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ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Από το πέρασμα του
ισχυρού τυφώνα Χαϊγιάν
στις Φιλιππίνες οι Αρχές
μετρούν περισσότερους
από 5.600 νεκρούς και
τουλάχιστον 1.759
αγνοούμενους. Ήταν ο
πιο ισχυρός τυφώνας
που έχει σημειωθεί παγκοσμίως μέχρι τώρα
και περίπου 3,88 εκατομμύρια άνθρωποι
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες
τους. Οι ζημιές στις υποδομές της χώρας και τη
γεωργία εκτιμώνται στα
523 εκ. ευρώ.

Συναδέλφισσες
και συνάδελφοι

Η ΠΟΑΣΥ, με τις 58
Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της, οδεύει
προς το 23ο ετήσιο πανελλαδικό της συνέδριο με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Οι
αντιπρόσωποι που θα
συγκεντρωθούν από
κάθε γωνιά της Ελλάδας για να σας εκπροσωπήσουν, είτε συμμετέχετε ενεργά είτε εξ
αποστάσεως στα συνδικαλιστικά δρώμενα, καλούνται να επιβεβαιώσουν την αγωνιστική
πορεία του συνδικαλιστικού μας κινήματος
και το κυριότερο, να
καθορίσουν τον βηματισμό του ως το επόμενο συνέδριο. Το 2013
κληροδοτεί στο ’14
πολλά παλιά, αλλά και
νέα ζητήματα που
οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε με ενότητα, αλληλεγγύη και
αποφασιστηκότητα.

Εκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αστυνομικών Υπαλλήλων που έχει
στις τάξεις της 58 πρωτοβάθμιες
οργανώσεις και 40.000 μέλη
www.poasy.gr
poasy@otenet.gr
Αθήνα, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27
Τηλ.: 210 7770.685, Fax: 210 7770.682
Εκδότης
Χρήστος Φωτόπουλος
Υπεύθυνος έκδοσης
Χρήστος Τριγώνης
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων
Συντακτική Ομάδα
Νικόλαος Καραδήμας
Βασίλειος Κωνσταντόπουλος
Ευάγγελος Μυλωνάς
Βασίλειος Όσσας
Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση
dnt creative
Φιλμ - Εκτύπωση
Α.Ε. Τυποεκδοτική
Λεύκης 134, 145 65 Κρυονέρι
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν
υποχρεωτικά τις θέσεις της ιδιοκτησίας
ή της σύνταξης της Νέας Αστυνομίας

«Αριστοτέλης» το όνομα
του Γυμνασίου Μουάνζα
Επίσημη πρόσκληση να παραστεί στα εγκαίνια
έλαβε η Ομοσπονδία από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Ιερώνυμο

Ε

πίσημη πρόσκληση να παραστεί στα εγκαίνια του Γυμνασίου «Αριστοτέλης» έλαβε η Ομοσπονδία μας από τον σεβασμιότατο
Μητροπολίτη Μουάνζα κ. Ιερώνυμο,
ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα τα
γραφεία μας και είχε μια εγκάρδια
συνομιλία με το προεδρείο.
Το συγκεκριμένο γυμνάσιο αποτελεί προσφορά των Ελλήνων
Αστυνομικών στα παιδιά της Τανζανίας και οικοδομήθηκε στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού μας έργου
την περίοδο 2006-2008, όταν με
αποφάσεις συνεδρίων προχωρήσαμε στην οικονομική στήριξη των
σχεδίων για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων-ορφανοτροφείων σε δύο χώρες της Κεντρικής
Αφρικής (Ουγκάντα και Τανζανία).
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση»,
σημειώνει ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης, «να σας ανακοινώσουμε την, και τυπικά νόμιμη πλέον,
λειτουργία του Γυμνασίου «Αριστοτέλης», που κατασκευάσθηκε στην
Τανζανία με δαπάνες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ελλάδος (Π.Ο.ΑΣ.Υ),
προ πενταετίας περίπου. Το Γυμνάσιο αυτό (που είχαν επισκεφθεί κατά το παρελθόν οι κ. Χρ. Φωτόπου-

λος και κ. Σωτ. Μουτζούρης μαζί
με τον τέως πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Δημήτριο Κυριαζίδη), λειτουργεί ήδη από διετίας και σήμερα
έχουν αναπτυχθεί οι δύο πρώτες
τάξεις με 120 μαθητές. Σε πλήρη
λειτουργία ο αριθμός των μαθητών
όλων των τάξεων εκτιμάται ότι θα
ξεπεράσει τους 320.
Παρά τις ελλείψεις του (οικοτροφείο, οικίσκοι καθηγητών και δια-

μόρφωση προαυλείου χώρου), ο Διευθυντής του σχολείου με διαβεβαιώνει ότι προδιαγράφεται να έχει
λαμπρό μέλλον, καθώς θεωρείται
από τα καλύτερα στην περιοχή από
απόψεως κτιριακής υποδομής».
«Τόσο εγώ προσωπικά, ως Αρχιερέας της Εκκλησίας του Χριστού,
όσο και οι μαθητές του Γυμνασίου
«Αριστοτέλης» εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στους κτήτορες

του Γυμνασίου Έλληνες Αστυνομικούς, μέλη της Ομοσπονδίας σας,
και ευχόμεθα ο Κύριος Ιησούς Χριστός να ευλογεί και χαριτώνει εσάς
και τις οικογένειές σας και να σας
ενδυναμώνει πάντοτε στην επιτέλεση αγαθών έργων και στην εκπλήρωση του ιερού χρέους και της
αποστολής σας, εις δόξαν του Αγίου
Τριαδικού Θεού», τονίζει ο Μητροπολίτης Μουάνζα Ιερώνυμος.
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 ατζέντα
Η
του μήνα
01•11•13
Παρέμβαση της Ομοσπονδίας
στο Αρχηγείο με αφορμή καταγγελίες των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά και Φθιώτιδας για την καταστρατήγηση
του χρόνου εργασίας.

07•11•13
Συνάντηση της ΠΟΑΣΥ με τον
υπουργό Δημόσιας Τάξης κ.
Νίκο Δένδια, ο οποίος έδωσε
απαντήσεις στα ζητήματα που
του τέθηκαν.

12•11•13
Η Ομοσπονδία καλεί τον υπουργό Παιδείας να μην αποκλείσει
τους αστυνομικούς από τις κατατακτήριες εξετάσεις στα ΑΕΙ.
Επίσης, να αρχίσει άμεσα η εκπαίδευση των 580 επιτυχόντων
στις Αστυνομικές Σχολές.

19•11•13
Αίτημα για συνάντηση με τον
υπουργό Οικονομικών καθώς
επανήλθαν τα σενάρια περί
εφαρμογής των προβλεπόμενων από τον Ν. 4093/12 νέων
περικοπών στα ειδικά μισθολόγια για το 2014.

Συνέδριο ευθύνης

Σ

τις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2013
πραγματοποιείται το 23ο ετήσιο,
τακτικό συνέδριο της Ομοσπονδίας μας και είναι περιττό να επισημάνουμε το αναμενόμενο ενδιαφέρον
όλων μας για τις κρίσιμες αποφάσεις
που θα λάβει το επόμενο διάστημα.
Πάντα τα συνέδρια της ΠΟΑΣΥ είχαν την ιδιαιτερότητα και τη σημασία
τους, τούτη τη φορά όμως, το φετινό
συνέδριο, εξαιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της οριακής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα, αποκτά βαρυσήμαντη
σημασία. Έχει ήδη περάσει ένας και
πλέον χρόνος από το προηγούμενο
συνέδριό μας, το οποίο ήταν εκλογοαπολογιστικό, και η νέα διοίκηση της
Ομοσπονδίας, θα κάνει τον απολογισμό της, το ίδιο όπως και οι εκατοντάδες αντιπρόσωποι που θα συγκεντρωθούν στην Αθήνα από όλη την
Ελλάδα.

χιουμορ
του Στάθη

Συνάντηση των Ομοσπονδιών με
τον υπουργό Οικονομικών κατά
την οποία παρέχονται διαβεβαιώσεις για αποκατάσταση των
αδικιών, εφόσον επιβεβαιωθούν τα θετικά στοιχεία του
προϋπολογισμού.

26•11•13
Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις συνοδείες και
τις μεταγωγές στις εισαγγελικές
και δικαστικές αρχές, το αντικείμενο παρέμβασης στο Αρχηγείο.

Συνάντηση των Ομοσπονδιών με
τον υπουργό Εθνικής Αμύνης κ.
Δ. Αβραμόπουλο, παρουσία και
του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Δ. Κυριαζίδη με αντικείμενο το Μ.Τ.Σ.

29•11•13
Συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο
ενόψει του 23 πανελλαδικού
συνεδρίου της ΠΟΑΣΥ που ορίστηκε για το διήμερο 17-18 Δεκεμβρίου 2013.

Μ

ε τόλμη και παρρησία, επομένως, το συνέδριο καλείται
να ανταποκριθεί στο ρόλο
του και να χαράξει κόκκινες γραμμές,
λαμβάνοντας υπόψη του ως κορυφαίο
συνδικαλιστικό όργανο όλα τα δεδομένα. Τα οξυμένα προβλήματα και τα
αίτιά τους. Τι θέλουμε και πώς θα το
πετύχουμε; Τις συνδικαλιστικές δυνάμεις που συμμετείχαν στον αγώνα
της Ομοσπονδίας.Τα εμπόδια που παρεμβλήθηκαν. Τις επιτυχίες που σημειώθηκαν ή και στις μάχες που χάθηκαν. Να μη λησμονούμε ότι με την
εφαρμογή του νέου συνδικαλιστικού
νόμου,η εκπροσώπηση τόσο στο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας
όσο και στα διοικητικά συμβούλια
των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων,είναι η
πλέον αντιπροσωπευτική και ουδείς
δικαιούται να το παραβλέπει, ως ένα
ακόμα νέο στοιχείο της συνδικαλιστικής μας δράσης.

Ασημάκης Πανσέληνος

25•11•13

28•11•13

Ό

λοι όσοι θα βρεθούν στη συνεδριακή αίθουσα και θα κληθούν να ψηφίσουν ή να καταψηφίσουν θέσεις, ιδέες και προτά-

σεις,γνωρίζουν ασφαλώς ότι αποφασίζουν για το μέλλον,το δικό τους και
των συναδέλφων τους, αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθύνης που τους
αναλογεί, εφόσον φυσικά στη συνέχεια, οι όποιες αποφάσεις τους, θα
ληφθούν υπόψη από την πολιτεία και
δεν μείνουν στα χαρτιά, όπως έχει
συμβεί στο παρελθόν.
Διότι μας έχουν συνηθίσει τα πολιτικά κόμματα που κυβέρνησαν τον
τόπο μας, να συμφωνούν μεν με καίρια αιτήματά μας, αλλά να προφασίζονται διάφορα για να μην τα επιλύουν, όταν καταλαμβάνουν κυβερνητικές θέσεις. Γι’ αυτό άλλωστε εισπράττουν την απαξία της
κοινωνίας και πασχίζουν τελευταία
είτε να πείσουν για το αναπόδραστο
των πολιτικών τους είτε για να διαχύσουν τις ευθύνες σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των συνδικαλιστών.

«Είναι καλύτερο ν’ αγαπάς έναν άνθρωπο
που δεν αξίζει την αγάπη σου παρά να μισείς
κάποιον που αξίζει το μίσος σου»

21•11•13
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο Προϋπολογισμού έτους
2014 χωρίς να έχουν υπολογισθεί οι περικοπές των ειδικών
μισθολογίων.

3

Της σύνταξης

νοεμβριοσ 2013

Η συνεχιζόμενη
σκληρή οικονομική
πολιτική της κυβέρνησης στο όνομα
της εξυγίανσης της
οικονομίας έχει
ωθήσει την κοινωνία σε οριακές καταστάσεις. Ελπίζουμε να σταματήσει
κάποτε η διόγκωση
των φόρων και των
χαρατσιών διότι κανείς δεν εγγυάται
την εσαεί καταβολή
τους. Και κυρίως ότι
η κοινωνία κάποια
στιγμή δεν θα θεωρήσει υπεύθυνα και
τα φορολογικά της
όργανα...
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Καθ’ οδόν προς το 23ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ
Ψηφίστηκαν ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός. Η ενασχόληση με τον αστυνομικό
συνδικαλισμό αποτελεί εργασία, θεσμικά κατοχυρωμένη, την οποία πρέπει η Ηγεσία να σέβεται και να διευκολύνει

Ε

νόψει του 23ου Πανελλαδικού
Συνεδρίου της Ομοσπονδίας
μας, το οποίο πραγματοποιείται στην Αθήνα το διήμερο 17 και 18
Δεκεμβρίου 2013,συνεδρίασε στις 28
Νοεμβρίου το Γενικό Συμβούλιο των
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων,σε συνέχεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία
εγκρίθηκαν ο Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός του Διοικητικού μας Συμβουλίου.
Κοινός παρανομαστής και στις
δυο συνεδριάσεις, αφενός η αγωνία
των συναδέλφων πώς θα αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις των Μνημονίων αφετέρου δε η διατράνωση της
αποφασιστικότητάς μας για συνέχιση του αγώνα, ώστε και με τις επικαιροποιημένες αποφάσεις του
23ου Συνεδρίου,να ανταποκριθούμε
στις απαιτήσεις των καιρών.
Συνοψίζοντας την αγωνιστική
μας πορεία, από το προηγούμενο
Συνέδριο, εκ μέρους της Ομοσπονδίας τονίστηκε ότι υπήρξαν τουλάχιστον 26 παρεμβάσεις-κινητοποιήσεις σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες όχι μόνο συσπείρωσαν τους συναδέλφους στις

τάξεις του συνδικαλιστικού μας
κινήματος, αλλά έφεραν και αποτελέσματα που μας ενθαρρύνουν να
συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά,
ενδυναμωμένοι και με την ίδρυση
των νέων Σωματείων (μη εγγραφή
στον τακτικό προϋπολογισμό των
ψηφισθέντων περικοπών για το
2014, υπαγωγή του ΤΕΑΠΑΣΑ στο
υπουργείο Δημόσιας Τάξης, επικείμενη έκδοση Π.Δ. με αντικείμενο
την έκδοση της υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση κλπ).
Στο Γενικό Συμβούλιο προσήλθαν
και ενημέρωσαν τους συναδέλφους
εκ μέρους της ηγεσίας ο Προϊστάμενος Επιτελείου κ.Κ.Τσουβάλας και
ο Διευθυντής Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής κ. Αν.
Λάσκαρης.
Τι απαντά η Ηγεσία
Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της Ηγεσίας μας ενημέρωσαν ότι:
Δημοτικοί Αστυνομικοί: Αποφασίστηκε η ένταξη στην δημοτική
αστυνόμευση 1.536 πρώην Δημοτικών Αστυνομικών με τα καθήκοντα
που είχαν, χωρίς να καταλάβουν
οργανικές θέσεις Αστυνομικών ως

Αστυφύλακες. Θα προσληφθούν
ως προσωπικό ιδιαίτερης κατηγορίας χωρίς να θίγονται θέματα διοίκησης ή μισθολογίου. Δεν θα
οπλοφορούν και θα τύχουν σχετικής εκπαίδευσης.
Αναδιάρθρωση: Σχέδιο Νόμου
αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή,
και θα αφορά αναδιάρθρωση Υπηρεσιών του Αρχηγείου.
Οδοιπορικά – αποζημίωση κατά
τις μετακινήσεις σε μικρότερη
των 160 χλμ στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευσης: Θα υπάρξει τροπολογία με αναδρομική ισχύ από τον Ιούνιο του 2012
ώστε να καλύπτονται αποστάσεις
μεγαλύτερες των 60 χλμ πλέον, ενώ
ως το τέλος του 2013 θα έχουν εξοφληθεί όλα τα υπομνήματα συνολικού κόστους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ.
Πενθήμερα: Δεν θα υπάρξει πρόβλημα,παρά την απόκλιση της σχετικής δαπάνης.
Νυχτερινά: θα εκδοθεί διαταγή
ώστε η Διοίκηση να λάβει υπόψη τα
ισχύοντα για να μην παρατηρείται το
φαινόμενο της πρόωρης εξάντλησης
των προβλεπόμενων σταθερών κονδυλίων και του πλαφόν των 488

ωρών. Θα εξεταστεί το αίτημα για
ανάρτηση στις Υπηρεσίες των ωρών
απασχόλησης ενός εκάστου.
Κοστολόγηση μετακινήσεων: Για
να υπάρξει εξορθολογισμός επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης.
Λέσχες: Η ηγεσία είναι αρωγός σε
κάθε σχετικό αίτημα,αρκεί να λαμβάνονται υπόψη οι επιβαλλόμενες προϋποθέσεις ώστε να μην είναι ασύμφορο το όποιο εγχείρημα.
ΤΕΑΠΑΣΑ: για τον νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ, ζητήθηκαν
στοιχεία από το Υπουργείο Εργασίας
όσον αφορά τα προβλεπόμενα έσοδα
ετών 2013 -2014 και κρίνεται ότι θα
υπάρξει θετική εξέλιξη εντός του τρέχοντος έτους. Επίσης, ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν πλέον
συνολικά ποιοι κοινωνικοί πόροι θα
διατηρηθούν.
Μέτρα τάξης και ασφάλειας: Θα
εκδοθεί γενική οδηγία ώστε η Διοίκηση να λαμβάνει υπόψη της το κόστος
των μετακινήσεων και την οφειλόμενη μέριμνα προς το αστυνομικό προσωπικό.
Μετακινήσεις στον Έβρο: Πρόκειται για εθνικό θέμα και οι αποσπάσεις θα συνεχιστούν και το 2014.

Ανανέωση υποδομής: Το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι
απαγορευτικό.Επιδίωξη της Ηγεσίας
είναι η βέλτιστη απορρόφηση κονδυλίων μέσω ΕΣΠΑ και Ταμείων Εξωτερικών Συνόρων.
Ακινητοποιημένα οχήματα:
Αναζητείται λύση με τη δημιουργία
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για
τα διαθέσιμα ανταλλακτικά. Το 2014
θα ολοκληρωθεί σχετικός διαγωνισμός για την προμήθεια τζιπ και δικύκλων.
Αυτοδίκαιη αργία: Είναι τεκμηριωμένη η προσέγγιση του νομικού
συμβούλου της Ομοσπονδίας κ.Χάρη
Μπουκουβάλα, με την οποία αποκρούεται η απόπειρα της Κυβέρνησης να θέσει σε διαθεσιμότητα και
Αστυνομικούς με την έναρξη οποιασδήποτε πειθαρχικής διαδικασίας,καίτοι γι’ αυτούς ισχύει ειδικό πειθαρχικό δίκαιο.Το θέμα πάντως,έχει παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ.,
μετά από ερώτημα της Ηγεσίας.
Κώδικας Μεταθέσεων: Δεν προωθείται καμία αλλαγή του,πλην εκείνης που επιτρέπει τοποθετήσεις νέων
Αστυφυλάκων στον Έβρο,στη Δράμα
και στα νησιά.

