι συνάρτησης
της διαθέσιμης δύναμης.
•	Η κατάργηση της αναχρονιστικής διάταξης για την υποχρεωτική διαμονή
των αστυνομικών έως 15 χλμ από την
έδρα της Υπηρεσίας, είπε ότι δρομολογείται από τη Φυσική Ηγεσία η αύξηση στα 30 χλμ, αλλά ζητήσαμε να
καθιερωθεί το όριο των 60 χλμ απόσταση που δεν δικαιολογεί χορήγηση
οδοιπορικών.
•	Η τροποποίηση του Κανονισμού
αδειών με τη θέσπιση περιόδων υποχρεωτικής χορήγησης μέρους των

δικαιούμενων ημερών κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων και του
Πάσχα, επίσης, τον βρίσκει σύμφωνο
η θεσμοθέτηση των περιόδων αυτών
παρότι ήδη άτυπα εφαρμόζεται από
τις Υπηρεσίες.

• Για το θέμα της αναλογικής εκπροσώπησής μας στο ΔΣ του ΜΤΣ, που
χρονίζει, δεσμεύτηκε ότι θα επικοινωνήσει με τον ΥΕΘΑ κ. Καμμένο
προκειμένου να ρυθμιστεί.
•	Η κάλυψη των δαπανών για την περίθαλψη των τραυματισθέντων αστυνομικών ένεκα της υπηρεσίας καθ’
ολοκληρίαν από το ελληνικό δημόσιο
κ.λπ., θα τύχει όπως είπε άμεσης νομοθετικής ρύθμισης.
• Για τη συνυπηρέτηση Αστυνομικών,
Στρατιωτικών και Εκπαιδευτικών, ζήτησε αναλυτική ενημέρωση για τον
αριθμό των ενδιαφερομένων δεδομένου ότι τυχόν ρύθμισή του πρέπει
να λαμβάνει υπόψη της τα ισχύοντα
στις Ένοπλες Δυνάμεων για τις μεταθέσεις των στρατιωτικών.
• Για το πρόβλημα με τις συντάξεις χηρείας, αναγνώρισε ότι πράγματα θίγονται μέλη οικογενειών και το κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργείται.
Καταθέσαμε σχετική τροπολογία την
οποία δεσμεύτηκε να συζητήσει με
τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας.
• Για το θέμα της χορήγησης εφάπαξ ,
ταυτόχρονα με την έκδοση προσωρινής σύνταξης, είπε ότι έχει ήδη επιλυθεί από το ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ.
• Τέλος για την ελεύθερη πρόσβαση Αστυνομικών στα ΜΜΜ Αττικής,
λόγω του νέου καθεστώτος που
ισχύει, είναι σε συνεννόηση με τον
αρμόδιο υπουργό Μεταφορών για
οριστική του διευθέτηση.
Όλα αυτά τα θέματα που δεν έχουν
άμεση οικονομική επιβάρυνση, και η
επίλυσή τους έχει σχέση με την καθημερινότητα και την παρεχόμενη προσφορά προς την ελληνική κοινωνία, η
Ομοσπονδία μας τα παρακολουθεί από
κοντά και όπου απαιτείται θα παρέμβει
εκ νέου.

Συνδικαλιστικά νέα

Συνέδριο ελπίδας

Στην Καλαμάτα το 28ο τακτικό συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ
μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ,
άλλο ένα θέμα που επίσης αρνείται πεισματικά να λύσει το ΥΕΘΑ, ενώ έχουν
δοθεί μέχρι σήμερα πάμπολλες διαβεβαιώσεις…

Σ

υνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας, στις 7/9/17 στη
Θεσσαλονίκη, όπως έχει πλέον καθιερωθεί να συνέρχεται τούτο, στο πλαίσιο των
κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν οι
Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας,
κάθε χρόνο, με αφορμή τα εγκαίνια της
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
α. Καθορισμός διεκδικητικού πλαισίου
ενόψει του 28ου ετησίου τακτικού συνεδρίου.

β. Ενημέρωση από το νομικό σύμβουλο
της Ομοσπονδίας για τις εκκρεμείς
προσφυγές στο ΣτΕ.
γ. Αποδοχή παραίτησης του μέλους του
Δ.Σ. Παπανικολάου Κων/νου – Ορισμός αντικαταστάτη.
δ. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ή προταθεί από μέλος του Δ.Σ.
Στην αρχή έγινε ενημέρωση του Δ.Σ. από
τον νομικό μας σύμβουλο κ. Ρήγα Μπαρμπούρη σχετικά με τις νομικές διεκδικήσεις μας και ειδικότερα για την απόφαση
του ΣτΕ που δεν εφαρμόζει η κυβέρνηση και για το λόγο αυτό οι Ομοσπονδίες
έχουν προσφύγει εκ νέου στην Επιτροπή
συμμόρφωσης του εν λόγω δικαστηρίου. Η συζήτηση της προσφυγής μας έχει
προσδιοριστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου
ενώ το Δημόσιο έχει κληθεί να δώσει
εξηγήσεις. Ανεξαρτήτως της έκβασης
της υπόθεσης, ως γνωστόν, έχει ληφθεί
απόφαση και θα ακολουθήσει για πρώτη
φορά προσφυγή μας και στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του Στρασβούργου, αφού εξαντληθούν
όλα τα ένδικα μέσα στη χώρα μας.

Για το θέμα των αγωγών αναφορικά με
τα αναδρομικά των ετών 2012 -2015, μας
γνώρισε ότι ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί η ημερομηνία συζήτησής τους στα
Διοικητικά Πρωτοδικεία, πλην μιας περιπτώσεως στο Πρωτοδικείο Τρίπολης,
χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί η σχετική
απόφαση από αυτό.
Επίσης, αναφέρθηκε στο νέο μισθολόγιο
για το οποίο εξετάζεται νέα προσφυγή
εκ μέρους όλων των Ομοσπονδιών στο
ΣτΕ, με αντικείμενο την αντισυνταγματικότητά του. Θα πρέπει να εκδοθεί η
νέα μισθοδοσία με τον νέο τρόπο υπολογισμού, δεδομένου ότι δεν υπάρχει
Υπουργική Απόφαση αλλά θα γίνει απευθείας εφαρμογή του νέου νόμου από τη
Διαχείριση Χρηματικού.
Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση του Δ.Σ.
για την εξέλιξη των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την πρόσφατη συνάντησή
μας με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα και ειδικότερα
για τα δυο φλέγοντα θέματα της διασφάλισης της 35ετούς παραμονής των αξιωματικών στο Σώμα με τη θέσπιση της παράλληλης επετηρίδας και δεύτερον των
προαγωγών των ανθυπαστυνόμων και
υπαστυνόμων του Ν. 3686/2008 , καθώς
και των αξιωματικών ΤΕΜΑ.
Από τις απαντήσεις που λάβαμε από τον
κ. Yπουργό, θεωρούμε ότι τα δυο αυτά
θέματα ουδόλως έχουν προχωρήσει,
σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που
έχουν τεθεί, αλλά και τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί από τη φυσική
ηγεσία καθώς και του ιδίου κατά την
πρώτη μας συνάντηση αρχές του έτους.
Τέλος, το θέμα που απασχόλησε το ΔΣ
ήταν αυτό της αναλογικής συμμετοχής

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκε και η
πρόσφατη απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ αναφορικά με τη χορήγηση του εφάπαξ με
την έκδοση της προσωρινής σύνταξης.
Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που
από την πρώτη στιγμή είχαμε αναδείξει
ως αναγκαία μέσω του εκπροσώπου μας
στο Ταμείο, δεδομένου ότι οριστικές συνταξιοδοτικές πράξεις μετά την ένταξή
μας στον ΕΦΚΑ θα εκδίδονται με καθυστέρηση τουλάχιστον τριών ετών, αντί
των 3 – 4 μηνών που απαιτούντο μέχρι
πρότινος.
Από το ΔΣ, έγινε δεκτή η παραίτηση του
μέλους του ΔΣ Αστυνόμου Α’ Παπανικολάου Κωνσταντίνου, ο οποίος και αντικαταστάθηκε από τον πρώτο επιλαχόντα
της παράταξης με την οποία είχε εκλεγεί,
Αστυνόμο Α’ Θεόδωρο Μεταβιτσιάδη.
Κλείνοντας, αποφασίστηκε να συσταθεί
Ομάδα εργασίας η οποία θα επεξεργαστεί το κείμενο του Ψηφίσματος που θα
τεθεί προς έγκριση από τους αντιπροσώπους στο 28ο τακτικό μας συνέδριο, το
οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2017.
Συνάδελφοι,
Η Ομοσπονδία παρακολουθεί στενά την
πορεία των προαναφερθέντων θεμάτων, αλλά και όσων περιλαμβάνονται
στο Υπόμνημα που θέσαμε υπόψη του κ.
αναπληρωτή υπουργού στην τελευταία
συνάντησή μας, καθώς και τις δεσμεύσεις που λάβαμε για την άμεση προώθησή τους.
Μετά και την τελευταία ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας όπου καταδικάσαμε τον εμπαιγμό που έχουμε υποστεί
από την κυβέρνηση, θα συνεχίσουμε
δυναμικά τον αγώνα μας με ορόσημο το
επόμενο συνέδριό μας στη Καλαμάτα με
κεντρικό σύνθημα:
«Όραμα και ελπίδα για τον συνάδελφο,
για μια αποτελεσματική αστυνομία,
για στελέχη με κοινωνική και επαγγελματική καταξίωση».
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Αδιανόητο να μην διατίθενται χρήματα για την αγορά των Ξιφών

Μ

ε αφορμή την ορκωμοσία των νέων
Υπαστυνόμων Β’ της Σχολής Αξιωματικών και την επίδοση των Ξιφών
τους από την Αυτού Εξοχότητα Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Ένωση
Αξιωματικών Αστυνομίας Αττικής, με
ανακοίνωσή της καυτηρίασε το γεγονός
ότι επί σειρά ετών δεν επιδίδονταν τα
Ξίφη.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση
ειδικότερα, «είμαστε υποχρεωμένοι να
επανέλθουμε σε ένα θέμα, που στην
σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία μπορεί να φαντάζει ως έλασσον,
για τον αξιωματικό όμως σε συμβολικό
επίπεδο είναι σημαντικό. Αναφερόμαστε στην μη επίδοση των Ξιφών στις
«σειρές» των αξιωματικών 2013, 2014
και 2015, οι οποίοι ορκίστηκαν και τους
επιδόθηκαν «δανεικά» Ξίφη, τα οποία
επέστρεψαν αμέσως μετά την ορκωμοσία τους και έκτοτε περιμένουν να τους