Ενοχλήσαμε με τους αγώνες μας...
Αγωνιστικό χαιρετισμό στο συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ απηύθυνε ο κ. Χρήστος Φωτόπουλος

Π

ολύ εύστοχο το σύνθημα του
συνεδρίου σας, «θωρακίζοντας την Αστυνομία, προστατεύουμε τους θεσμούς», τόνισε
μεταξύ άλλων απευθύνοντας αγωνιστικό χαιρετισμό στο 23ο τακτικό συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ (3-4 Δεκεμβρίου
2013, ΓΑΔΑ), ο κ. Χρήστος Φωτόπουλος, πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ.
«Τον αστυνομικό θεσμό τον ενσαρκώνουν ψυχές ανθρώπων και μέριμνα κάθε συνδικαλιστή, όπως φυσικά και των υπηρεσιακών παραγόντων και της πολιτείας, πολύ περισσότερο, πρέπει να είναι η θωράκιση
του ανθρώπου», τόνισε στη συνέχεια.
«Κεντρικό μας μέλημα πάντα ήταν
πάνω από όλα ο άνθρωπος, που προσφέρει υπηρεσίες κάτω από αντίξοες
συνθήκες», είπε, θέτοντας το ερώτημα τι έχουμε κάνει από το προηγούμενο συνέδριο, από τη μια το συνδικαλιστικό κίνημα και από την άλλη τι
έχει κάνει ο πολιτικός κόσμος.
Ανέφερε δε χαρακτηριστικά το αίτημά μας για την επικινδυνότητα της
εργασίας από το 2003 όταν διεκδικούσαμε το επικίνδυνο της εργασίας και
για πρώτη φορά ήρθαν αντιμέτωποι
συνάδελφοι με συναδέλφους έξω από
το υπουργείο Οικονομικών. Δεν πρέπει, τόνισε, να ξεχνάμε, αλλά να προτάσσουμε αυτό το αίτημα, ως ένδειξη

«

σεβασμού και απέναντι στους συναδέλφους που έχασαν τη ζωή τους στο
βωμό του καθήκοντος.
Δεν είδαμε να προβάλλεται εκ μέρους της ηγεσίας αυτό το αίτημα, συμπλήρωσε ο ίδιος, θέτοντας κι άλλα
ερωτήματα όσον αφορά τη θωράκιση
του αστυνομικού με την ενίσχυση της
εκπαίδευσης και την αλλαγή νοοτροπίας,με την αξιοκρατική ανάδειξη της
ηγεσίας, την σωστή αξιολόγηση κλπ.
«Γιατί η αγωνία μας είναι ότι θέλουμε έναν αστυνομικό να προσφέρει

στον πολίτη. Ξέρουμε πώς έχει καταλήξει όχι μόνο η ποιότητα, αλλά και ο
χρόνος της εκπαίδευσης.Η αξιολόγηση, κοστίζει κάτι; Γιατί εδώ και ένα
χρόνο δεν έγινε κάτι; Πώς διαμορφώνεται η ηγεσία; Με ποιες διαδικασίες;
Ξέρουμε ότι ο σεβασμός κατακτιέται
και δεν επιβάλλεται. Πρέπει να έχουμε και την έξωθεν καλή μαρτυρία».
Αναφερόμενος στη συνέχεια στα
οικονομικά αιτήματα, τόνισε ότι «καλώς προτάσσεται και το «οικονομικό».
Η πολιτεία πρέπει να στέρξει και προς

αυτήν την κατεύθυνση.«Στοπ στις περικοπές», ήταν η προμετωπίδα μας.
Πόσες συγκεντρώσεις κάναμε; Όσες
κανένας άλλος κλάδος.Και κινηθήκαμε με αξιοπρέπεια, εκφράζοντας τα
αιτήματά μας.Πόσοι άλλοι διαμαρτυρήθηκαν στις πρεσβείες της Γερμανίας, της Γαλλίας, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ή μήπως το κάναμε για μας; Για να σταθούμε ως υπηρεσία αξιοπρεπώς στην κοινωνία
αγωνιστήκαμε. Πολεμήσαμε για να
μην υπάρχει σήψη και διαφθορά λόγω

των οικονομικών περικοπών, αγωνιστήκαμε για να περιοριστούν τα κρούσματα αυθαιρεσίας, αλλά η υπηρεσία
δεν έχει στελεχωθεί ακόμα».
Κλείνοντας το χαιρετισμό του, αναφέρθηκε και στην μεταχείριση της
αστυνομίας ως σάκο του μποξ,σημειώνοντας ότι κάποιοι θέλουν να μας
ρίξουν βορά στο στόμα των λεόντων.
Είμαστε περήφανοι που υπηρετούμε
το θεσμό της αστυνομίας, το ζητούμενο είναι βέβαια να το δείχνει η πολιτεία, όλο το πολιτικό σύστημα στην
πράξη. Διότι πολλοί πολιτικοί χώροι
διαφοροποιούνται στην πράξη και για
αυτό ακούγονται και τα υβριστικά
συνθήματα.Μήπως,όμως,δεν φταίνε
και αυτοί που αφήνουν περιθώρια για
να μας βρίζουν; Δεν πρέπει να μας θωρακίσουν και σε αυτόν τον τομέα από
κάθε πλευρά; Θέλουμε μια αστυνομία
που θα κινείται μέσα στα συνταγματικά όρια με αγάπη, σεβασμό και κατανόηση προς τον πολίτη,υπηρετώντας
τη νομιμότητα.Για όλα αυτά ενόχλησε
το συνδικαλιστικό μας κίνημα. Ενόχλησε με τις ένστολες κινητοποιήσεις
και γι’ αυτό θέλησαν να απαγορεύσουν αυτό το δικαίωμά μας. Είμαστε
εδώ,θα συνεχίσουμε διότι έτσι πιστεύουμε ότι συμβάλουμε καλύτερα στη
συνδικαλιστική μας αποστολή. Καλή
επιτυχία στο συνέδριό σας».
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Όχι άλλα κροκοδείλια δάκρυα...

Ο αδικοχαμένος συνάδελφός μας
Ηλίας Κωστένης

Οργή και θλίψη για τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία
Τους 15 έφτασαν οι αδικοχαμένοι
συνάδελφοί μας από το 2009 και
ακόμα η πολιτεία να αναλάβει τις
ευθύνες της ώστε να σταματήσει ο
χάρος να χτυπά την αστυνομική οικογένεια.
Τελευταίο αθώο θύμα στο βωμό
του καθήκοντος, ο 43χρονος Υπαρχιφύλακας Ηλίας Κωστένης, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του από
τα δολοφονικά πυρά ενός όπλου
τύπου Kalashnikov των δραστών,
ενώ συμμετείχε μαζί με δυο άλλους συναδέλφους σε περιπολία
για την αποτροπή του φαινομένου
της παράνομης αλιείας στην ορεινή

περιοχή του Βροντερού Φλώρινας.
Οργή και θλίψη γέμισε την αστυνομική οικογένεια η είδηση της νέας
αυτής τραγωδίας, ξημερώματα της
Κυριακής, 8 Δεκεμβρίου 2013 και
το συνδικαλιστικό μας κίνημα για
άλλη μια φορά, έσπευσε με ανακοινώσεις του να δώσει το δικό του
στίγμα για τη συνεχιζόμενη αυτή
αιματοχυσία. «Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη μας για την
απροσδόκητη απώλεια της ζωής
του Υπαρχιφύλακα Ηλία Κωστένη»,
τονίζουν με κοινή ανακοίνωσή τους
ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ. Διατυπώνουν
δε σαφείς αιχμές για το έλλειμμα

ασφαλείας και τα μέτρα προστασίας των αστυνομικών που ενεργούν
στην πρώτη γραμμή του πυρός:
«Δυστυχώς, θρηνούμε τον τρίτο
συνάδελφό μας -θύμα στο βωμό
του καθήκοντος από την αρχή του
χρόνου- χωρίς να έχουν εξαχθεί εκ
μέρους της πολιτείας τα αναγκαία
συμπεράσματα, ώστε ο αστυνομικός να μη βαδίζει καθημερινά στην
κόψη του ξυραφιού, προτάσσοντας
ανυπεράσπιστος τα στήθη του σε
επικίνδυνους εγκληματίες και υπονομευτές της δημόσιας τάξης και
ασφάλειας.
Καλούμε τα αρμόδια υπηρεσιακά

και κυβερνητικά όργανα, επιτέλους, να αντιμετωπίσουν σθεναρά
το έλλειμμα ασφαλείας που βιώνει
ο ίδιος ο αστυνομικός στην επικίνδυνη γι’ αυτόν «καθημερινότητα».
Όχι άλλα κροκοδείλια δάκρυα.

Καθοριστική παράμετρος
οι δεσμεύσεις του υπουργού
Η Ομοσπονδία βρίσκεται πάντα σε εγρήγορση και αγωνιστική ετοιμότητα

Τ

α εκκρεμή ζητήματά μας, που
άπτονται της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής και
οφείλουμε να είμαστε πανέτοιμοι
για αγωνιστικές κινητοποιήσεις
εφόσον δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις,
τέθηκαν στο τραπέζι του διαλόγου
με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο
Δένδια κατά τη συνάντησή του με
το Προεδρείο της Ομοσπονδίας στις 7 Νοεμβρίου 2013.
Εκ μέρους του κ.υπουργού
δηλώθηκαν τα εξής:
1) Αναφορικά με την πρόβλεψη περικοπών για το έτος
2014,παρέπεμψε στο προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει τις ψηφισμένες
περικοπές.
2) Για την έκδοση υπηρεσίας
σε εβδομαδιαία βάση μας παραδόθηκε το σχέδιο Π.Δ., που
βρίσκεται ήδη στο Σ.τ.Ε. για
επεξεργασία, όπου προβλέπεται «...Η υπηρεσία ανακοινώνεται υποχρεωτικά σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα μέχρι
την 14.00 ώρα κάθε Παρασκευής...».
Το κείμενο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας www.poasy.
gr και στη συνέχεια ως γνωστόν,καταθέσαμε τις βελτιωτικές μας παρατηρήσεις.
3) Για την απογραφή των Αστυνομικών ως Τ.Ε.,αναγνώρισε το δίκαιο
του αιτήματος και δεσμεύτηκε ότι
θα κινηθεί έγκαιρα στην κατεύθυνση επίλυσής του, μέσω και των συναρμοδίων Υπουργείων.Ομοίως και
για το ζήτημα της δυνατότητας συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετά-

σεις σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, με προτεραιότητα
να προλάβουν και την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο, πράγμα που
διευθετήθηκε στη συνέχεια (βλέπε
σχετικό ρεπορτάζ).
4) Για την ένταξη των υπαλλήλων
της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας
μας δήλωσε ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απορροφηθούν στην
ΕΛ.ΑΣ.,δεν θα ονομαστούν Αστυφύλακες, αλλά θα συνεχίσουν να εκτελούν τα καθήκοντα που ασκούσαν,
ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο περαιτέρω αρμοδιοτήτων.Διεκδικείται

δε από το υπουργείο
ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που κατείχαν οι Δημοτικοί
Αστυνομικοί.
5) Για την κάλυψη
των νυχτερινών –
πενθημέρων για το
επόμενο χρονικό διάστημα, μας διαβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται
ζήτημα και ότι έχει
εξευρεθεί το αναγκαίο
χρηματικό κονδύλι.
6) Ως προς το ζήτημα που προέκυψε με την ελάχιστη χιλιομετρική
απόσταση για την κάλυψη των οδοιπορικών των αποσπασμένων στο
Κέντρο Φύλαξης Παρανεστίου Δράμας και λοιπών κινήσεων, δήλωσε
ότι εξετάζει τον προσφορότερο τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος,
για την μοριοδότηση δε των αποσπασμένων στο ίδιο Κέντρο,σχετική
διάταξη περιλαμβάνεται σε σχέδιο
Π.Δ. που έχει σταλεί στο Σ.τ.Ε., προκειμένου να μην υπάρχει απώλεια
των μορίων.
7) Ως προς την κοστολόγηση των

τακτικών μετακινήσεων του προσωπικού, δήλωσε ότι βρίσκει την πρόταση της Ομοσπονδίας λογική, καθώς με τον τρόπο αυτό παρακολουθείται και η εξέλιξη του προϋπολογισμού της ΕΛ.ΑΣ.
8) Για την αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας, δήλωσε ότι
αμέσως μετά την ψήφιση του Νομοσχεδίου για την αναδιάρθρωση των
Αστυνομικών Υπηρεσιών, θα υπάρξει συζήτηση ριζικής αλλαγής του
συστήματος εκπαίδευσης – μετεκπαίδευσης των Αστυνομικών.
9) Για τη λειτουργία λεσχών εστίασης,μας γνωστοποίησε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η λειτουργία
λεσχών στις Α.Δ Αχαΐας, Ξάνθης,
Χαλκιδικής και θα εξετάσει το αίτημα για λειτουργία λέσχης στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αθηνών (Π. Ράλλη), καθώς και όπου αλλού είναι
πρόσφορο.
10) Για την τελική μορφή της αναδιάρθρωσης του Αρχηγείου της ΕΛ.
ΑΣ., μας ενημέρωσε ότι έχουν επέλθει αλλαγές στην προηγούμενη μορφή του κειμένου που βρίσκεται στο
Γ.Λ.Κ.για την οικονομική αποτίμηση
των προτεινόμενων αλλαγών και ότι
αυτό θα μας παραδοθεί μετά τη σχετική Γνωμοδότηση. Όσο για την αναδιάρθρωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών σε επίπεδο Επικράτειας,
αυτή θα γίνει μετά την ψήφιση του
νομοσχεδίου.
11) Για τον διορισμό νέου Δ.Σ.,
Προέδρου και μελών Δ.Σ.ΤΕΑΠΑΣΑ,
μας παρέδωσε τη σχετική Υπουργική Απόφαση και η οποία ήδη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου
545/07-11-2013, Αρ. Απόφασης
ΕΜ/1-Δ/90/05-11-2013).

Στην οικογένεια του άτυχου συναδέλφου μας, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την
αμέριστη συμπαράστασή μας, ευχόμενοι να αντέξει τη δυσβάσταχτη απώλεια του άξιου μέλους της
-οικογενειάρχη, πατέρα και συναδέλφου μας Ηλία και να δει μαζί με
εμάς να δικαιώνονται κάποτε οι
αγώνες μας, αγώνες και του ίδιου
του συναδέλφου μας για μια αστυνομία που θα σέβεται πάνω από
όλα τα παιδιά της».
Η «Νέα Αστυνομία» στο επόμενο
τεύχος θα επανέλθει με εκτενέστερο ρεπορτάζ.

Καυτά θέματα
σε εκκρεμότητα

Καυτά θέματα που παραμένουν σε
εκκρεμότητα και τέθηκαν από τους
συναδέλφους είναι η απογραφή
των Αστυνομικών στην κατηγορία
Τ.Ε., η συμμετοχή μας σε Επιτροπές, η επικινδυνότητα της εργασίας, η τήρηση του ωραρίου εργασίας, ο πειθαρχικός έλεγχος και ο
καταλογισμός ευθυνών εις βάρος
της Διοίκησης εφόσον παραβιάζονται οι κανονισμοί, η λειτουργία νομικού τμήματος στην Ομοσπονδία,
η διαδικασία που ψηφίζουν οι
Αστυνομικοί στις εθνικές εκλογές
(ειδικά εκλογικά τμήματα), η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών, η προκαταρκτική εξέταση για τον τεχνικό
έλεγχο οχημάτων, η κατοχύρωση
των μορίων (αποσπασθέντες στο
Παρανέστι), η αλγεινή κατάσταση
των κρατητηρίων που επιδεινώνεται και με την κράτηση ποινικών
κρατουμένων, το βαθμολόγιο, η
«γραφειοκρατία» στην ίδρυση λεσχών, οι ακατάλληλες στολές, η
άμεση πρόσληψη των επιτυχόντων
των πανελληνίων και όχι περαιτέρω
προσλήψεις ειδικών κατηγοριών
προσωπικού, η ενίσχυση των επικουρικών μας Ταμείων, η αντιμετώπιση των κακόβουλων δημοσιευμάτων και αναρτήσεων στο ίντερνετ, η
μέριμνα για τις μεταγωγές κλπ. Πέραν τούτων, τονίστηκε επίσης για
άλλη μια φορά ότι η εσωστρέφεια,
που συντηρείται τεχνηέντως με την
κακόβουλη κριτική δεν συμβάλει
στην αντιμετώπιση των οξύτατων
προβλημάτων των συναδέλφων.
Προς τούτο, επιβάλλεται να επιδείξουμε την απαιτούμενη αλληλεγγύη, ομοθυμία και ευπρέπεια στη
λειτουργία μας, εκδηλώνοντας την
όποια συμπαράστασή μας στο συνάδελφο, όπως π.χ. τώρα με αφορμή τη θεομηνία που έπληξε τα Δωδεκάνησα, καταδεικνύοντας
εμπράκτως τις αξιακές αρχές και
τις αρετές του αγώνα μας.
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Οι εξελίξεις των δικαστικών
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί από χιλιάδες μέλη Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων

Ο

νομικός σύμβουλος της
Ομοσπονδίας κ. Χαράλαμπος Μπουκουβάλας ενημέρωσε αναλυτικά για τις εκκρεμούσες ομαδικές διεκδικήσεις όσο
και για την αυτοδίκαιη αργία, ένα
μέτρο υπαγορευμένο από τις απαιτήσεις της τρόικας για εξεύρεση
πόρων, που μας βρίσκει κάθετα
αντίθετους.
Ειδικότερα, ο κ. Μπουκουβάλας
είπε για την εξέλιξη των δικαστικών διεκδικήσεων των μελών των
Πρωτοβάθμιων Οργανώσεών μας
τα ακόλουθα:
1. Οικογενειακό επίδομα
Είχαν ασκηθεί αναγνωριστικές
αγωγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (ΔΠΑ), για τα έτη 1996
έως και 2002 (το διεκδικούμενο
χρονικό διάστημα ποικίλει κατά
περίπτωση). Το σύνολο σχεδόν των
ως άνω αγωγών, έχει εκδικαστεί σε
πρώτο και δεύτερο βαθμό (δηλαδή
και κατόπιν έφεσης) και έχουν εκδοθεί θετικές αποφάσεις. Κάποιες
λίγες υποθέσεις εκκρεμούν ακόμα,
είτε διότι παραπέμφθηκαν από το
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σε
περιφερειακά διοικητικά πρωτοδικεία ως κατά τόπον αρμόδια, είτε
διότι το Δημόσιο εξαντλεί, ακόμα
και για πολύ μικρά ποσά, τα ένδικα
μέσα, ασκώντας αναίρεση ενώπιον
του Συμβουλίου Επικρατείας. Πάντως, οι περισσότερες αποφάσεις
έχουν ήδη εκτελεστεί.
Επισημαίνουμε ότι για το χρονικό διάστημα από 01.03.2001 έως
30.06.2002 οι σχετικές δίκες έχουν
καταργηθεί λόγω νομοθετικής διευθέτησης του ζητήματος με το
αρ.26 του Ν.3205/2003 και την ΥΑ
Οικ.2/3013/0022/20.01.2004 και τα

αναλογούντα ποσά της περιόδου
αυτής έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους αστυνομικούς.
2. Επίδομα ειδικής απασχόλησης
Έχουν ασκηθεί αγωγές για τα έτη
2000 έως και Ιούνιο 2003, καθώς
και για τα έτη 2004 έως και Δεκέμβριο 2007.
α) Για τα έτη 2000 – 2003: Οι ως
άνω αναγνωριστικές αγωγές εκδικάστηκαν και έχουν εκδοθεί αποφάσεις στην πλειοψηφία τους
απορριπτικές στην ουσία. Ωστόσο,
υπάρχουν κάποιες θετικές αποφάσεις κυρίως από περιφερειακά Διοικητικά Πρωτοδικεία, κατόπιν
παραπομπής από το Δ.Π.Αθηνών
και η υπ’ αριθμ. 1779/2009 αμετάκλητη απόφαση του 10ου Τμήματος
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,
που θα αποτελέσουν δεδικασμένο
για τις εκκρεμούσες διεκδικήσεις
επομένων ετών.
β) Για τα έτη 2004 – 2007: Έχουν
κατατεθεί αναγνωριστικές αγωγές
στο ΔΠΑ, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν σε δικασίμους εντός του Ιανουαρίου του
2014. Θα αποσταλούν αναλυτικά

ενημερωτικά σημειώματα για καθέναν από τους ενάγοντες- μέλη
ανά πρωτοβάθμια Ένωση εντός του
Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.
3. Επίδομα 176 Ευρώ
Έχουν κατατεθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
αναγνωριστικές αγωγές για τα έτη
2003-2006, 2007-2009 (έως Ιούνιο)
και 2009 (από Ιούλιο έως Δεκέμβριο) – 2011 (έως Οκτώβριο, οπότε
το εν λόγω επίδομα καταργήθηκε
με τον Ν.4024/2011).
Οι περισσότερες εκ των αγωγών
που αφορούν στη διεκδίκηση του
ως άνω επιδόματος για το χρονικό
διάστημα 2003 – 2006 έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν σε δικασίμους εντός του Μαρτίου του 2014.
Θα αποσταλούν έγκαιρα αναλυτικά
ενημερωτικά σημειώματα ανά
πρωτοβάθμια Ένωση.
Οι αγωγές για το χρονικό διάστημα 2007-2009 και 2009 – 2011 εκκρεμούν ενώπιον του ΔΠΑ απροσδιόριστες.
Δέον να επισημανθεί ότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 95/14.01.2013

απόφασή της, δικάζοντας αγωγή
δημοσίων υπαλλήλων (υπάλληλοι
δικαστηρίων), έκρινε ότι το εν λόγω
επίδομα δεν συνιστά γενική μισθολογική προσαύξηση των αποδοχών
όλων των υπαλλήλων και η μη χορήγησή του συνιστά νόμιμη πράξη
της Διοίκησης που δεν αντίκειται
στην συνταγματική αρχή της ισότητας. Καμία αγωγή της Ομοσπονδίας
για τη διεκδίκηση του εν λόγω επιδόματος δεν έχει ακόμη συζητηθεί.
4. Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας (νυχτερινή
απασχόληση πέραν των 48 ωρών
μηνιαίως)
Έχουν κατατεθεί αγωγές για τη διεκδίκηση του ως άνω επιδόματος
για το χρονικό διάστημα από
01.01.2003 έως 31.12.2005. Εξ αυτών, κάποιες έχουν συζητηθεί το
2011 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και έχουν εκδοθεί απορριπτικές στην ουσία αποφάσεις. Σχετικό αναλυτικό ενημερωτικό έχει σταλεί στην ΠΟΑΣΥ
προς ενημέρωση των εναγόντων
την 05.09.2012.
Οι υπόλοιπες αγωγές έχουν

προσδιοριστεί να συζητηθούν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε δικασίμους εντός του
Ιανουαρίου 2014.
Σχετικά ενημερωτικά σημειώματα θα αποσταλούν στις πρωτοβάθμιες Ενώσεις εντός του Δεκεμβρίου
του τρέχοντος έτους.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αναφορικά με το σύνολο των
ανωτέρω επιδομάτων και την άσκηση ενδίκων μέσων κατά τυχόν
απορριπτικών αποφάσεων υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το αρθρ.92
παρ.2 ΚΔΔ «Δεν υπόκεινται σε έφεση αποφάσεις που αφορούν σε χρηματικές διαφορές, αν το αντικείμενό τους δεν υπερβαίνει το ποσό των
…. Προκειμένου … για απαιτήσεις
για κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού γενικώς του Δημοσίου,
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το ανωτέρω όριο ορίζεται στο ποσό των
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ».
Περαιτέρω, σύμφωνα με το αρ. 53
ΠΔ 18/1989, παρ.1 και 4, «1. Η αίτηση

Βαρύς ο λογαριασμός και για το 2014

Μ

ετά από τέσσερα χρόνια βίαιης
δημοσιονομικής προσαρμογής, βαρύς είναι ο λογαριασμός και για το 2014,καθώς ο νέος προϋπολογισμός εμπεριέχει σκληρά δημοσιονομικά μέτρα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ψηφίστηκαν πέρσι
για να εφαρμοστούν το επόμενο έτος.
Προβλέπεται η συνέχιση της «δημοσιονομικής προσαρμογής» ύψους
5,2 δισ.ευρώ και η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 2,9 δισ. ευρώ,
(έναντι 812 εκατ. ευρώ φέτος). Αν και
δεν ενσωματώνει νέες μειώσεις στους
μισθούς και στις συντάξεις, προβλέπει αύξηση των φορολογικών εσόδων
από τους «συνήθεις ύποπτους» μισθωτούς, συνταξιούχους και επιχειρήσεις (αύξηση 11,5% φόρου εισοδή-

ματος) αλλά και τη φορολογία ακινήτων, με την εισαγωγή του ΕΝΦΑ που
αντικαθιστά τον ΦΑΠ & ΕΕΤΑ (αύξηση
εσόδων κατά 41,4%).
Ουσιαστικά,οι μηνιαίες μας αποδοχές, αν και δεν εφαρμόζεται η
μείωση του ΜΠΔΣ κατά 336 εκατ.
ευρώ, θα έχουν μια έμμεση μείωση, καθώς θα αυξηθεί η φορολογία
από την κατάργηση του αφορολογήτου 5.000€, την μείωση των πέντε (5)
κλιμάκων φόρου εισοδήματος σε
τρεις(3),αλλά και από την κατάργηση
των φοροαπαλλαγών - εκπτώσεων
φόρου (τόκοι στεγαστικών δανείων,
ενοίκιο κύριας κατοικίας,φροντιστήρια κ.ο.κ.).Εξακολουθούν να ισχύουν
πλέον μόνον οι εκπτώσεις, ποσοστού
έως 10% των δαπανών για δωρεές και

διατροφή (λόγω διαζυγίου), ενώ για
τις ιατρικές δαπάνες όπως νοσήλια,
ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις θα
αφαιρείται το 10% από το ποσό, το
οποίο υπερβαίνει το 5% του συνολικού ετησίου εισοδήματος.
Πρέπει επίσης να επισημάνουμε
ότι για μια ακόμα χρονιά θα παρατηρηθεί όπως και φέτος, το «άνοιγμα»
στο χρηματικό κονδύλιο των πρόσθετων αμοιβών (νυκτερινά – 5νθήμερα)
το οποίο διαμορφώθηκε στα 15 εκατ.
περίπου φέτος.Ειδικά για τα νυκτερινά προβλέπονται 41.600.000€ όταν η
απαίτηση κάθε έτους διαμορφώνεται
στα 48.000.000 και παρά τον περιορισμό του ανώτατου ορίου των 488
ωρών ετησίως ανά άτομο, αλλά και
στην μείωση της αμοιβής στα 2,60€

από τα 2,93€. Οι λειτουργικές δαπάνες (καταναλωτικές, σύνθετες) παρουσιάζουν ελάχιστη απόκλιση σε
σχέση με το έτος 2013 (από τα 158 εκατ.
στα 155 εκατ.) γεγονός που ουσιαστικά σημαίνει ότι τα προβλήματα που
ανέκυψαν το 2013 θα ανακύψουν και
για το επόμενο έτος (αδυναμία συντήρησης υλικοτεχνικών μέσων, μη
επάρκεια καυσίμων οχημάτων- θέρμανσης υπηρεσιών, κ.λ.π.). Ενδεικτικό είναι ότι για την συντήρηση των
οχημάτων τα κονδύλια που είχαν διατεθεί το 2008 ανερχόταν στα 17 εκατ.
περίπου, τα οποία συρρικνώθηκαν
στα 10.900.000 το 2012 και στα
10.800.000 για το 2013,ενώ για το 2014
προβλέπεται λίγο πάνω από τα
10.000.000 ευρώ., με συνέπεια ο πα-

ροπλισμένος στόλος που φθάνει τα
4.000 οχήματα από τα 13.000 περίπου
στο σύνολο του,να συνεχίσει να παραμένει ακινητοποιημένος.Παράλληλα,
δεν προβλέπεται καμιά νέα προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού από
τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού, πλην όσων είναι εφικτό να
γίνει μέσω της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ,μέσω
όμως ενός δαιδαλώδους νομικού
πλαισίου και συνεργασίας διαφόρων
φορέων (πχ έγκριση από Περιφερειακά συμβούλια). Αποτέλεσμα είναι η
προμήθεια να είναι δυσανάλογη με
τις ανάγκες όπως π.χ.η προμήθεια να
μην ξεπερνά σε νέα οχήματα το 2013,
2014 και 2015 τα 1.000 και η ανανέωση
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διεκδικήσεων
αναιρέσεως ασκείται κατά αποφάσεων που εκδίδονται είτε σε πρώτο
και τελευταίο βαθμό, είτε τελεσιδίκως κατ` έφεση, αναθεώρηση ή
αναψηλάφηση …. 4. Δεν επιτρέπεται
η άσκηση αίτησης αναιρέσεως, όταν
το ποσό της διαφοράς που άγεται
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα χιλιάδες ευρώ…».
Σε κάθε δε περίπτωση, με τον Ν.
3659/2008 (ΦΕΚ 77Α/7-5-08), και συγκεκριμένα με το άρθρο 36 παρ. 1
περ. β΄ αυτού που τροποποίησε την
παρ.2 του αρ.277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΚ),το ποσό του
παραβόλου που απαιτούνταν για
κάθε ένα ενάγοντα για την άσκηση
έφεσης ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου είχε αυξηθεί
από το ποσό των εννέα (9) περίπου
ευρώ στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ. Με βάση δε τον πολύ πρόσφατο
Ν. 3900/2010 (αρ.45 παρ.1), τροποποιήθηκε εκ νέου το αρ.277 ΚΔΚ και
το ύψος του παραβόλου της έφεσης
ανέρχεται από 01.01.2011 στο ποσό
των εκατόν πενήντα (150) ευρώ για
κάθε ένα ενάγοντα.
Σε ό,τι αφορά την παραγραφή των
αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων (άρα και των αστυνομικών)
υπενθυμίζουμε ότι αυτή παγιώθηκε
νομολογιακά στα δύο έτη, δηλαδή
δύο χρόνια από τη γέννηση της
απαίτησης (ΑΕΔ 32/2008). Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, ενώπιον
του οποίου συζητήθηκε την
9.11.2011 εκ νέου το θέμα, επικύρωσε εκ νέου την εκδοχή της διετούς
παραγραφής των απαιτήσεων (ΑΕΔ
1/2012), ερμηνεία που εφαρμόζεται
δεσμευτικά από τα δικαστήρια κάθε βαθμού σε εκκρεμούσες ενώπιόν
τους υποθέσεις.

Συνδικαλιστική εργασία
και όχι συνδικαλιστική άδεια

Σ

υνδικαλιστική άδεια ή ειδική
άδεια; Αναγκαιότητα διατήρησής της ως χρόνου συνδικαλιστικής εργασίας και όχι ως
«συνδικαλιστικής άδειας». Αυτό
πρέπει να είναι το μέλημά μας και
όχι να εγκλωβιζόμαστε σε τεχνικά
διλήμματα που ανακαλύπτονται
από τους όψιμους «εφευρέτες»
του συνδικαλισμού των ενστόλων
προκειμένου να μας εκθέσουν!
Αυτό προκύπτει από την παρέμβαση στο Γενικό Συμβούλιο
του προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας κ. Δημήτρη Ρούση, με
αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα
στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο για τις συνδικαλιστικές άδειες
και την προβλεπόμενη από το νόμο συνδικαλιστική αποζημίωση.
Όπως, είπε, «κατέθεσα την άποψή μου, όχι για να δικαιολογήσω
τον οιονδήποτε, για την ορθή ή
κακή χρήση, άλλα, για να υπερασπιστώ ως Πρόεδρος μιας πρωτοβάθμιας ένωσης ένα δικαίωμα
που κατακτήθηκε με αγώνες και
θυσίες. Θυσίες ανθρώπων που εργάστηκαν με κίνδυνο συνδικαλιστικής δίωξης ή και της απόταξής
τους ακόμα (κάποιοι αποτάχτηκαν από το σώμα της Ελληνικής
Αστυνομίας για συνδικαλιστικούς
λόγους), ώστε σήμερα εμείς, τον
21ο αιώνα να μπορούμε ελεύθερα
να συλλογιζόμαστε».
Αναφερόμενος στη συνέχεια
στη γνωμοδότηση του νομικού
συμβούλου της Ομοσπονδίας κ.
Χάρη Μπουκουβάλα, στάθηκε

Απόφαση
κόλαφος

στα σημεία που εξηγούν γιατί είναι υποχρεωμένη η ηγεσία να διευκολύνει τα συνδικαλιστικά όργανα στη δράση τους και προέκτεινε τον προβληματισμό αυτό
υπενθυμίζοντας ότι «ο αείμνηστος γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων της ΠΟΑΣΥ, συνάδελφος
και φίλος Κούλης Γρηγοράκος
τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο ατύχημα έξω από το Αγρίνιο,
που ως γνωστόν, εκπροσωπώντας την Ομοσπονδία θα ερχόταν
στο Αγρίνιο για να μας ενημερώσει για ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά ζητήματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ο Συνάδελφος αυτός που
άφησε ορφανά δυο (2) ανήλικα
τέκνα, ήταν σε άδεια ή ήταν σε
εργασία; Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πρόκειται για συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και νομολογιακά αποφασισμένο, αλλά και
κοινοτικό κεκτημένο. Δικαίωμα
ότι, η συνδικαλιστική δράση και
απασχόληση των συνδικαλιστι-

κών στελεχών αποτελεί εργασιακή απασχόληση καθ’ όσον τα στελέχη αυτά κατά τον χρόνο της συγκεκριμένης απασχόλησης προσφέρουν εργασία, που αφορά και
την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Για τούτο άλλωστε ο νομοθέτης όσο και οι εκάστοτε ηγεσίες με εγκύκλιες διαταγές, αποφάσεις κ.λ.π. χορηγούν άδειες
και προβλέπουν την παρουσία
των εκλεγμένων οργάνων στα
υπηρεσιακά συμβούλια κ.λ.π.
Συνδικαλιστικές ελευθερίες χωρίς τον απαραίτητο χρόνο δραστηριοποίησης των συνδικαλιστικών στελεχών, αποτελούν κενό
γράμμα και δεν εξυπηρετούν το
δημόσιο συμφέρον ούτε και το
συμφέρον της Υπηρεσίας.
Συνοψίζοντας όλα αυτά, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η συνδικαλιστική απασχόληση είναι
εργασία και γι’ αυτό πρέπει να
αποφεύγουμε να μιλάμε για συνδικαλιστική ή ειδική άδεια».

Μεταγωγές μιας άλλης εποχής...
του στόλου να μην είναι εφικτή, καθώς η πλειοψηφία του χρονολογείται
από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων στην χώρα μας.
Αν και από το Μνημόνιο προβλέπεται η διανομή του 70% του υπερβάλλοντος πρωτογενούς πλεονάσματος από
τον στόχο (ποσό των 568 εκατ. ευρώ)
στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες
του πληθυσμού, μεταξύ των οποίων
συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας σύμφωνα
με τις δηλώσεις του κ.κ. Πρωθυπουργού, αυτό θα εξεταστεί τον Απρίλιο
όταν θα επικυρωθούν τα στοιχεία του
προϋπολογισμού από την Ευρωπαϊκή
Στατιστική Υπηρεσία (Εurostat).
Αντώνης ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
Αντιπρόεδρος Οικονομικών

Κ

ατά την συνεδρίαση του
Γενικού Συμβουλίου, ο
πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Νοτίου Δωδεκανήσου κ. Μανώλης Ανδρουλάκης, έθεσε υπόψη και των εκπροσώπων της Ηγεσίας, το μείζον πρόβλημα των ακτοπλοϊκών
μεταγωγών και κυρίως το γεγονός ότι δεν δικαιολογείται στους
Αστυνομικούς καμπίνα κατά την
διάρκεια τους, που έχει ως επιπλέον οικονομικό κόστος 13 ευρώ περίπου ανά δρομολόγιο, το
οποίο, όπως είπε, θεωρούμε ότι
δεν μπορεί να συγκριθεί με τη
διατήρηση της αξιοπρέπειας και
της ασφάλειας των συναδέλφων.
Επίσης, αναφέρθηκε στις καθόλου κολακευτικές για την αστυ-

νομία εικόνες των αστυνομικών
να κοιμούνται στις καρέκλες και
τις μοκέτες των πλοίων έχοντας
εκτεθειμένα τα ατομικά τους
εφόδια (όπλο, γκλοπ, χειροπέδες
κ.α.) και να αποτελούν θέαμα για
τους υπόλοιπους επιβάτες και δη
για τους τουρίστες οι οποίοι τους

φωτογραφίζουν ως αξιοθέατο....
Από την πλευρά του ο Προϊστάμενος Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος
κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας
αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματος και δεσμεύτηκε να κινηθεί
άμεσα για την ικανοποίησή του.

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ της
Π.Ο.ΑΣ.Υ (31 Οκτωβρίου
2013), ο αντιπρόεδρος και μέλος της Επιτροπής υγιεινής και
ασφάλειας κ. Γεώργιος Φεστερίδης, ανέλυσε διεξοδικά και
εμπεριστατωμένα άλλη μια
απόφαση που αποτελεί κόλαφο και όνειδος για τον πολιτισμό και το σωφρονιστικό σύστημα της χώρα μας.
Ειδικότερα, αφορά την προσφυγή του Γεωργίου Ασλάνη
που είχε συλληφθεί το έτος
2009 ως ύποπτος σε μία σειρά
από κλοπές και βρέθηκε κρατούμενος στα κεντρικά κρατητήρια της Α.Δ. Σερρών από τον
Δεκέμβριο του 2009 μέχρι και
τον Μάρτιο του 2010. Ο Γ.
Ασλάνης κατήγγειλε τις απαράδεκτες συνθήκες κράτησής του
(έλλειψη εξαερισμού, βρόμικες
τουαλέτες, έλλειψη κλινών και
πληθώρα κρατουμένων) και
ισχυρίστηκε ότι οι εν λόγω συνθήκες κράτησης ήταν αντίθετες
με τις διατάξεις της Σύμβασης
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που απαγορεύουν την
απάνθρωπη και εξευτελιστική
μεταχείριση, γεγονός που αποδέχτηκε το Δ.Α.Δ. υποχρεώνοντας τη χώρα μας να του καταβάλλει 8.000 ευρώ για ηθική
βλάβη και να πληρώσει 2.000
ευρώ για δικαστικά έξοδα.
Στην συνέχεια του λόγου του
σχολίασε επικριτικά και έντονα
την παντελή έλλειψη πολιτικής
από την πλευρά του Υπουργείου μας, που εκθέτει, όπως τόνισε, διεθνώς την Ελλάδα και δημιουργεί δεδικασμένα και για
άλλες προσφυγές παρά τις συνεχείς καταγγελίες των συνδικαλιστών. Αποτέλεσμα, οι
όποιες αιτιάσεις της πολιτείας
για λόγους δημοσίων δαπανών,
αυτές να εκπίπτουν διότι τα
χρήματα αυτά καταβάλλονται
και επιβαρύνουν τον κρατικό
προϋπολογισμό και φυσικά
τους Έλληνες φορολογούμενους και μάλιστα με τρόπο οξύμωρο και απεχθή.