επιδοθούν τα Ξίφη που δικαιωματικά
τους ανήκουν.
Είναι αδιανόητο για ένα κράτος, έστω
και στην οικονομική κατάσταση που
βρίσκεται η χώρα μας, να μην μπορεί
να εξασφαλίσει το αναγκαίο χρηματικό
ποσό για την αγορά των Ξιφών.
Καλούμε τον κ. Αρχηγό του Σώματος,
που καθημερινά καταδεικνύει την ευαισθησία και την αμέριστη συμπαράστασή
του σε θέματα του προσωπικού και που
υπό την Ηγεσία του την εκπαιδευτική
περίοδο 2015-2016 και 2016-2017 επιδόθηκαν κανονικά τα Ξίφη στους νέους
Υπαστυνόμους Β’, να αναλάβει πρωτοβουλία σε συνεργασία με την πολιτική
Ηγεσία και να επιδοθούν άμεσα τα Ξίφη
στις προαναφερόμενες «σειρές» των
αξιωματικών, αποκαθιστώντας έτσι μία
αδικία των προηγουμένων ετών».

Αξίζουν της αμέριστης συμπαράστασης από όλους μας
Το Προεδρείο της Ένωσης Αξιωματικών
Αστυνομίας Αττικής και μέλη του Δ.Σ.,
επισκέφθηκαν τα Α.Τ. και Τ.Α. Ακροπόλεως και Α.Τ. και Τ.Α. Εξαρχείων, στο
πλαίσιο των περιοδειών τους στις αστυνομικές υπηρεσίες της ΓΑΔΑ.
Στις συναντήσεις με τους διοικητές και
τους εργαζόμενους των υπηρεσιών συζητήθηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά
όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
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στην καθημερινή τους δράση και ενάσκηση των καθηκόντων τους και προτάθηκαν από τους εργαζόμενους λύσεις
για την αντιμετώπιση αυτών.
Από την πλευρά μας τονίσαμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στις
εν λόγω υπηρεσίες επιτελούν ένα πολύ
δύσκολο έργο, πολλές φορές κάτω από
πολύ δύσκολες συνθήκες και αξίζουν

της αμέριστης συμπαράστασης από
όλους μας για να μπορέσουν να φέρουν
εις πέρας (όπως και το πράττουν επιτυχώς) την αποστολή τους. Αποστολή
η οποία έχει ως κύριο έργο την αστυνόμευση της «καρδιάς» της Αθήνας και
είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της ευνομίας στο κέντρο της πρωτεύουσας.
Δυστυχώς, οι εν λόγω υπηρεσίες δεν είναι επαρκώς στελεχωμένες με το ανάλογο προσωπικό και την υλικοτεχνική
υποδομή που απαιτούν οι συνθήκες του
δύσκολου έργου της αστυνόμευσης που
είναι επιφορτισμένες.
Κλείνοντας, τονίσαμε ότι η Ένωσή μας
θα είναι συμπαραστάτης και αρωγός,
πράττοντας ό,τι είναι δυνατόν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, προς την
κατεύθυνση της πολιτικής και φυσικής
ηγεσίας για την δρομολόγηση εφικτών
και άμεσων λύσεων στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν.

περιφερειακές ενώσεις

Επίσκεψη του προέδρου της ΠΟΑΞΙΑ σε Σάμο και Λέσβο

Τ

ην 31-7-2017 και 1-8-2017 ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας, συνοδευόμενος από τον
πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών
Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου κ. Ιωάννη
Αραμπατζή και μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου πραγματοποίησαν επίσκεψη στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Σάμου
και Λέσβου αντίστοιχα.
Κατά την επίσκεψη αυτή έγινε ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα συνδικαλιστικά
ζητήματα, την οποία παρακολούθησε με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχεδόν το σύνολο
των Αξιωματικών – Ανθυπαστυνόμων

που υπηρετούν στις Διευθύνσεις αυτές,
ενώ αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν
τα προβλήματα που τους απασχολούν.
Συγκεκριμένα, τονίστηκαν τα ακόλουθα
θέματα:
1) Τα προβλήματα που δημιουργούνται
καθημερινά από τη διαχείριση των
μεταναστευτικών ροών και το βάρος
που έχουν κληθεί να σηκώσουν οι
Αξιωματικοί αλλά και το σύνολο των
Αστυνομικών των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Ιδιαίτερα τονίστηκε η
επικινδυνότητα της λειτουργίας Προαναχωρησιακών Κέντρου Κράτησης
Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) στους χώρους που ήδη λειτουργούν Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.),
γεγονός που διαπιστώθηκε και από
την επιτόπου επίσκεψη στους χώρους αυτούς, αλλά και η ανάγκη
ενίσχυσης των Διευθύνσεων Αστυνομίας με αντίστοιχο αριθμό Αξιωματικών.
2)	Η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή.
Στην κατεύθυνση αυτή αποφασίστηκε να γίνει παρέμβαση προς την
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ώστε
ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων
περιοχών, να ενισχύσει με οχήματα
τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, απορροφώντας κονδύλια από Ευρωπαϊκά
Προγράμματα.
3)	Η αναστολή της λειτουργίας των κρα-

Σ

τητηρίων του Α.Τ. Σάμου, λόγω της
πρόσφατης πυρκαγιάς εντός αυτών.
Με παρέμβαση του προέδρου της
ΠΟΑΞΙΑ στον κ. Επιτελάρχη της Ελληνικής Αστυνομίας δρομολογήθηκε
η έγκριση σχετικής δαπάνης για την
ανακατασκευή τους. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους των Ενώσεων Αστυνομικών
Υπαλλήλων Σάμου και Λέσβου, καθώς και εθιμοτυπική συνάντηση με
τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου Κορσέων και Ικαρίας Ευσέβιο.

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ώθηση στον κοινό μας αγώνα

υγχαρητήρια επιστολή προς την
Ένωση Αξιωματικών Βορείου Αιγαίου απέστειλε η Ομοσπονδίας μας:
«Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της
ΠΟΑΞΙΑ σας συγχαίρουν για τις υποδειγματικές αρχαιρεσίες της Ένωσής
σας, από τις οποίες αναδείχτηκε η νέα
διοίκηση της Ένωσης για τα επόμενα
τρία έτη.
Η αναζωογόνηση της συνδικαλιστικής
δράσης στην ακριτική αυτή περιοχή
του Αιγαίου Πελάγους δίνει ώθηση

στον κοινό μας αγώνα και ενισχύει τις
προσπάθειές μας για αποτελεσματικότερες λύσεις στα προβλήματα που μας
απασχολούν.
Η Ομοσπονδία μας χαιρετίζει την επανεκκίνηση της Ένωσής σας και δηλώνει
ότι θα είμαστε δίπλα σας, στηρίζοντας
τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες
σας ώστε το Βόρειο Αιγαίο να αποκτήσει δυνατή φωνή, κάτι που χρειαζόμαστε σήμερα όλοι, όσο ποτέ άλλοτε.

Καλούς αγώνες!»
Από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις
15 Ιουνίου 2017 αναδείχθηκε το νέο
ΔΣ ως εξής: Πρόεδρος, Α/Υ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Ιωάννης, Α’ αντιπρόεδρος
Α/Α’ ΝΤΑΜΠΑΛΕΤΣΙΟΣ Αστέριος, Β’
αντιπρόεδρος Α/Α’ ΝΤΟΥΜΑΣ Κων/
νος, Γενικός Γραμματέας Υ/Α’ ΛΟΥΚΟΣ
Δημήτριος, Ταμίας Α/Α’ ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ
Δημήτριος και μέλη Υ/Α’ ΚΑΣΟΣ Ευάγγελος και Υ/Α’ ΜΟΥΣΧΗΣ Ευστράτιος.
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ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Για πρώτη φορά σε επιστημονικό συνέδριο
με ανθρωπιστικά ιδεώδη και κοινωνικές αξίες

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το
συμπόσιο της Ένωσης Αξιωματικών
ΕΛ.ΑΣ. Περιφέρειας Κρήτης με θέμα
«Αστυνομία & Κοινωνία» στη κατάμεστη κεντρική συνεδριακή αίθουσα του
ξενοδοχείου Ατλαντίς στο Ηράκλειο
στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργάνωσε το
Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) στις 5, 6 και 7
Μαΐου.
Την εσπερίδα τίμησαν με την παρουσία
τους ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Σεβασμιώτατος κ.κ. Ειρηναίος, ο Βουλευτής
με Το Ποτάμι κ. Δανέλλης Σπυρίδων, ο
Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Υγείας κ.
Κλώντζας Εμμανουήλ, ο πρόεδρος του
περιφερειακού συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης κ. Πιτσούλης Γεώργιος,
ο Δήμαρχος Αρχανών – Αστερουσίων
κ. Κοκοσάλης Εμμανουήλ, ο Δήμαρχος
Γόρτυνας κ. Σχοιναράκης Νικόλαος,
ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Μπαριτάκης
Παύλος, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ.
Μαστοράκης Ιωάννης, εκ μέρους του
Δήμου Ηρακλείου ο Αντιδήμαρχος κ.
Παττακός Μαρίνος, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης κ. Λαγουδάκης Κωνσταντίνος, ο
Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου κ.
Κανακουσάκης Ιωσήφ, ο Αστυνομικός
Διευθυντής Λασιθίου Α/Υ΄ κ. Παπαδάκης Εμμανουήλ, ο Γενικός Περιφερειακός Διοικητής Λιμενικού Σώματος
Πλοίαρχος κ. Αλεξανδράκης Γεώργιος,
ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ηρακλείου
Αντιπλοίαρχος κ. Δουβής Ευθύμιος, ο
νομικός εκπρόσωπος της Ένωσής μας
κ. Κοκοσάλης Γεώργιος, ο πρόεδρος
του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου κ.
Βοργιάς Στυλιανός, ο πρόεδρος της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου κ. Πικράκης Γεώργιος,
η πρόεδρος Πολιτικών Υπαλλήλων Πε28

| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ριφέρειας Κρήτης κ. Στίνη Ελευθερία,
ο πρόεδρος της I.P.A. Ηρακλείου κ. Ζαχαριουδάκης Εμμανουήλ, ο πρόεδρος
της I.P.A. Χανίων κ. Περράκης Ιωάννης,
ο πρόεδρος της Ι.Ρ.Α. Λασιθίου κ. Φραγκάκης Κωνσταντίνος, εκ μέρους της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου ο Αντιπρόεδρος κ. Βαμβασάκης Μιχαήλ, ο πρόεδρος της Ένωσης
Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Περιφέρειας Κρήτης κ. Παπαλεωνίδας
Νικόλαος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης κ.
Σφακιανάκης Γεώργιος καθώς και πολλοί Διευθυντές – Διοικητές υπηρεσιών
του δημοσίου και εκπρόσωποι λοιπών
φορέων του νησιού μας.Τον συντονισμό
του συμποσίου είχε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης κ. Ζερβάκης Πέτρος.
Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο
Πρόεδρος της Ένωσης κ. Καρακούδης
Στυλιανός, σημειώνοντας τη σπουδαιότητα της συμμετοχής του σωματείου
μας στο συνέδριο αυτό προκειμένου
να αναδείξουμε το κοινωνικό πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας και να
εκθέσουμε παράλληλα κοινωνικά φαινόμενα που χρήζουν για την αντιμετώπισή τους, στο στάδιο της πρόληψης,
άμεσης συνεργασίας με λοιπούς φορείς
της δημόσιας διοίκησης (εκπαίδευση,
αυτοδιοίκηση κ.λπ.). Κατά τον σύντομο
χαιρετισμό του, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η Ένωση Αξιωματικών Κρήτης
με ορόσημο την συμβολή της στην εξωστρέφεια της ΕΛ.ΑΣ. και στη δυνατότητά της να αφουγκράζεται τα προβλήματα του σύγχρονου αστυνομικού και της
πολιτείας, συμμετέχει για πρώτη φορά
σε ένα τέτοιο συνέδριο, επιδιώκοντας
να αναδείξει ανθρωπιστικά ιδεώδη και
κοινωνικές αξίες που διέπουν το έργο
της Ελληνικής Αστυνομίας και δημιουργούν τα θεμέλια για την προστασία του

πολίτη και τη διαμόρφωση μιας ευνομούμενης πολιτείας με προμετωπίδα το
τρίπτυχο «Αστυνομία – Κοινωνία – Παιδεία». Τέλος υπογράμμισε ότι ο ρόλος
μίας σύγχρονης αστυνομίας θα πρέπει
να είναι πρωτίστως προληπτικός. Σύντομο χαιρετισμό απεύθυναν επίσης ο
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Σεβασμιώτατος
κ.κ. Ειρηναίος και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης
κ. Λαγουδάκης Κωνσταντίνος.
Αμέσως μετά τους χαιρετισμούς, η
Ένωση βράβευσε τον έγκριτο ποινικολόγο του Δ.Σ. Ηρακλείου και νομικό
της εκπρόσωπο κ. Κοκοσάλη Γεώργιο,
ο οποίος συμμετείχε στο προεδρείο ως
κριτικός σχολιαστής των επί μέρους διαλέξεων που έλαβαν χώρα, καθώς και
το Ι.Α.Κ.Ε. για την επιτυχή διοργάνωση
του 3ου κατά σειρά Πανελλήνιου Συνεδρίου.
Στη συνέχεια η Ένωση παρέδωσε στην
Πρόεδρο του Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών «Ηλιαχτίδα» κ.
Ευστρατίου – Δουμάνη Μαρία επιταγή
ύψους 6.500 € για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου, χρηματικό ποσό
προερχόμενο από τα έσοδα της ετήσια
χοροεσπερίδας που πραγματοποιήσαμε
την 1η Απριλίου στο Ηράκλειο.
Οι εισηγήσεις που αναπτύχθηκαν αφορούσαν:«Εκπαίδευση και οδική ασφάλεια. Ένταξη προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής στη σχολική κοινότητα»,
με εισηγητή τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. Χρυσάκη Νικόλαο, «Η έννομη
τάξη στην Ελλάδα σε περίοδο κρίσης
και ο κοινωνικός ρόλος της Αστυνομίας», με εισηγήτρια την Αστυνόμο Α΄ κ.
Παπαθανασίου Ελένη και «Η μάστιγα
των ναρκωτικών. Τρόποι αντιμετώπισης
του φαινομένου από την Αστυνομία» με
εισηγητή τον Αστυνόμο Α΄ κ. Καρανδινό
Εμμανουήλ.
Κλείνοντας το συμπόσιο, η Ένωσή μας
βράβευσε τους τρεις εισηγητές και τέλος ευχαρίστησε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους, αποδεικνύοντας περίτρανα με την αθρόα προσέλευση και το έκδηλο ενδιαφέρον τους
ότι στις μέρες μας ο πολίτης στηρίζει
την Ελληνική Αστυνομία και το κοινωνικό έργο που επιτελεί.

περιφερειακές ενώσεις

Ο Αστυνόμος αποχαιρετά το Τμήμα του
Την υπηρεσία που μέχρι σήμερα υπηρετούσε από τη θέση του Διοικητή, το Αστυνομικό Τμήμα Αρκαλοχωρίου, αποχαιρέτησε ο διοικητή του, Αστυνόμος Β' Στέλιος Καρακούδης, οργανωτικός γραμματέας της ΠΟΑΞΙΑ και πρόεδρος της ΠΕΝΑΑ.
Πριν αποχωρήσει για τη νέα του θέση,
στην Τροχαία Ηρακλείου, όπου θα συνεχίσει ως υποδιοικητής, έγραψε μεταξύ
άλλων στο χαιρετιστήριο μήνυμά του:
Σήμερα ένας όμορφος υπηρεσιακός
κύκλος έκλεισε για εμένα γεμάτος ευχάριστες μονάχα αναμνήσεις παρά τις
πρόσκαιρες δυσκολίες που κλήθηκα
κατά καιρούς να αντιμετωπίσω. Μετά
από 7 χρόνια Διοίκησης στο Αστυνομικό
Τμήμα Αρκαλοχωρίου, όντας ο μακροβιότερος σήμερα Διοικητής υπαίθρου στο
νομό Ηρακλείου, πήρα την απόφαση να
αιτηθώ την μετακίνησή μου σε υπηρεσία
της έδρας.
Αυτή την στιγμή του απολογισμού νιώθω ιδιαίτερα περήφανος διότι όλα αυτά
τα χρόνια άσκησα τα καθήκοντα μου με

αίσθημα δικαίου και ισότητας τόσο ως
προς τον πολίτη όσο και ως προς τον
συνάδελφο, λειτουργώντας πάντα με
γνώμονα την εμπέδωση του αισθήματος
ασφάλειας, με σεβασμό στον συνάνθρωπο και τα δικαιώματά του.
Παρά το ελάχιστο προσωπικό για τα δεδομένα της περιοχής αστυνόμευσης που
είχαμε την αρμοδιότητα, προσπαθήσαμε
με τη βοήθεια των συναδέλφων - συνεργατών μου να έρθουμε όσο το δυνατόν
πιο κοντά στη τοπική κοινωνία, να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες και να δώσουμε λύσεις στα ανακύπτοντα προβλήματα.
Στον αποχαιρετισμό μου αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους
όσους στήριξαν την προσπάθεια αυτή,
φορείς και συμπολίτες, αλλά και να τους
προτρέψω να εξακολουθήσουν να στηρίζουν το έργο του νέου πλέον Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδας για να
διατηρήσουν και να αναβαθμίσουν τα
επίπεδα ασφάλειας στην περιοχή στο
μέγιστο δυνατό.

Εορτασμός της 76ης επετείου της Μάχης της Κρήτης

Η

Διεθνής Ένωση Αστυνομικών
(Ι.Ρ.Α.) Τ.Δ. Ηρακλείου, η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας,
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ηρακλείου, ο Σύνδεσμος Αποστράτων
Αστυνομικών Ηρακλείου και ο Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων Κρήτης,
διοργάνωσαν με απόλυτη επιτυχία,
εκδήλωση με θέμα «Η συμβολή των
Αστυνομικών δυνάμεων στη Μάχη της
Κρήτης».

της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών κ.
Στυλιανού ΚΑΡΑΚΟΥΔΗ, του Προέδρου
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ηρακλείου κ. Γεωργίου ΠΙΚΡΑΚΗ, του
Προέδρου του Συνδέσμου Αποστράτων
Αστυνομικών κ. Νικολάου ΟΥΡΑΝΟΥ, της
Προέδρου του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού Κρήτης κ. Ελευθερίας ΣΤΙΝΗ,
με συντονιστή τον Πρόεδρο της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών //Τ.Δ. Ηρακλείου
κ. Μανόλη ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ.