8

ΝέαΑστυνομία

αφιερωμα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Βασικά βήματα στην πρόληψη
Ενημερώθηκε το Γενικό Συμβούλιο για την προσφορά του Κέντρου Πρόληψης Αυτοκτονίας
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Γενικού Συμβουλίου
(28/11/13), κλήθηκε και ενημέρωσε το σώμα, ο πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Αυτοκτονίας «Κλίμακα» κ.
Κυριάκος Κατσαδώρος, τόσο για το έργο που επιτελεί
ευρύτερα στον τομέα αυτό, όσο και για τη στενή συνεργασία που έχει με τις Αστυνομικές Υπηρεσίες. Διανεμήθηκαν δε τα ειδικά εγχειρίδια που έχει εκδώσει η «Κλίμακα» για την αυτοκτονικότητα των Αστυνομικών και τις
οφειλόμενες παρεμβάσεις της Ηγεσίας σε αυτό το κρίσι-

μο πρόβλημα, ενώ σύντομα θα διατίθενται και από την
ιστοσελίδα μας (www.poasy.gr). Η κοινωνία, όπως τόνισε, βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση επικινδυνότητας
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ο ρόλος της Ελληνικής
Αστυνομίας είναι σημαντικότατος, ειδικά δε στο κεφάλαιο πρόληψη της αυτοκτονίας, δεδομένου ότι το 90 έως
95% των ατόμων που βρίσκονται στον «προθάλαμο»
πριν αυτοκτονήσουν, μπορούν να βοηθηθούν και να σωθούν. Τέλος, ενημέρωσε για τη λειτουργία της ανοικτής

γραμμής παρέμβασης για την αυτοκτονία «1018», όπου
παρέχονται συμβουλές για την αποφυγή της αυτοκτονίας, υποστηρίζονται τα άτομα που βιώνουν την απώλεια
αγαπημένου τους προσώπου, παραπέμπονται σε άλλες
υπηρεσίες ψυχικής υγείας κλπ. Η Νέα Αστυνομία, δημοσιεύει σήμερα το β΄ μέρος σημαντικών κεφαλαίων των
προαναφερόμενων εγχειριδίων, σε μια προσπάθεια
συμβολής στην υπηρεσιακή δράση στο συγκεκριμένο
ευαίσθητο θέμα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Η συνεισφορά
αστυνομικών,
πυροσβεστών και
υπόλοιπων
υπηρεσιών
πρώτης γραμμής,
με βάση τη διεθνή
εμπειρία

Ο

ι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, το προσωπικό των
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και άλλα άτομα, τα οποία είναι τα πρώτα που καλούν ται να
ασχοληθούν με επείγοντα ψυχιατρικά περιστατικά, αποτελούν ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο - ένα
ση μαν τ ικό μ έρ ο ς των απ ο 
τελεσματικών στρατηγικών πρόληψης της αυτοκτονίας ανά κοινό
τητα. Οι αστυνομικοί, για παράδειγμα, ανέκαθεν καλούνταν να
ανταποκριθούν σε εισαγγελικές
εντολές περί ακούσιας νοσηλείας
και ταυτόχρονα η καθημερινότητα
τους φέρνει σε επαφή με ψυχικά
πάσχοντες παραβάτες.
Ο τελικός σκοπός της πρόληψης
της αυτοκτονίας είναι να μειώσει
τους θανάτους που οφείλονται σε
αυτοκτονία. Ωστόσο, είναι εξίσου
σημαντικό να μειωθεί η συχνότητα
και η σοβαρότητα των αποπειρών
αυτοκτονίας. Μεταξύ των πιο αποτελεσματικών στρατηγικών για την
πρόληψη των αυτοκτονικών συμπεριφορών είναι η παροχή της
κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής
για τους πάσχοντες από ψυχικές
διαταραχές ή διαταραχές χρήσης
ουσιών, καθώς επίσης και ο έλεγ
χος της πρόσβασης σε θανατηφόρα
μέσα. Οι αστυνομικοί, οι πυρο
σβέστες, το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και άλλα
άτομα των υπηρεσιών πρώτης
γραμμής μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην πρόληψη της

αυτοκτονίας, με τους κάτωθι αναφερόμενους τρόπους:
Γνώση των κινδύνων
Όταν τα άτομα των υπηρεσιών
πρώτης γραμμής έρχονται αντιμέ
τωπα με ένα ψυχικά πάσχον άτομο
ή με παραβατικό άτομο που πάσχει
από ψυχική διαταραχή, θα πρέπει
να είναι σε ετοιμότητα για την πιθανότητα μιας αυτοκτονικής πράξης,
καθώς επίσης και για το ενδεχόμενο πρόκλησης βλάβης σε άλλα άτομα (συμπεριλαμβανομένης και της
επίθεσης εναντίον του ατόμου πρώτης γραμμής). Είναι σημαντικό να
γίνει εκκένωση του χώρου του συμβάντος και να εξασφαλιστεί ότι το
άτομο έχει επαρκή χώρο γύρω του.
Γνώση της νομοθεσίας
Παρόλο που το προσωπικό των
υπηρεσιών παρέμβασης πρώτης
γραμμής είναι μια κύρια πηγή παραπομπών σε ψυχιατρικές και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
συχνά αποθαρρύνεται από τα μακρά διαστήματα αναμονής και την
περιορισμένη πρόσβαση σε κλίνες
νοσηλείας. Για να είναι αποτελεσματικότεροι οι διαμορφωτές της
κοινής γνώμης, ο υπεύθυνος παρέμβασης πρώτης γραμμής πρέπει
όχι μόνο να κατανοήσει την τοπική
νομοθεσία για θέματα ψυχικής
υγείας (η οποία ποικίλει ανάλογα
με την περιοχή), αλλά και τα κριτήρια που επιτρέπουν την ακούσια
ψυχιατρική αξιολόγηση και θερα-

πεία. Θα πρέπει επίσης να κατανοήσει πως τα εν λόγω κριτήρια διευθετούνται από το τοπικό σύστημα
ψυχικής υγείας υπό το πρίσμα των
διαθέσιμων πόρων. Με σκοπό την
υποστήριξη των υπηρεσιών παρέμβασης πρώτης γραμμής, οι οποίες
προβαίνουν σε παραπομπές επειγόντων περιστατικών, ο συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών και η
συνεργασία είναι ουσιώδους σημα
σίας, μέσω βέβαια του εξορθολογισμού των διαδικασιών επείγουσας
παραπομπής. Η καλή γνώση της
νομοθεσίας, όσον αφορά την ψυχιατρική αξιολόγηση και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, εντός του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης είναι επίσης ένας παράγοντας
ουσιώδους σημασίας για την κατάλληλη διαχείριση των παραβατικών ατόμων με ψυχικές διαταραχές, τα οποία είναι αυτοκτονικά.
Ακούσια εισαγωγή για νοσηλεία
Οι αστυνομικοί θα πρέπει να θεωρούνται ως οι πλέον αρμόδιοι των
υπηρεσιών πρώτης γραμμής επειδή αυτοί διευκολύνουν την πρό
σβαση σε υπηρεσίες ιατρικής και
ψυχιατρικής αξιολόγησης και
θεραπείας. Οι αστυνομικοί δύνανται να κρίνουν και να καθορίσουν
αν πρέπει να γίνει απαγγελία κατηγορίας και το πρόσωπο να συλληφθεί ή αν το εν λόγω άτομο θα έπρεπε να μεταφερθεί σε ένα τοπικό
τμήμα επειγόντων περιστατικών,
για ιατρική και ψυχιατρική αξιολό-

γηση και θεραπευτική αγωγή. Στις
περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο,
η αστυνομία έχει αρμοδιότητα εκ
του νόμου να προβεί σε ακούσια εισαγωγή ενός ατόμου σε νοσοκομείο, στα πλαίσια της υφιστάμενης
νομοθεσίας για ζητήματα ψυχικής
υγείας, με σκοπό την ψυχιατρική
αξιολόγ ηση, όποτε κρίνει ότι ένα
άτομο υποφέρει από ψυχική διαταραχή και αποτελεί κίνδυνο για το
ίδιο ή για άλλα άτομα.
Έλεγχος της πρόσβασης σε θανατηφόρα μέσα αυτοκτονίας
Ο έλεγχος της πρόσβασης σε θανατηφόρα μέσα είναι ση μαντική
στρατηγική πρόληψης, η οποία δύναται να εφαρμοσθεί από αστυνομικούς, πυροσβέστες και άλλους
υπεύθυνους υπηρεσιών πρώτης
γραμμής. Για παράδειγμα, τα ποσοστά αυτοκτονίας μειώνονται σε κοινότητες όπου έχει περιοριστεί η
πρόσβαση σε πυροβόλα όπλα αφού
η παρουσία τους έχει συνδεθεί με
αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας. Ο
περιορισμός της πρόσβασης σε πυροβόλα όπλα είναι, επίσης, ιδιαιτέρως σημαντικός σε περιπτώσεις
όπου παρατηρείται ενδοοικογενειακή βία, καθώς μπορεί να οδηγήσει
σε κλιμάκωση της βίας και να καταλήξει σε περιστατικά, αρχικώς, φόνου και, ακολούθως, αυτοκτονίας.
Οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών
πρώτης γραμμής είναι επίσης σε θέση να βοηθήσουν στον περιορισμό
της πρόσβασης και σε άλλου είδους

θανατηφόρα μέσα, όπως είναι οι
φαρμακευτικές ουσίες, τα φυτοφάρμακα ή άλλες τοξικές ουσίες,
βοηθώντας μέλη της οικογένειας
ατόμων υψηλού κινδύνου να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της φύλαξης των μέσων αυτών σε χώρους
μη προσβάσιμους. Έτσι,εξασφαλίζεται ότι μόνο μικρές ποσότητες δυνητικά θανατηφόρων φαρμάκων θα
παραμείνουν προσβάσιμες, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως θεραπευτική αγωγή, π.χ. τα αντικαταθλιπτικά.
Αυτοκτονία λόγω εκδίκησης
και οικογενειακές διαμάχες
Τα άτομα που αυτοκτονούν με πυροβόλο όπλο αποτελούν μια υποομάδα
εκείνων οι οποίοι προβαίνουν σε
απόπειρα αυτοκτονίας και θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπ’ όψιν
από τους υπεύθυνους των υπηρεσιών παρέμβασης πρώτης γραμμής.
Τα άτομα αυτά είναι συνήθως άνδρες και χρησιμοποιούν, συνήθως,
κυνηγετικό όπλο ή τουφ έκι, τα
οποία,ενδέχεται,να είναι διαθέσιμα
στο σπίτι.Ο πυροβολισμός συνήθως
μπορεί να ακολουθήσει την κορύφωση μιας ενδοοικογενειακής διαμάχης, υπό την επήρεια μακροχρόνιας κατάχρησης αλκοόλ και επισπεύδονται μετά από λογομαχία με
τον/την σύντροφο. Η αυτοκτονία
συχνά ερμηνεύεται ως πράξη εκδίκησης, ιδιαίτερα σε καταστάσεις
όπου υπάρχουν δικαστικές εντολές,
οι οποίες απαγορεύουν την επαφή ή
τη διαμάχη σχετικά με την επιμέ-
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της αυτοκτονίας

Ξεφύγαμε
από το στίγμα

Π
λεια των παιδιών. Ο/η σύντροφος
μπορεί επίσης να απειληθεί με πυροβόλο όπλο και η κατάσταση μπορεί να κλιμακωθεί σε φόνο - αυτοκτονία. Οι δράστες συχνά έχουν μακροχρόνιο ιστορικό διαταραγμένης
προσωπικότητας και συγκρούσεων
με τον νόμο. Συνήθως, είναι γνώριμοι στην τοπική αστυνομία ή στο
παραϊατρικό προσωπικό. Εάν τα
άτομα αυτά επιβιώσουν της απόπειρας αυτοκτονίας τους και νοσηλευθούν, θα ισχυριστούν ότι αυτοπυροβολήθηκαν κατά| λάθος, παρά τα
συντριπτικά στοιχεία που φανερώνουν το αντίθετο. Η χρήση ενός
πυροβόλου όπλου δεν αποτελεί
μεμονωμένη πράξη βίας, αλλά κορύφωση ενός μοτίβου βίαιης συμπεριφοράς εντός ενός πλαισίου
επαναλαμβανόμενων ενδοοικογενειακών περιστατικών βίας. Επειδή η πλειονότητα των ατόμων αυτών είναι γνωστά στην αστυνομία
και σε επαγγελματίες υγείας σε
κοινοτικό επίπεδο, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αποτροπής των αυτοκτονικών κρίσεων, μέσω της
έγκαιρης αναγνώρισης των τάσεων τους, της παραπομπής στα κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης για χρήστες ουσιών, καθώς
επίσης και της απομάκρυνσης των
όπλων από την οικία, ιδιαίτερα εάν
υπάρχει προηγούμενη απόπειρα
αυτοκτονίας.
Παραπομπή στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας από την Αστυνομία

Η αρχή στην οποία βασίζεται η
παραπομπή από την αστυνομία
είναι ότι τα άτομα, τα οποία - κατά
κύριο λόγο - χρειάζονται ψυχιατρική παρακολούθηση, θα πρέπει
να αναγνωριστούν όσο το δυνατό
νωρίτερα στο πλαίσιο της διαδικασίας της ποινικής δικαιοσύνης
(κατά το χρονικό διάστημα της
επαφής με την αστυνομία ή της
αρχικής σύλληψης) και να παραπεμφθούν εκτός του συστήματος
ποινικής δικαιο σύνης, προς τις
κατάλληλες δομές του τομέα της
ψυχικής υγείας. Όλο και περισσότερο, ζητείται από την αστυνομία
να αποφεύγει τη μη αναγκαία
ποινικοποίηση των ψυχικά ασθενών, μέσω της συμμετοχής της σε
προγράμματα παραπομπής και
ενημέρωσης.
Ο κύριος στόχος των προγραμμάτων παραπομπής με βάση την
αστυνομία είναι να αποφευχθούν
οι συλλήψεις, μέσω της απευθείας
παραπομπής σε προγράμματα
ψυχικής υγείας σε επίπεδο
κοινότητας. Η επιτυχία των προγραμμάτων παραπομπής βασίζεται σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες
ψυχικής υγείας, οι οποίες διατίθενται για την υποστήριξη της αστυνομίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει
να δημιουργηθούν στενές σχέσεις
συνεργασίας μεταξύ της αστυνομίας και των υπηρεσιών/δομών
ψυχικής υγείας. Σε μερικές κοινότητες, εξειδικευμένες υπηρεσίες
ανταπόκρισης στην κρίση έχουν

ελαχιστοποιήσει τα εμπόδια που
αντιμετωπίζει η αστυνομία, όταν
παραπέμ πει παραβατικά άτομα
με ψυχικές διαταραχές για ψυχιατρική αξιολόγηση.
Αυτοκτονία με τη χρήση
θανατηφόρας βίας
Mια από τις πιο δύσκολες καταστάσεις κρίσης, με την οποία καλείται
να ασχοληθεί η αστυνομία, είναι η
«υποβοηθούμενη αυτοκτονία μέσω
αστυνομικών πυρών» ή «αυτοκτονία μέσω αστυνομικού», όπου το
άτομο εμφανίζει απειλητική για τη
ζωή του συμπεριφορά, προκαλώντας τους αστυνομικούς να το πυροβολήσουν, είτε για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους είτε για
να προστατέψουν άλλους παρευρισκόμενους πολίτες. Έχει υπολογιστεί ότι αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό
από 10% έως και πάνω από 40%
των συμβάντων με πυροβολισμούς,
στα οποία εμπλέκονται αστυνομικοί. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτήν
την, εν δυνάμει, έκβαση, η ικανότητα να αναγνωρισ τούν, εκ μέρους
των αστυνομικών, τα σημάδια αυτής της συμπεριφοράς που οφείλεται σε σοβαρές ψυχικές διαταραχές
και η τήρηση των κατευθυντήριων
οδηγιών, οι οποίες έχουν καθοριστεί σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των
υπηρεσιών για τη διαχείριση και
την αποκλιμάκωση των εν λόγω
κρίσεων, θα βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση των θανατηφόρων
εκβάσεων.

ολλά χρόνια πριν σε ένα
απομακρυσμένο νησί της
χώρας μας συνέβ ησαν
δυο θάνατοι. Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά θανάτου και οι δυο
θάνατοι οφείλονταν σε ατύχημα,
ο ένας προκλήθηκε από πτώση
και ο άλλος από δηλητηρίαση.
Άτυπα, όλοι γνωρίζαμε ότι επρόκειτο για αυτοκτονίες...
Το γεγονός αυτό άλλαξε τον
τρόπο με τον οποίο παρεμβαίναμε ψυχιατρικά μέχρι τότε και κινητοποίησε δημιουργικά όλη την
επιστημονική μας ομάδα. Πολύ
σύντομα, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας,που αποτελούσαν την
εν λόγω επιστημονική ομάδα,
ακολούθησαν νέες διαδρομές
προσπαθώντας να κατανοήσουν
τα κίνητρα του αυτόχειρα. Σε
εκείνο το χρονικό σημείο ένας νέος - για την Ελλάδα - επιστημονικός κλάδος, η ψυχολογική αυτοψία, άρχισε να παίρνει σάρκα και
οστά. Στο πλαίσιο αυτό η κατανόηση δεν αφορούσε μόνο τα κίνητρα του αυτόχειρα αλλά και το
περιβάλλον του, την αμηχανία
και τις ενοχές που βιώνει συχνά ο
κοινωνικός περίγυρος,τις ηθικές
αναστολές της Εκκλησίας, τις οικονομικές προεκτάσεις του ζητή
ματος ακόμα και τα προβλήματα
που προκύπτουν σχετικά με το αν
ένας αυτοπροκαλούμενος θάνατος θα καταγραφεί ως αυτοκτονία
ή ως ατύχημα.
Στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε όσα περιγράφονται
παραπάνω, τείναμε να παρασυρθούμε από δικές μας εσωτερικές
συγκρούσεις και πιστεύω, που
πολλές φορές μας ωθούσαν να
λάβουμε ακραίες θέσεις και να
αποδώσουμε την αυτοκτονία σε
μονοδιάστατους λόγους, σε οικονομικά προβλήματα, σε έναν χωρισμό ή σε μια διαταραχή. Καταλάβαμε όμως, ότι ο μόνος δρόμος

που μπορεί να φέρει αποτέλεσμα
στην μελέτη και κατανόηση της
αυτοκτονίας, είναι αυτός της επιστήμης. Ξεφύγαμε από το στίγμα, προσεγγίσαμε την αυτοκτονία σαν ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, προσπα
θώντας να δούμε τον ρόλο που
διαδραματίζουν όλες οι συνιστώσες: η θρησκεία, η φτώχεια, η ψυχική διαταραχή, η
οικογένεια, η σωματική υγεία
κ.ο.κ. Η γνώση μας για το θέμα
αυτό εμπλουτίζεται καθη
μερινά μέσα από συνεργασίες
που άλλοτε θα φάνταζαν παράδοξες.Συνεργασίες που αφορούν
ένα ετερόκλητο πλήθος φορέων,
επαγγελματίες της υγείας, αστυνομικούς, υπαλλήλους των γραφείων τελετών,δημοσιογράφους,
σωφρονιστικούς υπαλλήλους,
εκπαιδευτικούς κλπ, αλλά ακόμα
και απλούς ανθρώπους που πενθούν την αυτοκτονία ενός κοντινού τους προσώπου.
Γνωρίζουμε πλέον, ότι το 90 95% των αυτοκτονιών θα μπορούσε να είχε αποτραπεί αν διαθέταμε γνώση, αν το στίγμα δεν
μας εμπόδιζε στην κατάκτηση
της γνώσης και αν αναλαμβάναμε όλοι μαζί την συλλογική ευθύνη που φέρει η πρόληψη της αυτοκτονίας. Πιστεύον τας ότι το
παρόν εγχειρίδιο μπορεί να συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή, αναλάβαμε την έκδοσή του
στα ελληνικά προκειμένου να
διανεμηθεί στην Αστυνομία, την
Πυροσβεστική και τις υπόλοιπες
υπηρεσίες πρώτης γραμμής.
Κατσαδώρος Κυριάκος
Ψυχίατρος
Επιστημονικός Διευθυντής
του Κέντρου Πρόληψης
της Αυτοκτονίας
ΚΛΙΜΑΚΑ
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Δεκτή η τροπολογία για τις κατατακτήριες
Ενστερνίστηκαν πολιτικά κόμματα και κυβέρνηση το αίτημά μας

Ψ

ηφίσθηκε από τη Βουλή στις
28 Νοεμβρίου 2013 η τροπολογία για τη δυνατότητα
συμμετοχής των Αστυνομικών στις
Κατατακτήριες Εξετάσεις.
Μετά τις έντονες αντιδράσεις του
συνδικαλιστικού μας κινήματος,
τόσο της ΠΟΑΣΥ όσο και πολλών
πρωτοβαθμίων οργανώσεών της
προς του αρμόδιους υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Παιδείας, υπήρξε
βομβαρδισμός αιτημάτων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων και της ΔΗΜΑΡ προς
τον υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
Ενδεικτική η πρωτοβουλία του
βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας
και τέως προέδρου της ΠΟΑΣΥ κ.
Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος του
μετέφερε επιστολή που συνυπέγραψαν 55 βουλευτές του κόμματός του,
λαμβάνοντας υπόψη σχετική ανακοίνωσή μας. Η τροπολογία, που
ψηφίσθηκε έχει ως εξής:
«Η παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν.3404/2005 (Α’260) τροποποιείται
ως εξής: «2.Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου,
Τ.Ε.Ι., ή ισότιμων προς αυτά,
Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε.,της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον
Δ.Ο.ΑΤ.Α.Π.) καθώς και των κατό-

άλλη τροπολογία για το δικαίωμα
στους μόνιμα υπηρετούντες στις
Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα
Ασφαλείας, να μεταφέρουν τη θέση
φοίτησής τους, σε αντίστοιχη σχολή
ή τμήμα πανεπιστημίου, εφόσον είναι φοιτητές πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.

χων πτυχίων ανώτερων σχολών
υπερδιετούς και διετούς κύκλου
σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.. Πέραν του ανωτέρω ποσοστού, κατατάξεις πτυχιούχων
Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμή-

ματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα
υποδοχής.». Η ισχύς της παρούσας
παραγράφου άρχεται από την έναρξη ισχύος του νόμου 4186/2013
(Α’193)».Να σημειωθεί επίσης ότι ο κ.
Κυριαζίδης, είχε καταθέσει και μια

Μεταφορά θέσης σπουδών
Το περιεχόμενο έχει ως εξής: [...]
Μεταφορά Θέσεων Φοίτησης Δημοσίων Υπαλλήλων κ.α.
«Κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών, περί
μεταφοράς θέσεων εισαγωγής σε
Α.Ε.Ι., διατάξεων, οι φοιτητές των
Α.Ε.Ι. οι οποίοι είναι έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι,
υπάλληλοι του Δημοσίου, μόνιμα
υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας,
υπάλληλοι Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου ή αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δικαιούνται να
μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους,
σε αντίστοιχη, κατά τις κείμενες διατάξεις, Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον είναι φοιτητές Πανεπιστημίου, ή Τ.Ε.Ι., εφόσον είναι
φοιτητές Τ.Ε.Ι., που εδρεύει στην
πόλη όπου υπηρετούν ή παρέχουν
τις υπηρεσίες τους ή έχουν εκλεγεί.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται

αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι.
στον τόπο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο Α.Ε.Ι. της
πόλης όπου υπηρετούν ή παρέχουν
τις υπηρεσίες τους ή έχουν εκλεγεί.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζεται η
διαδικασία μεταφοράς των θέσεων
φοίτησης των ανωτέρω φοιτητών,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης».
Να ανοίξουν οι Σχολές
Εξάλλου, το συνδικαλιστικό μας
κίνημα συνεχίζει να διεκδικεί τη
θετική έκβαση και του αιτήματος
που υποβλήθηκε από κοινού από
την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης και την Ένωση
Αξιωματικών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την άμεση
έναρξη της εκπαίδευσης των 580
επιτυχόντων στις Αστυνομικές
Σχολές, κατά τις Πανελλήνιες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 20122013. Δεν μπορεί να λειτουργεί η
Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής
μόνο για τέσσερις δόκιμους που
δικαιώθηκαν από τα διοικητικά δικαστήρια και να παραμένουν κλειστές για όσους έχουν πετύχει την
είσοδό τους από φέτος.

Υπόμνημα για το ΜΤΣ
στον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Μ

ε τον υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, παρουσία και του
βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ.
Δημήτρη Κυριαζίδη συναντήθηκαν
κατόπιν αιτήματός τους στις 28 Νοεμβρίου 2013 οι πρόεδροι της ΠΟΑΣΥ
και της ΠΟΑΞΙΑ κ.κ.Χρήστος Φωτόπουλος και Δημήτρης Γεωργατζής.
Στον κ. υπουργό παραδόθηκε υπόμνημα με τις θέσεις των Ομοσπονδιών για τη βιωσιμότητα του Ταμείου,
κυρίαρχο σημείο του οποίου είναι η
θεσμοθέτηση νέων πόρων, που θα
συμβάλλουν στην ενίσχυσή του. Επίσης, επανυποβλήθηκε το αίτημα για
την αναδιάρθρωση του Διοικητικού
Συμβουλίου με αναλογική συμμετοχή
εκπροσώπων της Αστυνομίας και των
συνδικαλιστικών φορέων της. Πα-

ράλληλα, τέθηκαν τα ζητήματα που
αφορούν την νοσηλεία των αστυνομικών στα στρατιωτικά νοσοκομεία και
διατυπώθηκε το αίτημα για τη δημιουργία νοσοκομειακής πτέρυγας
αποκλειστικά για αστυνομικούς,που
θα στελεχωθεί από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνομίας. Επίσης, συζητήθηκε το
αίτημα της εστίασης των Αστυνομικών σε λέσχες των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου δεν υφίστανται αντίστοιχες
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο κ. υπουργός, όπως ανακοινώθηκε από τις Ομοσπονδίες,ήταν θετικός
για όλα αυτά και δεσμεύτηκε ότι
εντός της προσεχούς εβδομάδας θα
συγκαλέσει σύσκεψη υπηρεσιακών
παραγόντων ώστε να δρομολογηθούν
οι επιβαλλόμενες διαδικασίες.

Νέο ξεκίνημα των σωματείων της Αττικής

Στιγμιότυπο από την πρώτη κοινή συνάντηση των προεδρείων των πέντε σωματείων της Αττικής με τον πρόεδρο
και τον γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας μας κ.κ. Φωτόπουλο Χρήστο και Λάζο Παναγιώτη, παρόντος και του
νομικού συμβούλου κ. Χάρη Μπουκουβάλα. Τα σωματεία εκπροσωπήθηκαν από τους κ.κ. Κώστα Τσουμάνη και
Θοδωρή Χαντζόπουλο (Β/Α Αττική), Γιώργο Καλλιακμάνη και Μαρίνο Κακαβά (Ν/Α Αττική), Γρηγόρη Γερακαράκο,
Νίκο Ρήγα και Χρήστο Μαυραγάνη (Αθήνα), Δημήτριο Μετάνια και Γεώργιο Σταματάκη (Δυτική Αττική) και Σπύρο
Λιότσο και Αργυρώ Μαλαχιά (Πειραιάς). Η συνάντηση έγινε σε κλίμα ενότητας και αμοιβαίου σεβασμού με στόχο
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν χιλιάδες συνάδελφοί μας στις Υπηρεσίες της ΓΑΔΑ.
Υπόσχεση όλων, το νέο ξεκίνημα των νέων σωματείων να αποβεί προς όφελος των συναδέλφων και της
Ελληνικής Αστυνομίας, την οποία οφείλουμε να υπηρετούμε για το καλό των συμπολιτών μας.

ΝέαΑστυνομία

Τα νέα του

ΤΕΑΠΑΣΑ
Επιμέλεια:
Αντώνης Ζαχαριουδάκης
Μέλος του Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ
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ΝΕΟ Δ.Σ.: Με την υπ’ αριθ.
ΕΜ/1-Δ/90 από 7-11-2013 Υπουργική Απόφαση ορίστηκε το νέο Δ.Σ.
του Ταμείου και καθήκοντα Προέδρου ανέλαβε η μέχρι πρότινος
Διευθύντρια της Δ/νσης Οικονομικών, Ταξίαρχος κα. Ιωάννα ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟ
Δ.Σ.: Η εκπόνηση ειδικής αναλογιστικής και οικονομικής μελέτης
ταμειακής σύγκλισης των Τομέων ΤΕΑΕΧ – ΤΕΑΥΑΠ και ΤΠΑΣ-ΤΠΥΑΠ από την 1-1-2018, η υποστήριξη είσπραξης των θεσμοθετημένων πόρων και η αναζήτηση
νέων ανταποδοτικών πόρων, η
παρακολούθηση εισφορών –
εκροών των Τομέων, η ολοκλήρωση του αρχείου μητρώων ασφαλισμένων καθώς και η βιωσιμότητα

των Τομέων χωρίς ελλείμματα
αποτελούν τα κεντρικά θέματα
για το νέο Δ.Σ. του Ταμείου. Παράλληλα υπάρχουν και τα εκκρεμή θέματα, όπως η ολοκλήρωση
του Μητρώου ακινήτων και η αξιοποίησή τους, η διαχείριση των
Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η ολοκλήρωση της προμήθειας του λογισμικού, η σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου 2014 και η συνεργασία ΚΥΥΑΠ με τον ΕΟΠΥΥ στην
ηλεκτρονική σήμανση κατά την
on line συνταγογράφηση.
ΔΑΝΕΙΑ: Εγκρίθηκαν 139 νέα δάνεια στους μετόχους του ΤΠΥΑΠ
με τα οποία και εξαντλήθηκε ο
προϋπολογισμός του έτους. Θα
πρέπει, όμως, να επισημάνουμε
ότι η μεγάλη χρονική καθυστέρηση που παρατηρείται μεταξύ της
ημερομηνίας έγκρισης και εκτα-

μίευσης (περίπου δυο μήνες)
οφείλεται στην καθυστέρηση
υπογραφής των χρηματικών
ενταλμάτων από τον Πάρεδρο του
Κράτους.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
2012: Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν οι ισολογισμοί – απολογισμοί

των Τομέων του Ταμείου για το
έτος 2012 (αναρτήθηκαν στον
ιστότοπο του Ταμείου), όπως και
η έγκριση μεταφοράς χρηματικών ποσών από τους Τομείς του
ΤΕΑΠΑΣΑ στο Κοινό Κεφάλαιο
της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2469/87.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 5%
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΕΧ-ΤΕΑΥΑΠ
ΕΤΟΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ

2010

1.677.628,03€

5.212.538,99€

6.890.167,02€

2011

1.534.640,33€

5.105.131,11€

6.639.771,44€

2012

1.055.482,39€

2.767.347,58€

3.822.829,97€

2013

612.127,52€

2.547.155,34€

3.159.282,86€

(έως Ιούλιο)

Ζητούμενο ο αντιρατσιστικός χάρτης
Ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ ενημέρωσε τη Βουλή για τις θέσεις της Ομοσπονδίας

Τ

ις θέσεις της ΠΟΑΣΥ για την
πρόληψη του ρατσισμού και
της ξενοφοβίας, παρουσίασε
ο πρόεδρος κ. Χρήστος Φωτόπουλος στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης της Βουλής, στις 28
Νοεμβρίου 2013, με αφορμή τη συζήτηση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου.
Όπως τόνισε, το φαινόμενο της
βίας στην εποχή μας έχει απασχολήσει την ΠΟΑΣΥ εδώ και αρκετά
χρόνια, καταγράφοντας τον προβληματισμό της σε συνέδρια και
ημερίδες, σε συναντήσεις με πολιτικά κόμματα και κοινωνικούς φορείς, αλλά και με δημόσιες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Η αγωνία
μας έχει καταγραφεί με το σύνθημα
«όχι στην ανοχή-αποδοχή βίαιων
συμπεριφορών» και ειδικότερα με
το σύνθημα «καταδικάζουμε τη βία
από όπου κι αν προέρχεται», με το
οποίο ειδικότερα, θέλαμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από τα περιστατικά αυθαιρεσίας των ελάχιστων επίορκων αστυνομικών και
έτσι να αποκρούσουμε τις επιθέ-

σεις (λεκτικές, αλλά και δολοφονικές) που δεχόταν και δέχεται ο
αστυνομικός θεσμός δήθεν με
αφορμή αυτά τα καταδικαστέα
κρούσματα.
Βεβαίως η αντιμετώπιση της
ρατσιστικής βίας και κάθε μορφής βία, δεν αντιμετωπίζεται με
την ψήφιση και μόνο κάποιων
νομοσχεδίων, ιδίως όταν το
αντικείμενό τους έχει βαθιά κοινωνικά αίτια. Σε συνθήκες δε οικονομικής κρίσης, τα πράγματα καθίστανται ακόμα πιο δύσκολα, όσο
καλές προθέσεις κι αν έχει ο νομοθέτης. Γι’ αυτό και απαιτούν σοβαρή, αποφασιστική και επίμονη παρέμβαση. Πολιτικές και κοινωνικές

δυνάμεις, πολίτες, οργανώσεις και
πρωτοβουλίες, οφείλουν να πάρουν τις αποφάσεις και τα μέτρα
εκείνα που θα οδηγήσουν την βία
στην «απομόνωση».
Σε ό,τι αφορά τα της αστυνομίας
και με στόχο πάντα την θωράκιση του
αστυνομικού θεσμού, που σημαίνει
να λειτουργεί επαγγελματικά ο Έλληνας Αστυνομικός,είχαμε προτάξει
το θέμα της εκπαίδευσης σε ζητήματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμησης των διακρίσεων, είχαμε ζητήσει σε ανύποπτο χρόνο (2005) να προσλαμβάνονται αλλοδαποί είτε ως διερμηνείς
είτε ως συνεργάτες υπηρεσιών με
στόχο την προσέγγιση κοινοτήτων
αλλοδαπών στη χώρα μας,είχαμε ζητήσει από το αρχηγείο να εκδώσει τον
λεγόμενο αντιρατσιστικό χάρτη με
τις υποχρεώσεις των αστυνομικών
που χειρίζονται ζητήματα αλλοδαπών κλπ.
Είχαμε, επίσης, ζητήσει έγκαιρα
μια νέα μεταναστευτική πολιτική
και επισημαίναμε ότι αν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα στο δικό
μας χώρο, δεν θα αργήσει να έρθει η

ημέρα όπου οι συμπολίτες μας θα
κατηγορούν τους αστυνομικούς και
το σώμα συνολικά για ολιγωρία, για
ανάρμοστη συμπεριφορά, για εκμετάλλευση των αλλοδαπών ή για ό,τι
άλλο αρνητικό ήθελε προκύψει μελλοντικά στη χώρα μας.
Πάγια θέση μας είναι ο εκσυγχρονισμός και ο εκδημοκρατισμός της λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών,και στο πλαίσιο αυτό χαιρετήσαμε την ίδρυση
του Γραφείου Αντιμετώπισης Αστυνομικής Αυθαιρεσίας καθώς και των
τμημάτων δίωξης ρατσιστικής βίας.
Το ζητούμενο,ωστόσο,είναι πλέον η
συνολική μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας και τούτο όχι
εσπευσμένα, αλλά μέσα από ένα δημόσιο διάλογο με την κοινωνία και
την επιστημονική κοινότητα για να
προκύψει ένα σύγχρονο μοντέλο
αστυνομίας με κοινωνική προσφορά, με σεβασμό στον πολίτη και στα
δικαιώματά του, και φυσικά με
επαγγελματίες αστυνομικούς που
θα εκπέμπουν σεβασμό και θα είναι
αποδεκτοί από τους συμπολίτες μας.
Το ζητούμενο είναι ο κοινωνικός

έλεγχος στη λειτουργία του σώματος και το αν ανταποκρίνεται στις
ανάγκες και τις προσδοκίες των
πολιτών, όπως διαμορφώνονται
σήμερα (αίσθημα ανασφάλειας, μετανάστευση, ρατσισμός κλπ), η
εμπέδωση της αξιοκρατίας στη στελέχωση των υπηρεσιών και στην
ανάδειξή τους, η σύγχρονη εκπαίδευση, η αξιοπρεπής διαβίωση των
αστυνομικών και πολλά άλλα που
αναφέρονται στις θέσεις μας για
μια νέα αστυνομία.
Χωρίς καμία διάθεση ισοπέδωσης
του παρεχόμενου έργου από τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας και παρά τις αντιξοότητες και τα εμπόδια που συναντούν
καθημερινά στην ενάσκηση των
καθηκόντων τους, θα θέλαμε, τέλος,
να τονίσουμε ότι για να εφαρμόζονται αποτελεσματικότερα οι νόμοι που ψηφίζει η Ελληνική Βουλή και για το ζήτημα της αντιμετώπισης του ρατσισμού, σε ό,τι
αφορά το μερίδιο ευθύνης της
Ελληνικής Αστυνομίας, πρέπει
να υλοποιηθούν και τα προαναφερόμενα.

Ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμού
για την οικονομική κρίση

Α

ντιπροσωπεία του Συνδέσμου
Αστυνομίας Κύπρου πραγματοποίησε επίσκεψη στα γραφεία μας για ανταλλαγή απόψεων
και προβληματισμού σχετικά με την
οικονομική κρίση και τις αποκοπές
από μισθούς, επιδόματα και συντάξεις.Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο αντιπρόεδρος κ. Μάριος
Νεοφύτου,συνοδευόμενος από τον

ταμία του ΣΑΚ κ.Γεώργιο Νεάρχου,
το μέλος κ. Ανδρόνικο Φωτίου και
τον μόνιμο Β΄Γενικό Γραμματέα του
ΠΑΣΥΔΥ κ. Ανδρέα Λουκά.
Μετά το πέρας της συνάντησης με
το προεδρείο της ΠΟΑΣΥ, ακολούθησε εθιμοτυπική επίσκεψη στο
υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όπου η
αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον
υπουργό κ. Νίκο Δένδια.
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Εξώδικο στον Αρχηγό
για τα νυχτερινά, κίνδυνος
απώλειας αποζημιώσεων...
Στενό «μαρκάρισμα» της Ηγεσίας από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών
«Κύριε Αρχηγέ της ΕΛ.ΑΣ.
Μετά τις αλλεπάλληλες προγενέστερες ανακοινώσεις μας,βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να διαμαρτυρηθούμε έντονα με την παρούσα
για ένα θέμα που εδώ και ένα έτος
ταλανίζει σημαντικότατο αριθμό εργαζομένων αστυνομικών υπαλλήλων και μελών μας. Είχαμε δε την
πεποίθηση κατά το παρελθόν ότι θα
λαμβάνατε τις απαραίτητες νόμιμες
πρωτοβουλίες για να επιλυθεί».
Είναι η πρώτη παράγραφος του
εξωδίκου που επιδόθηκε στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.Νίκο Παπαγιαννόπουλο, εξαιτίας της συνεχιζόμενης παραβίασης του χρόνου εργασίας και
δη του νυχτερινού χρόνου εργασίας,
παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις του σωματείου.
«Η Ένωσή μας με έγγραφά της
προς τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Παπαγιαννόπουλο
και πιο συγκεκριμένα το υπ’
αριθμ. 148 από 13/12/2012, το 079
από 18/07/2013 και την ανακοίνωσή μας με αρ. πρωτ. 031 από
22/3/2013 είχε προβλέψει εδώ και
ένα χρόνο τουλάχιστον το πρόβλημα που θα δημιουργούνταν με
τη νυχτερινή υπερεργασία του
αστυνομικού προσωπικού χωρίς
τις αντίστοιχες αποζημιώσεις. Είχαμε επισημάνει επίσης ότι το
πλαφόν των ωρών ανά Αστυνομικό θα παραβιαστεί τελολογικά

από την υπηρεσία και ότι οι επιπλέον ώρες υπερεργασίας δεν θα
αποζημιώνονται στο τέλος κάθε
έτους. Δυστυχώς εκώφευσαν
ΟΛΟΙ! Χρειάζεται,άλλωστε,τόλμη
για να παραδεχτείς τα λάθη σου! Ο
πρόχειρος σχεδιασμός δεν έλαβε
σοβαρά υπόψη τις συνεχώς αυξανόμενες επιχειρησιακές ανάγκες
και απαιτήσεις από την ηγεσία του
σώματος. Επιβεβαιωθήκαμε για
άλλη μια φορά με την καταστρατήγηση του Π.Δ. 394/2001. Δηλώνουμε, επίσης, ότι θα συνδράμουμε τα μέλη μας να επιδιώξουν δικαστικά, έντοκα και αναδρομικά
την αποζημίωση από τις υπερβάλλουσες ώρες νυχτερινής εργασίας

της Αστυνομίας Πόλεων.
3) Η δημιουργία οιονεί αποκλειστικών φαρμακείων για τις
ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ.και των στελεχών της στην Αττική και σε άλλες
μεγάλες πόλεις της χώρας. Η αυτοδιαχείριση των παραπάνω φαρμακείων θα εξοικονομήσει έσοδα
μέρος των οποίων προτείνουμε να
πηγαίνουν απευθείας στο ταμείο
του ΤΕΑΠΑΣΑ έτσι ώστε να βελτιωθεί η βιωσιμότητά του.
4) Η δυνατότητα δημιουργίας
νοσοκομείου για τις ανάγκες υγείας του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.,συνταξιούχων, πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου μας και τις οικογένειες αυτών με δυνατότητα
επέκτασης και στο υπόλοιπο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας
(Πυροσβεστικό Σώμα,Λιμενικό Σώμα κ.λ.π.).
όπου παρατηρούνται θέτοντας
και τους επικεφαλής των υπηρεσιών προ των ευθυνών τους», καταλήγει η ανακοίνωση του σωματείου της Αθήνας.

Περίθαλψη
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών, επίσης, συνεχίζοντας απερίσπαστα την αποστολή της για όσο
το δυνατόν καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας για τους αστυνομικούς και προσπαθώντας να βρει
τρόπους που θα ανακουφίσουν την
καθημερινότητά τους,συναντήθηκε

με τη Διοίκηση Υγειονομικού του
Αρχηγείου, θέτοντάς της συγκεκριμένα ζητήματα, όπως:
1) Η περαιτέρω διεύρυνση και αξιοποίηση των παροχών υγείας του
νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ για το εν ενεργεία αστυνομικό, πολιτικό προσωπικό, τους απόστρατους και τις οικογένειες αυτών.
2) Η δυνατότητα προσθήκης στο
Ταμείο της Αστυνομίας Πόλεων των
ασφαλισμένων της τέως Χωροφυλακής, ώστε να τύχουν των ευεργετημάτων (κάλυψη συμμετοχής στα
φάρμακα και τις ιατρικές εξετάσεις)

Αγωγή επιδόματος
ετοιμότητας
Η Ένωση ενημέρωσε τα μέλη της
ότι η αγωγή που είχε ξεκινήσει μέσω της ΠΟΑΣΥ από το δικηγορικό
γραφείο του κ. Μητρόπουλου για το
επίδομα ετοιμότητας είχε θετική
κατάληξη για εκατοντάδες συναδέλφους με αποτέλεσμα από το
2005 και έπειτα να εκδίδονται πολυάριθμες τελεσίδικες και αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ, οι οποίες στη συνέχεια απεστάλησαν στο
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΝέαΑστυνομία

& Δημοσίας Τάξεως προκειμένου
να εκδοθούν εντάλματα πληρωμής.
Η Ένωση, θέλοντας να απαντήσει
στα πολυάριθμα τηλεφωνήματα
συναδέλφων, μελών και μη, σχετικά με την πορεία της συγκεκριμένης αγωγής πήρε την πρωτοβουλία
και επικοινώνησε πολλάκις με το
εξουσιοδοτημένο δικηγορικό γραφείο, καθώς και με το αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών.
Δυστυχώς,το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής ήταν απογοητευτικό.
Το δικηγορικό γραφείο ενημέρωσε
ότι πολλά χρόνια τώρα οι προσπάθειες για πληρωμή των αποφάσεων που
δεσμεύουν τη διοίκηση, έχουν αποβεί σε μεγάλο ποσοστό άκαρπες. Για
την έκδοση του εντάλματος πληρωμής το Υπουργείο απαιτεί, να απευθυνθεί στο αρμόδιο γραφείο ο κάθε
συνάδελφος αυτοπροσώπως, προσκομίζοντας ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. και άλλα στοιχεία, τη στιγμή που οι περισσότεροι
δεν γνωρίζουν ότι έχουν δικαιωθεί,
έπειτα από τόσα χρόνια που χρειάστηκε έως να τελεσιδικήσουν! Στη
συνέχεια η Ένωση κατάφερε να ενημερώσει έναν μικρό αριθμό συναδέλφων, μόλις 90 τον αριθμό, καθότι ο
κυριότερος όγκος των ενδιαφερομένων βρίσκεται στην περιφέρεια ή
έχει συνταξιοδοτηθεί, ενώ στο
υπουργείο εκκρεμούν αυτή τη στιγμή
εκατοντάδες εντάλματα προς έκδοση. «Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, ποιος
είναι περισσότερο αρμόδιος μα και
κάτοχος των ανωτέρω στοιχείων των
συναδέλφων, από τον ίδιο τον εργοδότη τους, δηλαδή το ίδιο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη & Δημοσίας Τάξεως; Είναι εύκολο να γίνει
κράτηση από τους μισθούς μας όταν
αυτό θεωρείται απαραίτητο, μα είναι
αδύνατο να πιστωθούν στο λογαριασμό της μισθοδοσίας μας χρήματα
που δικαιούμαστε;»
Η Ένωση καλεί τους αρμόδιους να
πράξουν τα δέοντα διότι το νέο έτος
(λόγω παρέλευσης 5ετίας από την
τελεσίδικη απόφαση, που δικαίωσε
κάποιους για πρώτη φορά το 2009),
το δικαίωμα να πάρουν τα χρήματα
που δικαιούνται, θα χαθεί σύμφωνα
με την ερμηνεία που δίδεται από το
Γραφείο του Νομικού Σύμβουλου
του Κράτους.

Προσωρινές
μετακινήσεις
Από την Ένωση Αστυνομικών Αθηνών κατατέθηκε Υπόμνημα στον
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ. Κωνσταντίνο
Μιχαιρίνα,καθώς και στον Διευθυντή της Άμεσης Δράσης Ταξίαρχο κ.
Ζάγκα Δημήτριο σχετικά με τις
προσωρινές μετακινήσεις αστυνομικών της Άμεσης Δράσης στο χώρο
κράτησης αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα. «Είναι επιτακτική ανάγκη να
τεθούν υπ’ όψιν σας οι παράγοντεςπου πληθαίνουν διαρκώς - υποσκελίζοντας την αποστολή της Άμεσης
Δράσης που είναι η άμεση και συνεχής παροχή υπηρεσιών ασφαλείας
προς τους πολίτες με την άμεση
επέμβαση και την συνεχή περιπολία
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για την εξασφάλιση της δημόσιας
τάξης» σημειώνεται στο Υπόμνημα.
«Το πρώτο και φλέγον ζήτημα
όπως έχει δημιουργηθεί εδώ και ένα
χρόνο, είναι η υποχρεωτική μηνιαία
μετακίνηση εξήντα (60) συναδέλφων, νέων στο Σώμα στην πλειοψηφία τους,στις εγκαταστάσεις κράτησης Αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα.    
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι νέοι αυτοί συνάδελφοι, ενθουσιώδεις και
πρόθυμοι να τελέσουν με αυταπάρνηση τα καθήκοντά τους στην αναμφισβήτητα πολυπαθούσα κοινωνία,
πέφτουν ακούσια σε τέλμα απραξίας
σε μία μη νευραλγική θέση».
Εκτός από τις παρενέργειες στη
λειτουργία της Άμεσης Δράσης,αναδεικνύονται επίσης τα προβλήματα
που προκαλούνται στους ίδιους
τους συναδέλφους (μη εξασφάλισης
της μετακίνησή τους, οικονομική
επιβάρυνση κλπ).

Αυτόφωρα
Η Ένωση Αθηνών ανέδειξε και πάλι
το ζήτημα της «λειτουργίας» της αυτόφωρης διαδικασίας από τις Εισαγγελίες και τα δικαστήρια της
Αττικής. «Επί σειρά ετών είμαστε
μάρτυρες εικόνων, που κατά τη
γνώμη μας, προσβάλλουν βάναυσα
τον νομικό πολιτισμό και το δικαιϊκό μας σύστημα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκθέτουν τη χώρα
διεθνώς. Οι εικόνες αυτές το τελευταίο διάστημα έχουν λάβει τραγικές διαστάσεις και δυστυχώς παρά
τις φιλότιμες προσπάθειες των
εμπλεκόμενων, να διαχειριστούν
καθημερινά το πρόβλημα, αυτό δείχνει ολοένα διογκούμενο. Καθημερινά «ελλειμματικές» αριθμητικά
συνοδείες αστυνομικών πασχίζουν
να βρουν άκρη με αποφάσεις προσαγόμενων στην αυτόφωρη διαδικασία περιφερόμενοι για πληροφορίες από γραφείο σε γραφείο και
όταν εν τέλει το κατορθώνουν, μετά
από ώρες, στοιβάζονται με αυτούς
στα αυτόφωρα δικαστήρια, σε μικρές και παντελώς ακατάλληλες
αίθουσες, αναμένοντας επί ώρες
την εκδίκαση των υποθέσεών τους.
Καθημερινά πλέον δεχόμαστε πλήθος καταγγελιών από συναδέλφους
για το φαινόμενο και πιστεύουμε
ότι η Πολιτεία πρέπει πλέον επιτακτικά να δώσει λύσεις».

Κατατακτήριες
Συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Αρβανιτόπουλο,είχε η Ένωση κατόπιν του υπ’
αρίθμ. 112 από 1/11/2013 αιτήματός
της με αφορμή την αναστάτωση που
προκάλεσε η απόφαση για τη μη
συμμετοχή των απόφοιτων της Σχολής Αστυφυλάκων στις κατατακτήριες εξετάσεις σε Ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, όπως προβλέπει το άρθρο 57 του Ν. 4186/2013.
Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα
αρθεί η παραπάνω αδικία με υπουργική τροπολογία και κατά συνέπεια
θα συμμετέχουν κανονικά οι απόφοιτοι Αστυνομικών Σχολών στις
κατατακτήριες εξετάσεις όπως προέβλεπε ο Ν. 3404/2005.

Σε διαρκή κίνηση το προεδρείο
Η Ένωση Αστυνομικών Υπάλληλων Θεσσαλονίκης διεκδικεί,
παντί τρόπω, λύσεις σε δεκάδες προβλήματα

Τ

ο Προεδρείο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπάλληλων
Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Β.
Ελλάδος (ΥΤΕΒΕ), προκειμένου να
συζητήσει με τους συναδέλφους
και το Διευθυντή της Υπηρεσίας τα
ζητήματα που τους αποσχολούν,
καθώς είναι αρμόδια για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των
περιπολικών οχημάτων των Υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης. Κοινή
διαπίστωση είναι η πολύ μεγάλη
έλλειψη προσωπικού, η οποία έχει
άμεσα αποτελέσματα στην καθυστέρηση της επισκευής των οχημάτων. Η υπάρχουσα -παρούσα οργανική δύναμη είναι περίπου η μισή,
από αυτήν που υπήρχε πριν από
λίγα χρόνια. Οι υπηρεσιακές ανάγκες και τα υπηρεσιακά προβλήματα είναι, όμως, περισσότερα!
Η Ένωση καταγγέλλει ότι έχουν
εγκριθεί, σύμφωνα με την απαραίτητη διαδικασία, χρηματικά ποσά
(εντάλματα) αξίας περίπου
300.000 ευρώ για περίπου 200 δαπάνες επισκευής δεκάδων περιπολικών οχημάτων, από τα οποία
αρκετά είναι ακινητοποιημένα
μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω
μηχανικών βλαβών και έλλειψης
συντήρησης, αλλά δυστυχώς, λόγω
του πολύ μικρού αριθμού συναδέλφων τεχνικών, καθυστερεί η
επισκευή τους. Έτσι, πολλές Υπηρεσίες δεν έχουν υπηρεσιακά οχήματα ή αυτά που κινούνται, βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση,
με τα γνωστά αρνητικά αποτελέσματα για τους συναδέλφους και
την ασφάλεια των πολιτών.
Προκαταρκτική εξέταση
Το Προεδρείο, επίσης, μετέβη στον
Πταισματοδίκη Θεσσαλονίκης,που
διενεργεί Προκαταρκτική Εξέταση,
κατά το άρθρο 31 του ΚΠΔ, έπειτα
από τις καταγγελίες της Ένωσης
για τις καταστρατηγήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας εις βάρος των

συναδέλφων της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης (ωράριο εργασίας, μετακινήσεις, απαραίτητα μέτρα ασφάλειας
προσωπικού κλπ). Πώς ένας αστυνομικός θα μπορεί να προστατέψει
τον εαυτό του και τον πολίτη, όταν
εκτελεί 12ωρη υπηρεσία και έπειτα
από μόλις 9 ώρες ανάπαυση,καλείται πάλι να εκτελέσει νέα πολύωρη
υπηρεσία, είναι ένα από τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η
εισαγγελική έρευνα,όταν τα αποτελέσματα είναι γνωστά: Δεκάδες
τραυματίες συνάδελφοι, 15 ημερήσιες αναπαύσεις οφείλονται κατά
μέσο όρο στο προσωπικό της ΥΜΕΤ
και 9 στο προσωπικό της ΥΑΤ, ενώ
η υπερκόπωση-υπερεργασία συνεχίζεται καθημερινά, με τα γνωστά
αποτελέσματα στους συναδέλφους.
Α.Τ. Λαγκαδά
Προβλήματα, όμως, έχουν και οι
συνάδελφοι του Α.Τ. Λαγκαδά,
όπου βρέθηκε το Προεδρείο της
Ένωσης στις 22/11/2013. Πολλά
οφειλόμενα ρεπό στο χαμηλόβαθμο προσωπικό, αλλά και στους δύο
αξιωματικούς που διοικούν την
Υπηρεσία αυτή. Απαιτείται σταμάτημα της διάθεσης υπηρεσίας στα
μέτρα τάξης στα δικαστήρια, αφού
τώρα σε καθημερινή βάση η διάθεση δύο αστυνομικών από το Λαγκαδά στα δικαστήρια,σε απόσταση 20
χλμ από το κέντρο της Θεσσαλονί-

κης, έχει οδηγήσει στη δημιουργία
εκατοντάδων οφειλόμενων ημερήσιων αναπαύσεων.
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το
Τμήμα διαθέτει μόνο ένα περιπολικό, στο κρατητήριο βρίσκονταν
τρεις ποινικοί κρατούμενοι, ενώ
πριν από λίγες ημέρες ήταν δέκα.
Απαιτείται, λοιπόν, η άμεση ενίσχυση με έναν τουλάχιστον αστυνομικό-ανακριτικό υπάλληλο και
τέλος, πρέπει να αλλάξει το ισχύον
υπηρεσιακό καθεστώς για τη συνοδεία ειδικών φορτίων και οχημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων με
οπλισμό, όπως επισήμαναν οι συνάδελφοι του Τμήματος.
Οδοιπορικά έξοδα
Εξάλλου, η Ένωση απευθύνθηκε
στην Διευθύντρια της Δ/νσης Οικονομικών Ταξίαρχο κα Ιωάννα
Συνοδινού με αίτημα την άμεση
εξόφληση των οδοιπορικών εξόδων λόγω των αποσπάσεων μελών
της στις Α.Δ. Ορεστιάδας και
Έβρου. Καίτοι έχει παρέλθει ένα
έτος, δεν έχουν εξοφληθεί τα υπομνήματά τους. «Η πολύ μεγάλη
αυτή χρονική καθυστέρηση είναι ακατανόητη, και θα πρέπει
ακόμα να επισημάνουμε την
εξάντληση των χρημάτων στις
παγίες προκαταβολές των Υπηρεσιών που αδυνατούν να εξοφλήσουν τις λειτουργικές τους
δαπάνες», τονίζει το σωματείο.