Ομιλητής ο Επίτιμος Πρόεδρος της
Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου, Ταξίαρχος ε.α. κ.
Κωνσταντίνος ΒΟΡΝΙΩΤΑΚΗΣ, ο οποίος τιμήθηκε για την προσφορά του.
Οι Αστυνομικοί του Ηρακλείου αναφέρθηκαν και τίμησαν με ένα θερμό
χειροκρότημα τις 353.000 ψυχές της
γενοκτονίας των Ποντίων, που ζητούν
δικαίωση ενώ πραγματοποιήθηκε και
προσκλητήριο 141 Αστυνομικών, οι
οποίοι έπεσαν υπέρ Πατρίδος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου,
παρουσία του Δ/ντή της Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου, Ταξιάρχου κ. Ιωσήφ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ, του Προέδρου
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ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στη Γενική Συνέλευση επιβεβαιώθηκε ο δυναμισμός της Ένωσης

Σ

ε μία κατάμεστη αίθουσα, άνευ προηγουμένου, πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017, στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο “GRAND HOTEL
PALACE“, η Ετήσια Γενική Συνέλευση
της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας.
Από την Ομοσπονδία μας παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος κος Κατσιαμάκας Ιωάννης, ο Γενικός Γραμματέας κος Βέλλιος
Ανδρέας, ο Α’ Αντιπρόεδρος κος Μπαρμπούτης Αριστείδης, ο Γ’ Αντιπρόεδρος
και Πρόεδρος της Ένωσης Αξ/κων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κος
Δραγουδάκης Αναστάσιος, ο Αναπλ.
Γενικός Γραμματέας κος Πέτρου Νικόλαος, ο Οργανωτικός Γραμματέας και
Πρόεδρος της Ένωσης Αξ/κων Κρήτης
κος Καρακούδης Στυλιανός, ο Ειδικός
Γραμματέας επί οικονομικών – ασφαλιστικών και θεμάτων προσωπικού κος
Πλατιάς Κων/νος, ο Αναπλ. Διεθνών
Σχέσεων κος Γούσιας Θεόδωρος, καθώς
και τα μέλη του Δ.Σ.
Από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της
Π.Ο.ΑΞΙ.Α., ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αξιωματικών Αττικής κος Βράντζας
Βασίλειος με τον Γενικό Γραμματέα κο
Κανέλλο Νικόλαο και τον Α’ Αντιπρόεδρο κο Μαντζιώρο Ευάγγελο, o γραμματέας της Ένωσης Αξ/κων Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης κος Παπαθεμελής Άγγελος, ο Β’ Αντιπρόεδρος κο
Στογιαννίδης Βασίλειος, ο Αναπλ. Γεν.
Γραμματέας κο Δεμερτζίδης Πέτρος και
η Ταμίας κα Ζούπη Κορίνα-Αικατερίνη,

30

| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξ/κων Δυτικής Μακεδονίας κος Τρευλόπουλος
Βασίλειος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξ/
κων Ηπείρου κος Κολιοπάνος Θεόδωρος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξ/κων
Θεσσαλίας κος Χαρακόπουλος Αγάπιος,
ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξ/κων Στερεάς Ελλάδας κος Μπράνης Γεώργιος και
πολλοί άλλοι συνάδελφοι.
Την ετήσια συνέλευση τίμησαν επίσης
με την παρουσία τους ο Βουλευτής Ν.Δ.
Α’ Θεσσαλονίκης και Αναπληρωτής Τομεάρχης Εσωτερικών, εκπρόσωπος του
προέδρου της Ν.Δ. κος Γκιουλέκας Κων/
νος, ο Βουλευτής Ν.Δ. στην Α΄ Θεσσαλονίκης κος Καλαφάτης Σταύρος, ο
Βουλευτής Ν.Δ. στην Β’ Θεσσαλονίκης
κος Σάββας Αναστασιάδης, ο εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και Υπεύθυνος σε θέματα Σωμάτων Ασφαλείας κος ΓΙΑΓΚΟΣ
Νικόλαος, ο εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. και
ορισθείς Υπεύθυνος σε θέματα Σωμάτων Ασφαλείας κος Ζιώγας Νικόλαος,
εκπρόσωποι από το χώρο της τοπικής
αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών
Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας κος Ψαρογιάννης Ιωάννης,
στην ομιλία του, πέραν των γενικότερων
θεμάτων που έθιξε, τόνισε χαρακτηριστικά τη μη συμμόρφωση της κυβέρνησης με τις σχετικές αποφάσεις που
αφορούν το θέμα του μισθολογίου,
αλλά και σε σχέση με την συνταγματικότητα της ένταξης του Δημοσίου στον
Ε.Φ.Κ.Α. Επίσης, αναφέρθηκε στο προ-

σφυγικό και σε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία, που επιβεβαιώνουν, όπως
ανέφερε, το γεγονός για παραβατικές
συμπεριφορές πάσης φύσεως, προτείνοντας την δημιουργία κλειστού τύπου
κέντρων κράτησης. Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Ν.3686/08, λέγοντας, ειδικότερα για τους αποφοίτους του Τμήματος
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, ότι πρόκειται για μία
κατηγορία Αξιωματικών για την οποία η
Πολιτεία οφείλει, με την στάση της, να
αποκαταστήσει τις όποιες στρεβλώσεις
και παθογένειες του ισχύοντος συστήματος της εξέλιξής τους. Ακολούθως,
αναφέρθηκε σε ζήτημα αναγκαίας νομοθετικής τροποποίησης, που αφορούν
το Αστυνομικό Πειθαρχικό Δίκαιο, ενώ
παράλληλα έθεσε την ιδέα, στα πλαίσια
προβληματισμού, ενός νέου τολμηρού
μοντέλου λειτουργίας της Ελληνικής
Αστυνομίας, που σχετίζεται με το διαχωρισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους πολίτες, μέσω γραφειοκρατικών διαδικασιών, από το επιχειρησιακό
σκέλος και την Αστυνόμευση.
Ολοκληρώνοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την προσχώρηση της πλειοψηφικής, από τις τελευταίες εκλογές,
παράταξης, στην κεντρική παράταξη
Ε.Σ.Κ.Α., με επικεφαλής τον Πρόεδρο
της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και την ονομασία της σε
Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας κος
Κατσιαμάκας Ιωάννης, χαιρετίζοντας
τις εργασίες της συνέλευσης, ανέφερε
πως οι γενικές συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων οργάνων είναι οι κορυφαίες εκδηλώσεις συμμετοχής των απλών
μελών, μέσα από τις οποίες τίθενται
νέοι στόχοι και ζητήματα που απασχολούν τα μέλη. Αναφέρθηκε αρχικά στις
ηγεσίες των αρμόδιων Υπουργείων, λέγοντας πως είχαν στα συρτάρια τους το
σχέδιο νόμου για το μισθολόγιο και το
απέκρυπταν, παρουσιάζοντάς το στους
συνδικαλιστικούς φορείς μία ημέρα
πριν από τη συζήτησή του στη Βουλή.
Τόνισε, ότι ήδη το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

περιφερειακές ενώσεις

αποφάσισε, για τη μισθολογική αποκατάσταση, την προσφυγή στο Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς η Κυβέρνηση, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα. Επίσης,
αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της
επιτροπής για την παράλληλη επετηρίδα, την αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης
των Αξ/κων, αλλά και για τον εξ ορθολογισμό του Ν. 3686/08. Ακόμη, έκανε
λόγο για τον νέο ασφαλιστικό νόμο, για
τον οποίο δεν έχει εκδοθεί η σχετική
εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο κος Κατσιαμάκας, ανέφερε ότι δεν υπάρχει σήμερα
τρόπος υπολογισμού της σύνταξης,
καίτοι ο ασφαλιστικός νόμος εκδόθηκε,
εδώ και ένα χρόνο. Ολοκληρώνοντας,
ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κάλεσε σε
συμμετοχή το σύνολο των συναδέλφων
στην πανελλαδική συγκέντρωση της
17ης Μαΐου.
Μετά τους χαιρετισμούς των επισήμων
ακολούθησαν δύο βραβεύσεις με την
απονομή αντίστοιχων τιμητικών πλακετών στον κο Κων/νο Σούκο, Πρόεδρο
και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας
SOUKOS ROBOTS και στο Διοικητή της

Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας
Ελλάδας, κο Διονύσιο Κούγκα. Ο κος
Σούκος τιμήθηκε για την εξαιρετική
πράξη της ευγενικής χορηγίας, με την
οποία κατασκευάστηκε το σύγχρονο
σκοπευτήριο κλειστού τύπου και η αίθουσα πραγματικών σεναρίων, στην
παραπάνω Σχολή, ενώ ο κος Κούγκας,
ως οραματιστής του έργου, για την προσφορά του στην Εκπαίδευση και γενικότερα στην Αστυνομική Ακαδημία.
Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης
και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος
ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο και
τα μέλη της Ένωσης Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί πολύτιμο ηθικό
στήριγμα στις προσπάθειες της Σχολής
για πραγματική αναβάθμιση της εκπαίδευσης προτρέποντας μάλιστα ότι για
τα αποτελέσματα της θα πρέπει να εκφραστούν οι ήδη συμμετέχοντες στην
συγκεκριμένη εκπαίδευση. Επίσης,
ευχαρίστησε εγκάρδια και τον κ. Κωνσταντίνο Σούκο διότι χωρίς την δική του
πρωτοβουλία και Δωρεά δεν θα ήταν

δυνατόν να υλοποιηθεί η κατασκευή
του κλειστού σκοπευτηρίου, χειρονομία
πολύτιμη στην ιδέα της δημιουργίας του
σκοπευτηρίου.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο κ.
Κωνσταντίνος Σούκος, ευχαριστώντας
επίσης θερμά τον Πρόεδρο και τα μέλη
της Ένωσης Αξιωματικών Κεντρικής
Μακεδονίας αλλά και το σύνολο της
Αστυνομίας που όπως τόνισε, «τον βοήθησε να γίνει ένας καλός κατασκευαστής και να εξάγει τεχνολογίες φέρνοντας συνάλλαγμα στην Χώρα μας, ενώ
ευχήθηκε και άλλοι επιχειρηματίες να
ακολουθήσουν σε αυτές τις δύσκολες
στιγμές στην βοήθεια των αστυνομικών
που είναι κάθε μέρα στο δρόμο, δίνοντας με το δικό τους τρόπο τη μάχη και
γι’ αυτό θα έπρεπε να τους ευχαριστούμε όλοι μας». Στο δεύτερο μέρος της
συνέλευσης, ακολούθησε παρουσίαση
από την Καθηγήτρια Αστυνομικών Σχολών κα Ζωή Μαγγίνα, με θέμα Υγιεινή
και Ασφάλεια των Σωμάτων Ασφαλείας,
η οποία και βραβεύτηκε για την προσφορά της στην εκπαίδευση, με την
απονομή τιμητικής πλακέτας, από τον
Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Με εξωστρέφεια δίπλα στο προσωπικό
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης

Σ

το πλαίσιο της γενικότερης εξωστρέφειας που διέπει τις δράσεις του Δ.Σ.
της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, ακολουθώντας την πάγια
τακτική του να βρίσκεται κοντά στα
κατά τόπους μέλη και στα αστυνομικά,
λειτουργικά, υλικοτεχνικά προβλήματα
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το ΔΣ πραγματοποίησε την Τακτική Συνεδρίασή του
στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης, την
Παρασκευή 28 Απριλίου 2017.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το σωματείο, «στη συνέχεια ακολούθησε εθιμοτυπική, θεσμική επίσκεψη του Δ.Σ.
της Ένωσης και περαιτέρω συζήτηση
εφ’ όλης της ύλης με τον Διευθυντή
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης,
Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ιωάννη, στον οποίο επ’ ευκαιρία της
παρουσίας μας, του ευχηθήκαμε κάθε
επιτυχία στο έργο του, μετά την πρόσφατη τοποθέτηση του [προ τριμήνου],
στη θέση του Διευθυντή Δ.Α. Ξάνθης,
κατά τις φετινές, τακτικές κρίσεις-τοποθετήσεις Αξιωματικών από το Ανώτατο
Συμβούλιο του Αρχηγείου Ε.Α.
Παράλληλα, εκ μέρους του Δ.Σ., ο Πρόεδρος της Ένωσης & Γ΄ Αντιπρόεδρος
της Π.Ο.ΑΞΙ.Α Α/Υ κ. ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
Αναστάσιος, σε παραχωρηθείσα αίθου32
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σα της Δ.Α. Ξάνθης, πραγματοποίησε
ενημέρωση στα τοπικά μέλη-Αξιωματικούς της Δ.Α. Ξάνθης, αναφορικά με
όλα τα τρέχοντα συνδικαλιστικά θέματα,
τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας μας,
τη βαθμολογική πρόταση της ΠΟΑΞΙΑ
[παράλληλη επετηρίδα Αστυν.Δντων
προς συμπλήρωση 35ετίας, επίλυση
στρεβλώσεων βαθμολογίου Αξ/κων
ΤΕΜΑ, βαθμολογική ρύθμιση εξέλιξης
Ανθ/μων-Υπαστ. του Ν.3686/2008] καθώς και για τα συμπεράσματα της συσταθείσας αρμόδιας Επιτροπής ΑΕΑ, τα
οποία οι συνάδελφοι άκουσαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Στην ανωτέρω ουσιαστική συνάντησηενημέρωση του Δ.Σ. της Ένωσης παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Δ/ντής της
Δ.Α. Ξάνθης Α/Δ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ιωάννης, οι Υποδιευθυντές-βοηθοί Δ/ντή,
Α/Υ κ. ΓΙΩΡΗΣ Πασχάλης, Α/Υ κ.Χ’’Σταμάτης Κων/νος και Α/Υ κ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
Νεκτάριος, ο Διοικητής του Α.Τ. Ξάνθης
Α/Υ κ. ΝΑΛΙΑΣ Αλύπιος, ο Διοικητής
του Τ.Α. Ξάνθης Α/Υ κ.ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ Ιωάννης, ο Διοικητής του Τ.Σ.Φ. Κοτύλης Α/Υ
κ. ΡΙΖΟΣ Κων/νος, ο Αναπλ. Δ/της Τροχαίας Ξάνθης Α/Β΄ ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ
Ευάγγελος, ο Υποδ/της του Α.Τ. Ξάνθης
Α/Α΄ κ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΝΔΗΣ Γεώργιος, ο
Υποδ/της του ΤΣΦ Κοτύλης & τοπικός
εκπρόσωπος της Ένωσης στα Συμβού-

λια Μεταθέσεων Α/Β΄ κ. ΚΩΤΗΣ Κων/
νος, ο Υποδ/της του ΠΡΟΚΕΚΑ Ξάνθης
Α/Β΄ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μιχάηλ, οι Αξιωματικοί του Τ.Α Ξάνθης Α/Α΄ κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Νικόλαος και Α/Β΄ ΤΣΙΑΜΗΣ Νικόλαος, ο Υπασπιστής της Δ.Α. Ξάνθης Υ/
Β΄ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ Σταύρος καθώς και
αρκετοί ακόμη παρευρισκόμενοι.
Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής μας
έγινε αναφορά στα γενικότερα, επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον
κλάδο μας και στα ειδικότερα, μείζονος
σημασίας προβλήματα που αντιμετωπίζει η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης. Εκ
μέρους μας, καταγράφηκαν τα θέματα
αυτά, υπογραμμίστηκε το σημαντικό
έργο που επιτελείται με την βοήθεια
όλων των στελεχών και του αστυνομικού προσωπικού της και δηλώθηκε η
έμπρακτη θεσμική μας στήριξη προκειμένου να συμβάλλουμε με παρεμβάσεις
μας, στην ανάδειξη και επίλυσή τους.
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ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

EΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

εδώ ως εκπρόσωποι της διαΘέλουμε αποφάσεις με γνώμονα Είμαστε
φάνειας και της αλήθειας
Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου, τονίζει ότι
την προστασία της οικογένειας
η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
αποδεδειγμένα αρκούντως έμπεικαι της προσωπικότητας του ατόμου είναι
ρη και ικανή στην πάταξη των φαινο-

Η

Ένωση Αξιωματικών Δυτικής Ελλάδας, ανέδειξε τα προβλήματα
συνυπηρέτησης εκπαιδευτικών, συζύγων αστυνομικών.
Ειδικότερα, σημειώνει σε έγγραφό
της ότι από μέλη μας, Αξιωματικούς,
οι οποίοι τυγχάνουν σύζυγοι εκπαιδευτικών, έχουμε λάβει επιστολές, διά
των οποίων εκφράζουν έντονα παράπονα και διαμαρτυρίες για τον τρόπο
που υλοποιούνται οι αποσπάσεις των
συζύγων τους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001, ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 παρ. 5 του
Ν. 4316/2014, που ορίζει τα εξής:
«1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
δημοσίων υπηρεσιών και νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, που
κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι
σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων
Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού
των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς
και θρησκευτικών λειτουργών της
Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας
της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων)
που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και
με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια
και τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα
κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση
έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε
υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο
σύζυγός τους.»
Η απόσπαση διενεργείται με κοινή
απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής
αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσια-

κού συμβουλίου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό
υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται
και αιτιολογείται επαρκώς από το
υπηρεσιακό συμβούλιο.»
Κατά τη διαδικασία εφαρμογής της ως
άνω νομοθεσίας, ενώ εγκρίνονται οι
αποσπάσεις των εν λόγω εκπαιδευτικών, εντός Νομού, κατά την τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένη υπηρεσία, τα
περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, αποφασίζουν δυσμενώς, μη λαμβάνοντας υπόψη τόσο την
επιθυμία των αποσπασθέντων, αλλά
πολύ περισσότερο την προστασία της
οικογένειας και της προσωπικότητας
του ατόμου (άρθρα 2 παρ.1, 5 παρ.2
και 25 παρ.1 του Συντάγματος) καθότι δεν δεσμεύονται ως προς τον τόπο
της απόσπασης και την απόστασή τους
από τον τόπο κατοικίας, ούτε από την
ανωτέρω νομοθεσία («περιοχή που
υπηρετεί ο σύζυγός τους») ούτε και
από την ετήσια εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Τελικώς έχουμε ως
αποτέλεσμα να τοποθετούνται οι ως
άνω εκπαιδευτικοί σε υπηρεσίες που
απέχουν ακόμη και 90 χιλιόμετρα από
τον τόπο κατοικίας με συνέπεια την
οικονομική και ψυχολογική επιβάρυνση των ανωτέρω οικογενειών.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας προς το
Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να
ορίζει σαφώς, στην ετήσια εγκύκλιό
του, ότι οι τοποθετήσεις των προαναφερομένων εκπαιδευτικών θα πρέπει
να γίνονται από τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
με γνώμονα την προστασία της οικογένειας και της προσωπικότητας του
ατόμου, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του Συντάγματος και κατά προτεραιότητα σε πλησιέστερες δημόσιες
υπηρεσίες στον τόπο που υπηρετεί
ο/η αστυνομικός σύζυγός τους».

μένων της διαφθοράς των δημοσίων
υπαλλήλων. Με αφορμή δημοσιεύματα
ηλεκτρονικού τύπου για τη μετακίνηση
μέλους μας από το Α.Τ Μετσόβου στο
ΤΜΔ Ιωαννίνων (Βλ. http://www.bloko.
gr/2017/08/e.html?m=1 & policenet.gr
10/08/2017), φρονούμε ότι η αρμόδια
Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας
(Διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων)
είναι αποδεδειγμένα αρκούντως έμπειρη και ικανή στην πάταξη των φαινομένων της διαφθοράς των δημοσίων
υπαλλήλων.
Ως γνωστόν, όσοι εμπλέκονται ενεργά
στο σύστημα της ελληνικής ποινικής
δικαιοσύνης, καθίστανται ευάλωτοι σε
ανώνυμες ή ακόμη και επώνυμες καταγγελίες, αφού θίγονται “καλώς ή κακώς” εννοούμενα συμφέροντα.
Πάγια θέση της Ένωσής μας είναι η διαφάνεια, η αλήθεια και η δημοσιότητα
εκείνων των περιστατικών που επιβάλλεται να δημοσιευτούν.
Πέραν των ανωτέρω, οποιαδήποτε άλλη
πρακτική δεν μας βρίσκει σύμφωνους
και το μόνο που καταφέρνει είναι η
λασπολογία, η συκοφαντία και η δημιουργία σκιών σε βάρος ικανών αξιωματικών που δύναται να οδηγήσει τρόπον
τινά στη δυσμενή συμπεριφορά της διοίκησης από την πληροφόρηση απλώς
και μόνο μιας έρευνας.
Η Ένωσή μας, ως θεματοφύλακας των
δικαιωμάτων των αστυνομικών μελών
της, θα υπερασπιστεί αυτούς που φέρονται ως στιγματισμένοι και πιθανόν
να αντιμετωπίζονται δυσμενώς από
τη διοίκηση (αν έχουν ολοκληρωθεί οι
νόμιμες έρευνες) με μετακινήσεις από
νευραλγικές Υπηρεσίες σε Υπηρεσίες
που τη δεδομένη χρονική στιγμή εν τοις
πράγμασι και εκ πρώτης όψεως δεν διαφαίνεται να έχουν ανάγκη ενίσχυσης,
γεγονός που οδηγεί στη σκέψη ότι τιμωρούνται από το «σύστημα».
Είμαστε εδώ ως εκπρόσωποι της διαφάνειας και της αλήθειας και όχι της
αδιαφάνειας και της αναλήθειας. Είμαστε εδώ για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών μας και όχι για την
συγκάλυψη των οποιωνδήποτε παραπτωμάτων.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Δώστε ουσιαστικές αρμοδιότητες
για τη διαχείριση των αλλοδαπών