Καστοριά: Απαράδεκτο το κτίριο, λέει ο υπουργός

Σ

το πλαίσιο της επίσκεψης
του υπουργού Προστασίας
του Πολίτη κ. Ν. Δένδια στην
Καστοριά, εκ μέρους της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς, ενημερώθηκε για τα προβλήματα της Α.Δ., για τη διαδικασία ανέγερσης νέου Αστυνομικού
Μεγάρου, για τη μετεγκατάσταση
του Τ.Σ.Φ. Κορεστείων, για τις μελέτες ανακαίνισης των Τ.Σ.Φ. Νεστορίου και Μεσοποταμίας και
ζητήθηκε η επίσπευση των διαδικασιών αυτών.
Ο κ. υπουργός χαρακτήρισε το
κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυν-

σης απαράδεκτο για μία σύγχρονη
αστυνομία και για μία τόσο όμορφη πόλη. Υποσχέθηκε ότι θα στεί-

λει αρχικά συγκεκριμένο αριθμό
οχημάτων και θερμικών καμερών
τις αμέσως προσεχείς ημέρες, καθώς και συγκεκριμένα οχήματα
4x4 μέσα στο 2014.
Ανακοίνωσε, επίσης, ότι πραγματοποιείται μελέτη από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας για την
εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος καμερών διαχείρισης των συνόρων όπως ακριβώς
έχει γίνει και στον Έβρο.
Στη φωτογραφία, διακρίνεται ο
πρόεδρος της Ένωσης κ.Θωμάς
Νάτσης, ενώ ενημερώνει τον κ.
υπουργό.
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Αλληλεγγύη
στην πράξη (1)
Η Ένωση Αστυνομικών Ευρυτανίας ευχαριστεί θερμά τις
Ενώσεις Αστυνομικών Ακαρνανίας και Αχαΐας καθώς και
τους προέδρους τους κ.κ. Δημήτρη Ρούση και Σταύρο Τσεκούρα για την άμεση κινητοποίηση, το προσωπικό τους
ενδιαφέρον και την συναδελφική αλληλεγγύη που επέδειξαν προς τον συνάδελφο μέλος του Δ.Σ. της Ευρυτανίας,
που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα. Οι συνάδελφοι
στάθηκαν κοντά του κατά τη
διακομιδή του στα Νοσοκομείο Αγρινίου και Πατρών.

ΝέαΑστυνομία

ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Θετική ψυχολογική υποστήριξη

Ε

υχαριστήρια επιστολή για την
ψυχολογική στήριξη του προσωπικού της Α.Υ. Ιεράπετρας
απέστειλε στον Γενικό Αστυνομικό
Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης η
Ένωση Αστυνομικών Λασιθίου.
«Με την παρούσα, θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε τόσο εσάς για
την άμεση ανταπόκρισή σας στο
αίτημά μας, για την επίσκεψη του
Ψυχολόγου της Γ.Α.Δ.Π. Κρήτης
στην Α.Υ. Ιεράπετρας, όσο και
τους: α) Αστυνομικό Υποδ/ντη
(Ε.Κ.) Τζαγκαράκη Εμμανουήλ,
Γενικό Ιατρό της Α.Δ. Ρεθύμνου
και β) Αστυνόμο Β΄ (Υ.Γ.) Μαυριδάκη Γρηγόριο, Ψυχολόγο της
Γ.Α.Δ.Π. Κρήτης, που την 30-102013 επισκέφθηκαν την Α.Υ. Ιερά-

πετρας και συζήτησαν με το προσωπικό που υπηρετεί εκεί.
Είμαστε βέβαιοι πως τα συμπεράσματα που βγήκαν από τη συνάντηση, θα βοηθήσουν στην επίλυση
των προβλημάτων που ταλανίζουν
το προσωπικό των Υπηρεσιών της
Α.Υ. Ιεράπετρας και ευελπιστούμε
πως η συγκεκριμένη επίσκεψη, θα
αποτελέσει την αφετηρία για αντίστοιχες επισκέψεις και σε άλλες
Υπηρεσίες της Κρήτης, καθόσον με
τις υπάρχουσες, λόγω της κρίσης
συνθήκες στην εργασία του Αστυνομικού, η ψυχολογική στήριξή του
θεωρείται απαραίτητη. Σας γνωρίζουμε επίσης πως θα είμαστε δίπλα
σας ως συνεργάτες, στηρίζοντας
οποιαδήποτε προσπάθειά σας, που

θα στοχεύει στην βελτίωση των
συνθηκών εργασίας των συναδέλφων μας», τονίζει το σωματείο στην
επιστολή του.
Με άλλο έγγραφό της, η Ένωση
Αστυνομικών Λασιθίου, εξέφρασε
τη διαμαρτυρία της προς την αστυνομική διοίκηση με αφορμή τη διπλή συνεχόμενη νυχτερινή βάρδια
την οποία κλήθηκε να κάνει μέλος
της, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου της παρ. 4 του
Π.Δ. 394/2001, κατά παράβαση των:
Π.Δ. 88/1999, Π.Δ. 394/2001, της υπ’
αριθ. 6013/22/71 από 10/11/2011 Διαταγής της Γ.Α.Δ.Π. Κρήτης και της
υπ’ αριθ. 6013/22/84-α από
16/04/2013 Διαταγής της Γ.Α.Δ.Π.
Κρήτης.

Ταλανίζει ακόμα τους συναδέλφους
το ΥΦΕΚΑ Κορίνθου
Τα προβλήματα τέθηκαν στον Υπαρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Αδαμάντιο Σταματάκη

Α

ντιπροσωπεία του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Γεώργιο Παπαθεοφάνη, παρουσία και
του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Χρήστου Φωτόπουλου, επισκέφτηκε το
γραφείο του υπαρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.
Αντιστράτηγου κ.Αδαμάντιου Σταματάκη, όπου συζητήθηκαν θέματα και
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
συνάδελφοι που υπηρετούν στην Α.Δ.
Αργολίδας.
Τα κυριότερα θέματα που αναπτύχθηκαν είναι τα εξής:
1) Για το Υ.Φ.Ε.Κ.Α.Κορίνθου επισημάνθηκε ότι παρά τις έκτακτες μεταθέσεις των 26 συναδέλφων σε αυτό, δεν
λύθηκε το πρόβλημα των μετακινήσεων με αποτέλεσμα οι ενισχυτικές αστυνομικές δυνάμεις από την Α.Δ.Αργολίδας να συνεχίζουν ανελλιπώς να μετακινούνται για υπηρεσία σε αυτό.Ζητήθηκε όπως,
α) στην επόμενη περίοδο μεταθέσεων το Υ.Φ.Ε.Κ.Α. να στελεχωθεί με το
υπολειπόμενο προσωπικό ώστε να
λειτουργήσει χωρίς ενίσχυση άλλων
υπηρεσιών.
β) να ερευνηθεί εάν οι συνάδελφοι
που έχουν τοποθετηθεί με μετάθεση,
καθώς και οι αποσπασμένοι σε αυτό αν
πραγματοποιούν άλλες υπηρεσίες
στην Α.Δ.Κορινθίας εκτός αυτού.
γ) εάν έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάληψη έργου φύλαξης
από εταιρεία security,σε τι στάδιο βρίσκεται και ποιο το τελικό χρονοδιάγραμμα.
2) Η φύλαξη της οικίας προσώπου
ειδικής κατηγορίας στην περιοχή
αστυνόμευσης της Α.Δ. Αργολίδας.
Εφόσον συνεχιστεί η φύλαξη,να τοποθετηθεί άμεσα από την αρμόδια υπηρεσία του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. μια

αλεξίσφαιρη σκοπιά με ένα Α/C και μια
χημική τουαλέτα ή να τοποθετηθεί ένα
λυόμενο φυλάκιο με τη τοποθέτηση
ενός γραφείου με ένα Α/C και την
ύπαρξη τουαλέτας εντός αυτού ή σε
διαφορετική περίπτωση ο ιδιοκτήτης
της οικίας ή ο συγκεκριμένος στόχος
να διαμορφώσουν ένα κατάλληλο χώρο ώστε ο συνάδελφος που καλείται
για βάρδια εκεί να προστατευτεί από
τους κινδύνους που απορρέουν από
την φύλαξη καθώς και από τις καιρικές
συνθήκες ώστε να του εξασφαλιστεί
ένα επαγγελματικό περιβάλλον διότι
αυτή την στιγμή δεν υπάρχει τίποτα
από τα ανωτέρω και όταν οι συνάδελφοι επιθυμούν την χρήση τουαλέτας
τρέχουν στα παρακείμενα δέντρα και
αυτό δεν τιμά ούτε την υπηρεσία αλλά
ούτε και το φυλασσόμενο πρόσωπο!
3) Η κάλυψη αυτών των δύο στόχων
του Υ.Φ.Ε.Κ.Α. Κορίνθου και του ειδικού στόχου ασφαλείας απασχολεί μεγάλη αστυνομική δύναμη η οποία υπολείπεται από την προσφερόμενη
ασφάλεια των πολιτών της Αργολίδας,

δημιουργεί πλείστα λειτουργικά προβλήματα στις υπηρεσίες, καθώς η
απουσία τόσων συναδέλφων εξαναγκάζει κάποιες βάρδιες περιπολίας να
μην πραγματοποιούνται, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις υπηρεσίες της
Α.Υ. Άργους που στις νυκτερινές βάρδιες μια (1) εποχούμενη περιπολία συνήθως της Τροχαίας να καλύπτει τις
ανάγκες άλλων υπηρεσιών ελλείψει
άλλων περιπολιών.
4) Η ΟΠΚΕ και η ΟΕΠΤΑ της Α.Δ.
Αργολίδας για να καλύψουν τους ανωτέρω στόχους και άλλες υπηρεσιακές
ανάγκες καλούνται συχνά να συμβάλουν με το προσωπικό τους με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν ως ομάδες
όπως ορίζονται με την διαταγή ίδρυσής
τους.Ειδικά η ΟΠΚΕ κατακερματίζεται
και διασπάται σε υποομάδες που το
όχημα της θυμίζει μια απλή εποχούμενη επανδρωμένη περιπολία και «μόνο»
τα διακριτικά την κάνουν ΟΠΚΕ.
Επίσης, παρατηρείται η ΟΠΚΕ που
είναι μια επιχειρησιακή ομάδα η οποία
κατά την ίδρυσή της εκτελούσε κατά

κόρον νυκτερινές ώρες εργασία, να
εκτελεί τώρα ελάχιστες νυκτερινές
βάρδιες παρά το γεγονός ότι την νύκτα
στατιστικά υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα με διαρρήξεις,κλοπές κλπ
στον μεγαλύτερο Καλλικρατικό Δήμο
Άργους – Μυκηνών.
5) Τα κρατητήρια τον τελευταίο καιρό έχουν υπερπληρότητα με υπεράριθμους κρατούμενους αλλοδαπούς και
ποινικούς. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη για τους σκοπούς κρατητηρίων
και η τακτική της μεταφοράς προβληματικών κρατουμένων από το
Υ.Φ.Ε.Κ.Α. στα κρατητήρια επιφέρει
επιπρόσθετα προβλήματα καθώς αυτοί αυτοτραυματίζονται και δημιουργούν συχνά διενέξεις μεταξύ σκοπών
και κρατουμένων.Η χωρητικότητα των
κρατητηρίων του Α.Τ. Ναυπλίου είναι
46 ατόμων και συνήθως ανέρχεται
στους 78. Συγκεκριμένα υπάρχουν
κρατούμενοι μακρόχρονης κράτησης
(τουλάχιστον 12 μήνες κράτησης)
6) Τέλος επισημάνθηκε ότι πολλά
από τα υπηρεσιακά οχήματα είναι παλαιωμένα και επιζητείται η σταδιακή
αντικατάστασή τους.
Εξάλλου, η Ένωση διαμαρτυρήθηκε
εγγράφως στον Α.Δ. Αργολίδας με
αφορμή την καταγγελία μέλους της
που επισημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη
ανισότητα στις εκτελεσθείσες υπηρεσίες των εποπτών Αξιωματικών που ορίζονται από την Α.Δ. για το Υ.Φ.Ε.Κ.Α.,
καθώς και ότι σε βάρδια του δεν υπήρχε
κατάσταση της Διαταγής της Α.Δ.Αργολίδας με τα ονόματα των συναδέλφων
που θα μετέβαιναν για βάρδια στο
Υ.Φ.Ε.Κ.Α. Καλούμε την Α.Δ. για την
σωστή διαχείριση του προσωπικού με
ισομερή καταμερισμό των υπηρεσιών
χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις ώστε
να μην δημιουργούνται αδικίες μεταξύ
των συναδέλφων,τονίζει το σωματείο.

Αλληλεγγύη
στην πράξη (2)

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων, συνεπής με την
πάγια τακτική της να ανταποκρίνεται στα αιτήματα άλλων Ενώσεων για την οικονομική στήριξη μελών τους, όπως δήλωσε στο
τελευταίο Γενικό Συμβούλιο ο
πρόεδρός της κ. Ευάγγελος Κεφάλας, έχει καταθέσει χρηματικά ποσά σε διάφορους λογαριασμούς κατόπιν αιτημάτων των
κάτωθι Ενώσεων:
Ένωση Αστυνομικών Ροδόπης,
Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, Ένωση Αστυνομικών Ηρακλείου, Ένωση Αστυνομικών
Αχαΐας Ένωση Αστυνομικών
Φθιώτιδας και Ένωση Αστυνομικών Βοιωτίας.

τα Νέα διοικητικά

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ Γεώργιος. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Βασίλειος ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Βασίλειος ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Αθανάσιος ΕΙΔ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΚΟΥΜΗΤΡΟΣ
Βασιλείος ΤΑΜΙΑΣ: ΚΥΡΙΚΟΣ
Βασίλειος ΜΕΛη: ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Ανδρέας, ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΛΑΜΠΡΟΥ Κων/νος
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Πρόεδρος: ΑΚΙΔΗΣ Ηλίας
Αντιπρόεδρος: ΓΚΑΚΙΔΗΣ Αθανάσιος Αντιπρόεδρος Β΄: ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Μαργαρίτης Γεν.
Γραμματέας: ΤΖΙΑΜΠΑΖΑΚΗΣ
Βασίλειος Αν. Γραμματέας: ΒΟΥΛΟΤΑΚΗΣ Ζαχαρίας
Ταμίας: ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗΣ Ιωάννης Αν. Ταμίας: ΖΗΣΑΚΗΣ Γεώργιος Ορ. Γραμματέας: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ιωάννης Μέλος:
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Χαράλαμπος
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ Γεώργιος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΥΤΙΑΝΟΣ Αδαμάντιος ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ
Εμμανουήλ ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΠΕΣΣΟΣ Μιχαήλ ΤΑΜΙΑΣ:
ΣΑΜΨΩΝ Αλέξανδρος ΜΕΛΗ:
ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ Αντώνιος, ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ Χρήστος
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ Κοσμάς ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΑΡΑΣ Κων/νος ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΤΛΙΑΣ Ανδρέας ΟΡΓ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΙΚΑΣ Κων/νος
ΤΑΜΙΑΣ: ΛΑΘΥΡΗΣ Κων/νος
ΜΕΛΟΣ: ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ Σωτήριος

ΝέαΑστυνομία

Αστυνομικό Τμήμα
χωρίς περιπολικό!
μικές Υπηρεσίες που διενεργεί η Ένωσή
Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά με
σκοπό την διαρκή ενημέρωση των συναδέλφων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους καθώς και τη διαπίστωση ιδίοις όμμασι
των προβλημάτων των υπηρετούντων συναδέλφων σε αυτές, αντιπροσωπεία μελών του
Διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης την Δευτέρα 25-11-2013 επισκέφθηκε το Αστυνομικό
Τμήμα Καλλίπολης. Κατόπιν συζήτησης και
εποικοδομητικού διαλόγου με τους συναδέλφους, εκτελούντες υπηρεσία, διαπιστώθηκαν
προβλήματα μείζονος σημασίας και άμεσης
επίλυσης,τα οποία τέθηκαν εγγράφως υπόψη
του Διευθυντή Αστυνομίας Πειραιά ταξίαρχου
κ.Ιωάννη Διαμαντόπουλου.
Πιο συγκεκριμένα,το Α.Τ.Καλλίπολης που
αστυνομεύει περιοχές όπως η Πειραϊκή, η
Φρεαττύδα, το Χατζηκυριάκειο, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) με τεράστια
τουριστική κίνηση, το Τζάνειο Νοσοκομείο
(με ΟΚΑΝΑ),το Νοσοκομείο Μεταξά,το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά κλπ, μια περιοχή δηλαδή που κατοικούν και κινούνται χιλιάδες
συμπολίτες μας, δεν διαθέτει ΟΥΤΕ ΕΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ για την εξυπηρέτηση
των βασικών της αναγκών και ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας. Καθημερινά οι συνάδελφοι παρακαλούν άλλες Αστυνομικές
Υπηρεσίες, και εάν αυτές διαθέτουν όχημα
λόγω γενικότερης έλλειψης, τότε δανείζονται όχημα για την εκτέλεση περιπολίας,μεταγωγές κρατουμένων κ.α. που σε πολλές
περιπτώσεις δεν επαρκεί.
Παράλληλα,παρατηρείται αποψίλωση του
έμψυχου δυναμικού της Υπηρεσίας που ενώ
της αναλογούν ενενήντα εννέα (99) άτομα
οργανική δύναμη, έχει υπάρχουσα εβδομήντα επτά (77) και διαθέτει προς υπηρεσία,τρι-

συναδέλφους,δηλαδή από 99 που θα έπρεπε
κανονικά η εν λόγω υπηρεσία να έχει, προσπαθεί να αντεπεξέλθει με παρούσα δύναμη
38 έως 42. Ενδεικτικά διαπιστώσαμε,επίσης:
Έξι (06) αποσπασμένοι συνάδελφοι σε
υπηρεσίες όπως στην κρατική ασφάλεια,
στην διεύθυνση επισήμων,στην Αστυνομική
Διεύθυνση Χίου,στην Αστυνομική Διεύθυνση
Ορεστιάδας, στην Διεύθυνση διαβατηρίων
στην Καισαριανή,στο Α.Τ Ρέντη.
Είκοσι (20) συνάδελφοι με διάθεση σε υπηρεσίες όπως στην ομάδα Δίας, στην Τροχαία
Πειραιά, πέριξ της ΓΑΔΑ σκοπιά, στο Αεροδρόμιο,στον Αστυνομικό της Γειτονιάς,στην
Αμυγδαλέζα,στην Έκδοση διαβατηρίων Πειραιά,στην Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης και
στην Εισαγγελία Πειραιά.
Επίσης διατάσσεται η εν λόγω υπηρεσία
κάθε ημέρα ξεχωριστά να διαθέτει δύο (02)
συναδέλφους στο σχέδιο «Ξένιος Ζευς»,έναν
(01) στις φυλακές Κορυδαλλού, έναν (01) στο
Α.Τ.Αμπελοκήπων για φύλαξη των εκεί δικαστηρίων, έναν (01) στις εγκαταστάσεις της
πρώην ΕΡΤ πάνω από τέσσερις φορές εβδομαδιαίως, δύο (02) σε μπλόκα, έναν (01) σε
περιπολία μεικτή με το Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου και δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα
έναν (01) συνάδελφο στην ειδική αίθουσα
δικαστηρίων στις φυλακές Κορυδαλλού.
Στη συνέχεια το σωματείο τονίζει ότι όπως
εύκολα γίνεται αντιληπτό, η εν λόγω υπηρεσία για τις τρέχουσες ανάγκες άλλων υπηρεσιών διαθέτει τον εξωφρενικό αριθμό των
τριάντα πέντε (35) περίπου Αστυνομικών και
αν προστεθούν σε αυτούς και όσοι χρειάζονται για να λειτουργήσει το συγκεκριμένο
Α.Τ. (τριάντα πέντε (35) έως σαράντα πέντε
(45) συναδέλφους),διαπιστώνουμε πρόχειρα
ότι οι συνάδελφοι που υπηρετούν στο Α.Τ