Ε

πιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα και στον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα απέστειλαν οι Ενώσεις Αξιωματικών Αστυνομίας Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου δια των προέδρων τους κ.κ.
Ιωάννη Αραμπατζή και Ευθυμίου Καλαμάτα.
Όπως επισημαίνουν, με το Π.Δ. 7/2017
προβλέπεται μεταξύ άλλων η ίδρυση
Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης στα νησιά Ρόδο, Κω, Λέσβο, Χίο
και Σάμο (άρθρα 52,53,92,93 και 94
αντίστοιχα). Στο άρθρο 104 του ίδιου
Π.Δ. προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες
των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης
και Διαχείρισης Μετανάστευσης, τα
οποία ορίζονται να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4
παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 6, και των
άρθρων 5 έως 9, 13 και 14 του Π.Δ.
310/1998, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.
2622/1998, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 78 παρ. 1 του Ν. 2910/2001
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1
παρ. 1 του Ν. 3181/2003.
Οι διατάξεις αυτές αναφέρουν ως
αποστολή των εν λόγω Τμημάτων την
αποτροπή της παράνομης εισόδου
αλλοδαπών στη Χώρα, τη σύλληψη
και επαναπροώθηση των αλλοδαπών
αυτών, καθώς και τον εντοπισμό και
σύλληψη προσώπων που διευκολύνουν την παράνομη είσοδο και εργασία αλλοδαπών. Εξομοιώνονται δηλαδή τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης των παραμεθόριων νησιών,
με τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης,
τα οποία ιδρύθηκαν στην ηπειρωτική
Ελλάδα καλύπτοντας τις ανάγκες μιας
διαφορετικής μορφής μετανάστευσης. Σκοπός τους ήταν η αντιμετώπιση της εισόδου αλλοδαπών υπηκόων
μέσω των χερσαίων συνόρων, η οποία
μπορούσε να ελεγχθεί και να αποτραπεί από τις Υπηρεσίες αυτές. Στην
τρέχουσα όμως συγκυρία της μεταναστευτικής – προσφυγικής κρίσης
που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία εφτά χρόνια, με κορύφωση την
τελευταία τριετία, το σύνολο σχεδόν
των ροών που δέχεται η χώρα μας,
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κατευθύνεται μέσω των νησιών του
Αιγαίου. Εξυπακούεται ότι ο ρόλος
των νεοϊδρυθέντων Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης δεν μπορεί σε
καμία περίπτωση να είναι ο ανωτέρω
αναφερόμενος, της αποτροπής της
παράνομης εισόδου αλλοδαπών, καθώς είναι αυτονόητο ότι σε θαλάσσια
σύνορα, αυτή δεν είναι αρμοδιότητα
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Προτείνεται, λοιπόν, η τροποποίηση
της ανωτέρω διάταξης (άρθρο 104
Π.Δ. 7/2017) και ο επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης
που θα λειτουργήσουν στα νησιά του
Αιγαίου. Δε νοείται να έχουν ιδρυθεί Τμήματα για τη διαχείριση του
μεταναστευτικού προβλήματος που
αντιμετωπίζουν τα ακριτικά μας νησιά και να μην έχουν ως αρμοδιότητα
των καταγραφή, φύλαξη και περαιτέρω διαχείριση των αλλοδαπών που
εισέρχονται στη χώρα μας. Αυτή τη
στιγμή, παραμένει η αρμοδιότητα της
καταγραφής και ταυτοποίησης αυτών
στις Υπηρεσίες Ασφαλείας και της
φύλαξης των hot spot στα Αστυνομικά
Τμήματα. Οι αντίστοιχες Διευθύνσεις
Αστυνομίας έχουν ενισχυθεί για το
σκοπό αυτό με ανάλογο αριθμό προσωπικού, το οποίο όμως έχει αποσπαστεί στις Υπηρεσίες Ασφαλείας και τα
Αστυνομικά Τμήματα.
Για την εύρυθμη λειτουργία των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λέσβου, Χίου,
Σάμου, Α΄ και Β΄ Δωδεκανήσου, προτείνεται η διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν το μεταναστευτικό – προσφυγικό να γίνεται από τα
Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης,
αφού στελεχωθούν καλύπτοντας τις
προβλεπόμενες οργανικές θέσεις και
με ταυτόχρονη προσκόλληση σε αυτά
όλων των αποσπασμένων. Η ορθολογική κατανομή των αρμοδιοτήτων, θα
απελευθερώσει τις υπόλοιπες Υπηρεσίες από τα καθήκοντα αυτά και θα
έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν
στις τοπικές κοινωνίες το αστυνομικό
έργο για το οποίο προορίζονται, τονώνοντας το αίσθημα ασφαλείας των
πολιτών.

Αποζημίωση
από τα
ευρωπαϊκά
κονδύλια
διεκδικούν
οι Ενώσεις
Μ

ε κοινό έγγραφό τους, Οι Ενώσεις
Αξιωματικών Νοτίου και Βορείου
Αιγαίου καθώς και οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου, Χίου, Σάμου
και Βορείου Δωδεκανήσου καλούν τον
Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα και τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο
κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα να φροντίσουν για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται για τη
διαχείριση του μεταναστευτικού – προσφυγικού ζητήματος. Ειδικότερα, οι
Ενώσεις τονίζουν:
Κύριε Υπουργέ, Κύριε Αρχηγέ,
Εκπροσωπώντας το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στις Διευθύνσεις
Αστυνομίας Λέσβου, Χίου, Σάμου και
Β' Δωδεκανήσου, σας παρακαλούμε με
την παρούσα επιστολή, όπως προβείτε
στις κατάλληλες ενέργειες προς την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα
καταβολής στο μόνιμο προσωπικό των
ανωτέρω Διευθύνσεων Αστυνομίας,
μηνιαίου επιδόματος ως ελάχιστη ανταπόδοση του έργου που προσφέρουν
κατά την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού - προσφυγικού προβλήματος.
Συγκεκριμένα, από το ταμείο της Ευ-
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ρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπονται
κονδύλια για την αντιμετώπιση του
μεταναστευτικού και της εσωτερικής
ασφάλειας ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων
Ευρώ, για την περίοδο 2014-2020, για
όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή στις
Διευθύνσεις αυτές Υπηρετούν έχοντας
οργανική θέση, συνολικά 1.078 Αστυνομικοί και Ειδικοί Φρουροί (Λέσβος: 428,
Χίος: 236, Σάμος: 194 και Β' Δωδεκανήσου: 220). Με την προτεινόμενη καταβολή ενός μηνιαίου επιδόματος ύψους 100
Ευρώ, ο ετήσιος προϋπολογισμός του
σχετικού ταμείου της Ε.Ε., θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 1.293.600 €. Το εν
λόγω επίδομα μπορεί να έχει προσωρινό χαρακτήρα, για όσο διάστημα διαρκεί
η μεταναστευτική - προσφυγική κρίση.

Η ενίσχυση των Διευθύνσεων που αντιμετωπίζουν τις μεταναστευτικές - προσφυγικές ροές, με αστυνομικό προσωπικό από όλη τη Χώρα, επίσης χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από κονδύλια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομαλή τους
όμως ενσωμάτωση στη λειτουργία των
τοπικών Διευθύνσεων τις οποίες ενισχύουν, είναι εφικτή μόνο με τη συνδρομή των μονίμως υπηρετούντων σε
αυτές, οι οποίοι διασφαλίζουν την ομαλή συνέχεια των αρμοδιοτήτων.
Ως ακρίτες της Ευρώπης, οι αστυνομικοί
που υπηρετούν στις ως άνω Διευθύνσεις Αστυνομίας, στις οποίες ιδρύθηκαν
και λειτουργούν Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης Αλλοδαπών (Hot-Spots),
αντιμετωπίζουν την τελευταία επταετία
πρωτόγνωρες καταστάσεις, με αποκορύφωμα τα δύο τελευταία έτη. Οι συνθήκες εργασίας επιδεινώθηκαν, καθώς
καθημερινά όλες οι Υπηρεσίες των
Διευθύνσεων αυτών απασχολούνται
σχεδόν αποκλειστικά με τη διαχείριση
των καταστάσεων που δημιούργησε η
μεταναστευτική - προσφυγική κρίση,
έχοντας σημαντική επιβάρυνση τόσο
σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό όσο και σε
εργατοώρες. Πέραν του μεγάλου αριθ-

μού αστυνομικών που απασχολείται
αποκλειστικά με τη διαχείριση των μεταναστευτικών - προσφυγικών ροών,
το σύνολο του λοιπού προσωπικού έχει
επιβαρυνθεί επίσης, είτε άμεσα, απασχολούμενο σε περιπτώσεις που προκύπτουν λόγω του μεταναστευτικού προσφυγικού (αντιμετώπιση αυξημένης
εγκληματικότητας, φύλαξη - μεταγωγές
κρατουμένων, συγκρότηση μικτών περιπολιών, διμοιριών υποστήριξης κ.α.),
είτε έμμεσα, λόγω της αύξησης του
φόρτου εργασίας που απαιτεί η διαχείριση της λοιπής αστυνόμευσης, ώστε να
μη διαταραχθεί το αίσθημα ασφαλείας
των πολιτών.
Για τους ανωτέρω λόγους και προκειμένου οι ανήκοντες οργανικά στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Λέσβου, Χίου,
Σάμου και Β' Δωδεκανήσου, να αισθανθούν ότι αναγνωρίζεται το έργο τους με
αυτή τη μικρή οικονομική ενίσχυση υπό
μορφή επιδόματος, και να συνεχίσουν
την προσφορά τους λειτουργώντας ως
ανάχωμα των μεταναστευτικών ροών
προς την Ελλάδα και κατ' επέκταση
στην Ευρώπη, παρακαλούμε όπως δώσετε βαρύνουσα σημασία στο αίτημά
μας και το προωθήσετε αρμοδίως.
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Έχουμε πλέον λόγο, φωνή και άποψη
οποία «επενδύει» η νέα διοίκηση της
τοπικής Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας, για πρώτη φορά (εδώ και 20 χρόνια) πραγματοποιήθηκε επίσημη ανοιχτή εκδήλωση η οποία στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και είχε την ανταπόκριση
των τοπικών φορέων.
Ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων της, η διοίκηση της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Νοτίου Αιγαίου
έδειξε απτά δείγματα εξωστρέφειας
και διάθεση συνεργασίας, προχωρώντας σε αδελφοποίηση με την Ένωση
της Αττικής, την πολυπληθέστερη Ένωση Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. σε όλη την
επικράτεια.

Η πρώτη ετήσια γενική συνέλευση της
Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς με τη συμμετοχή του προέδρου της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννη
Κατσιαμάκα και του προέδρου της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Αττικής κ.
Βασιλείου Βράντζα.
Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας στην

Τις εργασίες της γενικής συνέλευσης
παρακολούθησαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Α’ Δωδεκανήσου Γεώργιος
Γεωργακάκος, ο πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτίου Αιγαίου κ. Μανώλης Ανδρουλάκης και πλήθος αστυνομικών. Από τους τοπικούς
φορείς συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης κ. Θωμάς Σωτρίλλης και η εντε-

ταλμένη περιφερειακή σύμβουλος κ.
Χαρούλα Γιασιράνη, ο δήμαρχος Ρόδου
κ. Φώτης Χατζηδιάκος, ο αντιδήμαρχος
κ. Γιώργος Πόκκιας, ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κ. Γιάννης Πάππου, ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Ρόδου, κ. Νίκος Μπόνης, ο
πρόεδρος των διευθυντών ξενοδοχείων
Ρόδου, κ. Γιώργος Ματσίγκος κ.ά.
Κυριάρχησαν θέματα συνδικαλιστικού
χαρακτήρα, όπως η έλλειψη αστυνομικής δύναμης στα νησιά μας και το νέο
μισθολόγιο που θίγει τους αστυνομικούς. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Νοτίου Αιγαίου, κ.
Θέμης Καλαμάτας στην εναρκτήρια ομιλία του ανέφερε ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια αδράνειας, ήλθε πλέον η ώρα
για αποφασιστική παρεμβατικότητα σε
όλα τα θέματα που απασχολούν τους
αστυνομικούς. Τόνισε δε ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να συσπειρωθούν γύρω από την τοπική Ένωση
Αξιωματικών όλοι οι συνάδελφοί τους,
που υπηρετούν στο Αιγαίο.

Στενή συνεργασία με την Ένωσή σας, μετά την αδελφοποίησή μας

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών
Αττικής κ. Βασίλειος Βράντζας, τόνισε
από το βήμα της Συνέλευσης ότι «αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμένα η
πρόσκλησή σας να παρευρίσκομαι στην
πρώτη Γενική Συνέλευση της Ένωσής
σας, εκπροσωπώντας τους αξιωματικούς της μεγαλύτερης αριθμητικά Ένωσης αξιωματικών της χώρας, που είναι
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η Ένωση Αξιωματικών Αττικής, και η
οποία από τον περασμένο Φεβρουάριο
έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με την
Ένωσή σας, μετά την αδελφοποίηση των
δύο Ενώσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο όμορφο νησί της Ρόδου.
Συνεργασία που εδράζεται στις αξιακές
αρχές που διέπουν το συνδικαλιστικό
κίνημα των αξιωματικών και έχει ως
στόχο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και την επίλυση προβλημάτων που
απασχολούν τους συναδέλφους, κυρίως αυτούς που υπηρετούν στα ακριτικά
νησιά μας, πολλές φορές υπό δύσκολες
συνθήκες διαχειριζόμενοι εκτός των
άλλων και το πολυσύνθετο πρόβλημα
του μεταναστευτικού- προσφυγικού ζητήματος.
Για να μην κουράσω το ακροατήριο θα
αναφερθώ μόνο σε ένα θέμα, το οποίο
έθιξε προ ολίγου μέσω SKYPE ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ.
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος. Και αυτό
έχει να κάνει με το μείζον θέμα της

παραμονής των αξιωματικών στο Σώμα
για τουλάχιστον τριάντα πέντε έτη και
την επισήμανσή του ότι η επίλυση αυτού βρίσκεται στο τελικό της στάδιο,
με πολύ θετικά αποτελέσματα για τους
αξιωματικούς. Κατόπιν αυτού, εφόσον
η τελική κατάληξη του θέματος με την
έκδοση του αναγκαίου Προεδρικού Διατάγματος είναι θετική, φρονώ ότι θα
πρέπει να απονεμηθούν τα εύσημα τόσο
στην φυσική και πολιτική ηγεσία που
αντιλήφθηκε το μέγεθος του προβλήματος, όσο και στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ Ιωάννη,
ο οποίος με τη βαθιά γνώση του ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού λεγομένου
νόμου «Κατρούγκαλου», έδωσε τη μάχη
ενάντια στη φτωχοποίηση των αξιωματικών, που αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως με λίγα χρόνια υπηρεσίας και
συνέβαλε αποφασιστικά στην επίλυση
του θέματος, συμμετέχοντας ο ίδιος
στις επιτροπές που το επεξεργάστηκαν.

περιφερειακές ενώσεις

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ

Κάποιους ίσως να τους ενοχλεί η παρεμβατική πλέον λειτουργία της Ένωσης

Α

πευθύνοντας εγκάρδιο αγωνιστικό
χαιρετισμό στη Γενική Συνέλευση
της Ένωσης Αξιωματικών Νοτίου Αιγαίου, ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννης
Κατσιαμάκας τόνισε ότι προσέρχεται στο
βήμα με ιδιαίτερα συναισθήματα χαράς
και ικανοποίησης, διότι είναι ιστορική
η στιγμή για την Ένωσή σας. Γνωρίζετε
ότι λειτουργούμε συνδικαλιστικά από το
1995 με την παρούσα οργανωτική δομή,
αλλά σήμερα για πρώτη φορά βρισκόμαστε όλοι μαζί στην πρώτη σας Γενική Συνέλευση. Αυτή η χρονική απόσταση αξίζει να αναφερθεί, διότι θέλω να πιστεύω
ότι λειτουργεί παραδειγματικά για τον
συνδικαλιστικό μας θεσμό.
Οφείλουμε όλοι, να διαφυλάξουμε τη σοβαρότητα της λειτουργίας και του θεσμού
που εκπροσωπούμε, έτσι ώστε να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί τόσο
σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο.
Δεν είναι τυχαίο, ότι η πρώτη αυτή Γενική Συνέλευση πιστώνεται στο σημερινό

προεδρείο και στον πρόεδρο του σωματείου προσωπικά, τον φίλο Θέμη Καλαμάτα, που από την πρώτη στιγμή που
ανέλαβε την προεδρία, έχει δείξει μια
αξιοζήλευτη δραστηριότητα, δίνοντας
υπόσταση και οντότητα στην Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Νοτίου Αιγαίου, η
οποία μέχρι τότε πρέπει να μας προβληματίζει γιατί λειτουργούσε τύποις και όχι
ουσία. Γι’ αυτό και δεν δέχομαι ούτε συμμερίζομαι μεμψιμοιρίες και κακόβουλα
σχόλια αν και κατά πόσο η σημερινή συνέλευση έγινε με τους τύπους του Καταστατικού, που πράγματι έγινε. Απλώς,
όσοι τα επικαλούνται, επιβεβαιώνουν
την ανυπαρξία τους και την αδυναμία
τους να παρουσιάσουν αυτά που ήδη κάνει η νέα διοίκηση.
Σ’ αυτή του την προσπάθεια, το ΔΣ της
Ένωσης, μάς βρήκε ως Ομοσπονδία, δίπλα του. Αγκαλιάσαμε την ενεργητική
του δράση και στηρίξαμε την Ένωση όχι
για τον πρόεδρο προσωπικά, αλλά για
σας όλους, διότι η λειτουργία του σωματείου δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου,
είναι συλλογική προσπάθεια για το κοινό καλό και όχι για τη βόλεψη ατόμων
ή ομάδων. Ξέρω ότι κάποιους ίσως να
τους ενοχλεί η παρεμβατική πλέον λειτουργία της Ένωσης, αλλά πρέπει να
συμβιβαστούν με την ιδέα αυτή, ώστε να
βαδίσουμε τον κοινό δρόμο που έχουμε
μπροστά μας και να μην θεωρούν κακό
μπελά στο κεφάλι τους, τον πρόεδρο και
το σωματείο του. Φυσικά και οι ρόλοι του
καθενός είναι διακριτοί και σεβαστοί και
ποτέ δεν επιζητήσαμε να συνδιοικήσουμε, να αναμιχθούμε σε επιχειρησιακά
θέματα, ούτε να κάνουμε υποδείξεις.
Γνώμονάς μας μόνο, είναι η επίλυση των
αιτημάτων σας και η ανάδειξη των προ-

βλημάτων κάθε περιφέρειας, ώστε στα
πλαίσια της αγαστής συνεργασίας με την
πολιτική και φυσική ηγεσία να δρομολογούμε λύσεις.
Θέλω όμως να πω δυο λόγια και για τα
απλά μέλη του σωματείου και τη συμμετοχή τους στη Γενική συνέλευση που
είναι η κορυφαία εκδήλωση δημόσιου
λόγου και προβληματισμού για ό,τι μας
απασχολεί. Μέσα από αυτές τις δημοκρατικές διαδικασίες ελέγχονται τα πεπραγμένα της διοίκησης, τίθενται τα ζητήματα που απασχολούν τα μέλη μας και
ταυτόχρονα καθορίζονται οι νέοι στόχοι
για το επόμενο διάστημα. Και γι’ αυτό η
συμμετοχή τους, έστω κι αν καθίσταται
προβληματική λόγω της νησιωτικότητας
της περιοχής, πρέπει να μην υποτιμάται».
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ
αναφέρθηκε αναλυτικά στα τρέχοντα
μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την
Ομοσπονδία, όπως είναι το νέο μισθολόγιο, το ασφαλιστικό, η παράλληλη επετηρίδα και η βαθμολογική εξέλιξη των
ανθυπαστυνόμων, η αναδιάρθρωση και
άλλα. Αναφερόμενος δε στους αγώνες
της Ομοσπονδίας, είπε:
«Εμείς
εκδηλώσαμε ανοικτά για άλλη μια φορά
την έντονη διαμαρτυρία μας, με την
ένστολη διαμαρτυρίας που οργανώσαμε στην πλατεία Κολοκοτρώνη στις 17
Μαΐου 2017. Για να στερήσουμε από την
κυβέρνηση το επιχείρημα ότι ο κόσμος,
αφού δεν διαμαρτύρεται, συμφωνεί με
την πολιτική μας. Δεν είναι της παρούσης
να αναλύσουμε αυτό το θέμα, εμείς από
την πλευρά μας – και να είναι σίγουρη
γι’ αυτό - τη σημαία του αγώνα δεν την
υποστείλαμε. Τα μνημόνια δεν τα αγαπήσαμε ξαφνικά. Τα καταγγείλαμε από την
αρχή και θα το πάμε μέχρι τέλους.

Εύγε στους μαθητές της Ιαλυσού
για την εμπιστοσύνη τους στην Ελληνική Αστυνομία

Η

Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας
Νοτίου Αιγαίου νιώθει περηφάνια
για τους τρεις μαθητές Λυκείου Ιαλυσού οι οποίοι ευρισκόμενοι στον προαύλιο χώρο της εκκλησιάς του Προφήτη
Ηλία στην Φιλέρημο Ιαλυσού και παρά
το νεαρό της ηλικίας τους επέδειξαν
ψυχραιμία και εμπιστευτήκαν την Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα το

Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού ειδοποιώντας έγκαιρα όταν δυο άγνωστοι νεαροί
τους προσέγγισαν προσποιούμενοι τους
Αστυνομικούς για να τους κάνουν έρευνα. Οι άνδρες της περιπολίας του Α. Τ.
Ιαλυσού κινήθηκαν γρήγορα και μετέβηκαν στο σημείο συλλαμβάνοντας τους
δράστες για Αντιποίηση Αρχής. Από
έρευνα της Υ. Α. Ρόδου πρόεκυψε οτι

οι δράστες, λίγη ώρα πριν, είχαν πραγματοποιήσει κλοπή στην Ρόδο. Μόνο
εύγε για τους μαθητές της Ιαλυσού για
την εμπιστοσύνη τους στην Ελληνική
Αστυνομία. Παράδειγμα προς μίμηση η
συμπεριφορά τους.
Θέμης Ι. Καλαμάτας - Πρόεδρος
Γιώργος Στέργιου - Γ. Γραμματέας
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Κεντρίσματα
Το έκρυβαν επιμελώς επί δυο
χρόνια και τελικά αποδείχτηκε
περίτρανα ποιος ήταν ο λόγος.
Ήταν ένα μισθολόγιο με νέες περικοπές
που το βάφτισαν «ειδικό», που ένας Θεός
οίδε αν αυτό το κατασκεύασμα έστω και
κατ’ όνομα μπορεί να λέγεται ειδικό. Μειώσεις παντού, με ελάχιστες εξαιρέσεις
στους ανώτατους βαθμούς αξιωματικών.
Στα 29 έτη σταματά οποιαδήποτε μισθολογική προαγωγή λες και τα υπόλοιπα
χρόνια στην Υπηρεσία, θα είναι «εικονικά», για να μην πούμε «για την ψυχή της
μάνας τους».
Κύριε Χουλιαράκη τώρα εξηγείται το γεγονός ότι αποφεύγατε επί δυο χρόνια να μας
δεχθείτε στο γραφείο σας, δυο και
τρεις φορές όταν σας επισκεφθήκαμε.
Τη μια ήσασταν σε συσκέψεις στις Βρυξέλλες, την άλλη στη Βουλή και την άλλη
στο Χίλτον με τους τροϊκανούς, με τους
Έλληνες Αξιωματικούς που φυλάττουν
Θερμοπύλες, δεν βρήκατε ούτε μια ώρα
να συναντηθείτε. Τουλάχιστον, τώρα,
που ο συνάδελφός σας ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών κ. Ν. Τόσκας παραδέχθηκε ότι υπάρχουν αδικίες, θα λειτουργήσετε ως θεσμικός συνομιλητής ή
θα συνεχίσετε να μας απαξιώνετε; Εκτός
κι αν το νομοσχέδιο σας το έδωσαν έτοιμο -που είναι και το πιο πιθανό- και δεν
υπάρχει περίπτωση να δεχθείτε ουδεμία
βελτίωση.
Απ’ ότι φαίνεται, νέες μειώσεις
–αυτή τη φορά μέσω των αυξημένων κρατήσεων, είναι στα
σκαριά και γι’ αυτό καθυστερεί η
έκδοση της μισθοδοσίας με τα νέα δεδομένα. Η λυπητερή θα ‘ρθει μάλλον του
χρόνου και θα είναι βαριά κι ασήκωτη.
Η διασφάλιση της παραμονής
των αξιωματικών τουλάχιστον
στα 35 χρόνια, που για την Ομοσπονδία μας μετά την ψήφιση του νέου
ασφαλιστικού αποτελεί κυρίαρχο αίτημα, ακατανοήτως για μας, έχει κωλύσει
στα υπουργικά γραφεία. Η κοινή λογική
38
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λέει ότι ήδη θα έπρεπε να έχει θεσμοθετηθεί προκειμένου να ισχύσει από τις
επερχόμενες κρίσεις. Μόνο σκοπιμότητες μπορεί να υποκρύπτει μια πιθανή
παραπομπή του θέματος στις Καλένδες.
Θέλουμε να πιστεύουμε, ωστόσο, ότι
ο υπουργός θα δώσει λύση, όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί από αρχές του
έτους στη συνάντηση με το προεδρείο
της Ομοσπονδίας, μετά το συνέδριο στο
Ηράκλειο Κρήτης. Το ίδιο ισχύει και με
το πρόβλημα της προαγωγής των ανθυπαστυνόμων και των υπαστυνόμων του
νόμου 3686/2008, θέμα για το οποίο η
αρμόδια Επιτροπή του Αρχηγείου έχει
εκδώσει το πόρισμά της, βάσει και των
προτάσεών μας.
Η Ομοσπονδία είχε προειδοποιήσει εγκαίρως την κυβέρνηση ότι θα εξαντλήσουμε όλα
τα ένδικα μέσα για να αποκατασταθούν
οι μισθολογικές αδικίες των μνημονίων.
Προσφύγαμε εκ νέου στην Επιτροπή
Συμμόρφωσης του ΣτΕ και ετοιμάζεται η
προσφυγή μας και στο αρμόδιο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο Στρασβούργο. Δεν φταίμε εμείς
που η χώρα μας θα κληθεί να απαντήσει
για τις κατάφορες αντισυνταγματικές νομοθετικές ρυθμίσεις.
Τα θετικά σχόλια απέσπασε η
εμφάνιση – έστω και συμβολική- του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου κ.
Κωνσταντίνου Τσουβάλα στην ένστολη
πανελλαδική μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Αρχηγός
στο πλαίσιο της επιθεώρησης των μέτρων τάξης, διήλθε και από το χώρο της
συγκέντρωσης για να βρεθεί, όπως είπε,
κοντά στους συναδέλφους. Αποχώρησε,
δε, διακριτικά χωρίς να επιδιώκει την
προβολή της παρουσίας του.

Είναι θεμιτό να διερευνώνται
από την Υπηρεσία έστω και οι
ανώνυμες καταγγελίες που αφορούν
υπηρεσιακές ενέργειες και συμπεριφορές. Ωστόσο, τίθενται ερωτήματα όταν
οι καταγγέλλοντες για προφανείς λόγους θολώνουν τα νερά, αναμειγνύοντας
τη συνδικαλιστική δράση με τις όποιες
υπηρεσιακές ενέργειες. Και ο ρόλος του
συνδικαλιστή είναι προφανώς να προασπίζεται το δίκαιο προφυλάσσοντας κάθε
αξιωματικό από κακόβουλες καταγγελίες και μοχθηρά σχέδια που εξυφαίνονται
στο παρασκήνιο, αλλά προκαλούν τη δημοσιότητα βλάπτοντας και την Υπηρεσία
και το Συνδικαλισμό μας.
Το νέο προεδρείο της Ομοσπονδίας, από την πρώτη
στιγμή της ανάληψης των
καθηκόντων του είχε δηλώσει ότι θα
επιδιώξει να είναι δίπλα στους Αξιωματικούς, όσο μακριά κι αν υπηρετούν
από την έδρα. Το πόσο σημαντικό είναι
γι’ αυτούς η παρουσία του, καταγράφηκε
και στις πρόσφατες επισκέψεις στα νησιά
του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, όπου οι
ακρίτες συνάδελφοί μας, εξέθεσαν τα
προβλήματα που τους απασχολούν και
την ικανοποίησή τους γιατί τα είπαν από
πρώτο χέρι στους συνδικαλιστές μας. Σε
κάποια νησιά, μάλιστα, είδαν για πρώτη
φορά πρόεδρο της ΠΟΑΞΙΑ από ιδρύσεώς της. Ελπίζουμε αυτή η πρωτοβουλία
να διευρυνθεί και με άλλες δράσεις για
να μην αισθάνονται οι συνάδελφοι μόνοι
και ανυπεράσπιστοι.
Στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2017,
η καρδιά της ΠΟΑΞΙΑ χτυπά στην Καλαμάτα, όπου θα
πραγματοποιηθεί το 28ο συνέδριό μας. Το
σύνθημά μας, «με όραμα κι ελπίδα», καταδεικνύει τη διαρκή δέσμευση και προσπάθεια όλων μας να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα.
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