•

•

•

ούτε άδειες,ούτε ημερήσιες αναπαύσεις.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται
προβλήματα ως προς την αστυνόμευση της
περιοχής,αλλά και ως προς την καταστρατήγηση του Π.Δ. 394/2001 «Χρόνος εργασίας
προσωπικού» με την αδυναμία καταβολής
των προβλεπόμενων, αλλά και των διογκωμένων από το παρελθόν Ημερησίων Αναπαύσεων.Πρόσθετο δε πρόβλημα,η διάθεση των
συναδέλφων πολλές φορές δύο συνεχόμενες
νυχτερινές βάρδιες.
Καμία ανοχή
«Ως πότε τα Αστυνομικά Τμήματα θα λειτουργούν από το μεράκι και το φιλότιμο των συναδέλφων; Ως πότε θα καταπατούνται τα
Π.Δ. που αφορούν τα δικαιώματα των συναδέλφων; Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλες Αστυνομικές υπηρεσίες στην
ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και τις οποίες
στο άμεσο μέλλον θα επισκεφθούμε με ταυτόχρονη κάθε φορά ανάδειξη των υπηρεσιακών προβλημάτων προς εσάς ή όπου αλλού
χρειαστεί.Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων
που υπηρετούν στον Πειραιά, δεν είμαστε
διατεθειμένοι να ανεχτούμε την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας και είμαστε σίγουροι ότι θα
ενσκήψετε με ζήλο στην παρουσίαση των
προβλημάτων που αναδείξαμε με σκοπό την
άμεση επίλυσή τους, θεωρώντας δεδομένη
την βοήθεια του κυρίου Γενικού Αστυνομικού
Διευθυντή Αττικής στον οποίο κοινοποιείται
το παρόν έγγραφο»,τονίζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι σχετικό έγγραφο
για τη μη τήρηση του ωραρίου εργασίας έχει
αποσταλεί στον διευθυντή Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας Πειραιά κ.Ιωάννη Λυκουρέζο.

Εσπερίδα για τα ασφαλιστικά

Η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης διοργάνωσε
(21/11/2013) στο Αστυνομικό
Μέγαρο Κοζάνης, εσπερίδα με θέμα:
Ασφαλιστικά/συνταξιοδοτικά θέματα αστυνομικού προσωπικού.
Ομιλητής ήταν ο Ανθυπαστυνόμος
κ. Πανταζής Βασίλειος του γραφείου συνταξιοδοτικών υποθέσεων της
Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. ο οποίος ανέλυσε
την επικρατούσα κατάσταση και ακολούθως απάντησε στις ερωτήσεις
των παρισταμένων συναδέλφων.
Στην εκδήλωση παρέστη σύσσωμη η
ηγεσία της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Κοζάνης, καθώς και ο αντιπρόεδρος
της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Η Ένωση εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της στον συνάδελφο κ. Πανταζή για την λεπτομερέστατη και
τόσο εμπεριστατωμένη ενημέρωση
των μελών της.

Να σημειώσουμε τέλος, ότι το σωματείο με αφορμή τις αποσπάσεις
για τον Έβρο, είχε απευθυνθεί στο
Αρχηγείο, καλώντας το να αναθεωρήσει τις αποφάσεις του, δεδομένων
των υπηρεσιακών και οικογενειακών

προβλημάτων που προκαλούν αυτές.
Με πειστικό τρόπο, ανέλυε το ασύμφορο των μετακινήσεων και εξηγούσε την αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης.

Πικάντικα

Αστυνομικός
ερωτεύτηκε τον
εγκληματία που
παρακολουθούσε

Αυτοψία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά στο Α.Τ. Καλλίπολης
και υπόμνημα στον Ταξίαρχο Πειραιά κ. Ι. Διαμαντόπουλο
           
τα πλαίσια των επισκέψεων στις Αστυνο- άντα οκτώ (38) έως σαράντα δύο (42) περίπου Καλλίπολης δεν δικαιούνται να λαμβάνουν

Σ
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Τα αντίθετα έλκονται... Αυτό
αποδεικνύει ο μεγάλος έρωτας που
φούντωσε ανάμεσα σε μια μυστική
αστυνομικό και έναν εγκληματία
που παρακολουθούσε... Το
περιστατικό -που είχε ως
αποτέλεσμα την απομάκρυνσή της
από το Σώμα- σημειώθηκε στο
Τέμπε της Αριζόνας.
Η Τζέσικα Ντέβερ Τζάκου, αρχικά,
παρίστανε το βαποράκι που
αγόραζε ποσότητες ναρκωτικών
από μεγαλέμπορους. Τον Ιούνιο,
μαζί με άλλους δύο, πήγαν για
πρώτη φορά σε έναν νέο στόχο, τον
οποίο και άρχισαν να προσεγγίζουν.
Ωστόσο, η στενή παρακολούθηση
έφερε και την... στενή επαφή του
στόχου με την αστυνομικό. Η
πληροφορία ότι ο ύποπτος έχει
σχέση με την αστυνομικό, «έσκασε»
τον Αύγουστο. Τον μεγάλο έρωτα
παραδέχθηκε και ο ίδιος ο
εγκληματίας κατά τη διάρκεια της
απολογίας του. Μάλιστα,
ομολόγησε πως ήξερε ότι η Τζέσικα
ήταν αστυνομικός, όπως και ότι
γνώριζε την πραγματική ταυτότητα
όλων των αστυνομικών. Η Τζέσικα,
μετά από τις αποκαλύψεις, υπέβαλε
την παραίτησή της από το Σώμα, η
οποία και έγινε δεκτή.

Απρόσμενη συνάντηση
στα κρατητήρια
Μια απίστευτη ιστορία, που
παραπέμπει σε σκηνές ελληνικής
κωμωδίας, εκτυλίχθηκε στα
κρατητήρια του αστυνομικού
τμήματος Κιλκίς. Ιδιοκτήτρια
καταστημάτων με ρούχα, που
έμεινε κρατούμενη για χρέη στο
δημόσιο, αναγνώρισε άλλον
κρατούμενο που πριν από δώδεκα
χρόνια την εξαπάτησε αγοράζοντας
προϊόντα με 49 πλαστά δολάρια.
Η 66χρονη επιχειρηματίας σε
τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας στο
Κιλκίς συνελήφθη, καθώς
διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της
εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές
αποφάσεις για υποθέσεις χρεών
προς το δημόσιο. Μέχρι να ρυθμίσει
την οφειλή και να αφεθεί ελεύθερη,
παρέμεινε στα κρατητήρια του
αστυνομικού τμήματος Κιλκίς όπου
αναγνώρισε τον 33χρονο απατεώνα.
Σύμφωνα με το seleo.gr, η γυναίκα
ενημέρωσε τους αστυνομικούς πως
ο συγκρατούμενός της ήταν αυτός ο
οποίος το 2001 επισκέφτηκε το
κατάστημα που έχει στο
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης,
παριστάνοντας τον
μεγαλοεπιχειρηματία. Μάλιστα, την
έπεισε να αγοράσει μεγάλη
ποσότητα ρούχων, πληρώνοντας
όμως με δολάρια, που στη συνέχεια
αποδείχτηκε πως ήταν πλαστά.
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Τριτοκοσμικές συνθήκες
για πύλη εισόδου
Βαρύτατες καταγγελίες από το Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δράμας
μετά από επίσκεψη στην Υ.Ε.Δ. Εξοχής Δράμας

Τ

α προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατή την επίσκεψη
του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δράμας στην
Υ.Ε.Δ. Εξοχής Δράμας εκτέθηκαν
αναλυτικά στον Αστυνομικό Διευθυντή του νομού, με την επισήμανση ότι έχουν αναφερθεί προφορικώς και εγγράφως στους εκάστοτε
Διοικητές. Συγκεκριμένα:
Η παραπάνω υπηρεσία λειτουργεί από τις 09-12-2005, δεν είναι
ανεξάρτητη υπηρεσία και ανήκει
οργανικά στο Α.Τ. Κ. Νευροκοπίου,
το οποίο απέχει 12 χλμ. από αυτήν.
Δεν διενεργείται προανάκριση και
δεν υπάρχει Αξιωματικός Υπηρεσίας που να έχει τη δυνατότητα να
επιλαμβάνεται σε κάθε περιστατικό.Τα αυτόφωρα αδικήματα καθώς
και κάθε ανακριτική πράξη διενεργείται από τον Αξιωματικός Υπηρεσίας του Α.Τ.Κ. Νευροκοπίου.
Δεν έχει ανεξάρτητη Γραμματεία, που να ασχολείται αποκλειστικά και άμεσα με τις διαταγές και τις καταχωρήσεις που αφορούν τον έλεγχο διαβατηρίων, η
οποία πέραν της διοικητικής υποστήριξης συνιστά και το σημείο
επαφής, σε τοπικό επίπεδο για τη
συνεργασία και επικοινωνία σε
πραγματικό χρόνο με το σημείο
επαφής της γειτονικής χώρας.
Το κτήριο της Υ.Ε.Δ. Εξοχής δεν
ανήκει στην ΕΛ.ΑΣ. αλλά στην
Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και στην Υπηρεσία Ακινήτων
του Δημοσίου. Οτιδήποτε λοιπόν
χρήζει αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης εναπόκειται στις προσωπικές προσπάθειες του Διοικητή της
υπηρεσίας και του αστυνομικού
προσωπικού. Βρίσκεται στη μέση
δάσους σε αποστρατικοποιημένη
ζώνη. Η ευρύτερη περιοχή του Τε-

6
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λωνείου Εξοχής δεν είναι περιφραγμένη. Στερείται συντηρητή
και υπεύθυνου ηλεκτρολόγου για
τις εσωτερικές ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις. Ως εκ τούτου σε
περίπτωση κακοκαιρίας βρίσκεται
εκτός συστήματος N.SISII και δεν
υπάρχει η δυνατότητα ούτε τηλεφωνικής επικοινωνίας. Το συγκεκριμένο κτήριο έχει χρόνια να συντηρηθεί και να βαφεί. Επίσης για
χρόνια δεν έχει γίνει απολύμανση
και απεντόμωση, δημιουργώντας
σοβαρούς κινδύνους για την υγεία
των υπηρετούντων, καθώς συχνά
εμφανίζονται ψύλλοι, κατσαρίδες
και ποντίκια μέσα στο κτήριο. Δύο
φορές την εβδομάδα εμφανίζεται
καθαρίστρια από τον Δήμο του Κ.
Νευροκοπίου, τα υλικά καθαριότητας της οποίας τα αγοράζουν, ως
επί των πλείστων, για χρόνια οι
υπηρετούντες στην Υ.Ε.Δ. Εξοχής.
Δε διαθέτει περιπολικό, ώστε
σε περίπτωση ανάγκης να εξυπηρετηθεί το αστυνομικό προσωπικό και να διευθετήσει προβληματικές καταστάσεις ή να επιλύσει
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ζητήματα σε συνεργασία με τις
βουλγαρικές Αρχές, δεδομένου ότι
το βουλγαρικό τελωνείο απέχει
πάνω από ένα χιλιόμετρο. Το μοναδικό προβληματικό- επικίνδυνο
περιπολικό του Α.Τ.Κ. Νευροκοπίου εξυπηρετεί, στο βαθμό που είναι δυνατόν, τις ανάγκες αστυνόμευσης της ευρύτερης περιοχής.
Επίσης η εποχούμενη περιπολία
που διατίθεται με δύο αστυνομικούς από το ΤΣΦ Κ.Νευροκοπίου,
απουσιάζει πολλές φορές λόγω
των υπηρεσιακών αναγκών αστυνόμευσης της ευρύτερης περιοχής
του Κ.Νευροκοπίου.
Δε διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα ελέγχου αλλά ούτε και τα
απαιτούμενα μηχανήματα για τον
κατάλληλο και ασφαλή έλεγχο
φορτηγών οχημάτων, τόσο για την
εξακρίβωση του υπέρβαρου των
φορτίων τους όσο και για τον έλεγχο στο εσωτερικό τους. Επίσης
σπανίως διατίθεται από την Α.Δ.
Δράμας ο αστυνομικός σκύλος για
τον αποτελεσματικότερο και διεξοδικότερο έλεγχο των οχημάτων.

5

Δεν τηρούνται τα προβλεπόμεν α α π ό τον Καν ον ι σ μ ό
Schengen 562/2006. Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία της Υ.Ε.Δ.
Εξοχής από 01-01-2013 εώς και 3009-2013 εισήλθαν από Βουλγαρία
534.311 υπήκοοι ευρωπαϊκών χωρών και 5.160 υπήκοοι τρίτων χωρών, δηλ. 539.471 επιβάτες, και
εξήλθαν 460.205 υπήκοοι ευρωπαϊκών χωρών και 5.478 υπήκοοι τρίτων χωρών, δηλ. 465.683 επιβάτες,
είτε με Ι.Χ.Ε είτε με Ι.Χ.Φ είτε με
λεωφορεία.
Στην Υ.Ε.Δ. Εξοχής εργάζονται
επίσης ως εποχούμενη περιπολία
ανά βάρδια υπηρεσίας δύο πρώην
Σ/Φ, οι οποίοι θεωρητικά έχουν ως
καθήκον τον έλεγχο οχημάτων. Οι
Συνάδελφοι αυτοί δεν έχουν εκπαιδευτεί και δεν θεωρούνται εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό και δεν ασκούν έλεγχο διαβατηρίων. Επίσης ανά πάσα στιγμή,
όπως έχει πολλές φορές συμβεί, οι
συγκεκριμένοι Συνάδελφοι φεύγουν από το χώρο του Τελωνείου
Εξοχής ώστε να συνδράμουν στην
αστυνόμευση του λεκανοπεδίου
του Κ.Νευροκοπίου.
Ακόμη οφείλουμε να αναφέρουμε
ότι από τη συνολική δύναμη προσωπικού του Α.Τ.Κ.Νευροκοπίου -Ε.Δ.
Εξοχής των 44 αστυνομικών,οι οποίοι έχουν και την ευθύνη αστυνόμευσης όλης της περιοχής του Κ.Νευροκοπίου,απουσιάζουν 12 αστυνομικοί
με απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες
της Α.Δ. Δράμας. Η συνολική αστυνομική δύναμη δηλαδή,περιορίζεται
σε 32 συναδέλφους μαζί με τη Διοίκηση και τη Γραμματεία του Α.Τ.
Κ.Νευροκοπίου,δηλ.σε 25 μάχιμους
αστυνομικούς για τη στελέχωση
δύο(02) κατ’ ουσίαν Αστυνομικών
Τμημάτων.

Κανείς δεν βγήκε ζημιωμένος

Η

Του ΚΙΤΣΙΟΥ
Κων/νου
Αντιπρόσωπου
Τ.Ε.Α.Ε.Τ.ΔΕΑ.Π.Λ.
Ν. Ιωαννίνων

μερίδα Ενημέρωσης για το Επαγγελματικό Ταμείο της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών -Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ., πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα (4 Νοεμβρίου 2013).
Οι ομιλητές έδωσαν στο κοινό να καταλάβει
το τι πραγματικά συμβαίνει με την ελληνική
οικονομία,αλλά μίλησαν και για τον ρόλο των
Επαγγελματικών ταμείων στην διαμόρφωση
του νέου ασφαλιστικού γίγνεσθαι, αφού με
τις σημερινές συνθήκες που καταγράφονται
στα κοινωνικοασφαλιστικά συστήματα είναι
ιδιαίτερα σημαντικός καθώς συμπληρώνει
και ενισχύει σημαντικά τη συνταξιοδοτική
κατάσταση των εργαζομένων.
Από την ίδρυση του ΛΑΜΔΕΑ το 1995 και
την μετεξέλιξή του σε Ταμείο Επαγγελμα-

τικής Ασφάλισης το 2009 μέχρι και σήμερα , οι οικονομικές ενισχύσεις που έχουν
δοθεί στους συναδέλφους που είχαν ανάγκη και στις οικογένειές τους, το γεγονός
ότι κανείς δεν βγήκε ζημιωμένος, αλλά
αντίθετα πολλαπλά κερδισμένος καθώς
και τα αποτελέσματα αναλογιστικών μελετών που δείχνουν ξεκάθαρα πως το Ταμείο έχει δυναμική υγιούς βιωσιμότητας,
ας αποτελέσουν το βάθρο στήριξης πάνω
στο οποίο θα προχωρήσουμε στην περαιτέρω ενδυνάμωσή του.Και εφόσον το οικοδόμημα αυτό πατήσει γερά στις βάσεις του,
γιατί όχι και να μην αξιοποιήσουμε όλες
τις δυνατότητές του, αλλά και όσα προβλέπει ο νόμος, δρομολογώντας τις διαδικασίες ίδρυσης και κλάδου υγείας ώστε να

μπορεί ο ασφαλισμένος να απολαμβάνει
προνόμια υγείας που θα διασφαλίζουν τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του.
Βιώνοντας,λοιπόν,την σημερινή πραγματικότητα ας διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος και ας αφουγκραστούμε  τις προκλήσεις του μέλλοντος, ανταποκρινόμενοι
όλοι μαζί Αστυνομικοί, Λιμενικοί και Πυροσβέστες ένστολοι και Πολιτικό Προσωπικό
με την ενεργό στήριξη των Ομοσπονδιών
μας, αλλά και της φυσικής μας Ηγεσίας, σε
μια κοινή προσπάθεια για το καλό των συναδέλφων και κατ’ επέκταση όλων μας.Μόνον
έτσι θα έχουμε αποτέλεσμα.
Με την συμμέτοχη μας στο ταμείο που λειτουργεί ανταποδοτικά,διεκδικώντας συλλογικά και με αξιώσεις ένα καλύτερο αύριο.

Να αξιοποιηθεί
το κτίριο της
Σχολής Γρεβενών
Νέα πρόταση της
Ένωσης Γρεβενών για
τη μεταστέγαση της Α.Δ.

Π

αρέμβαση κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών πραγματοποίησε (18-11-2013) η Ένωση Αστυνομικών Γρεβενών,θέτοντας προς συζήτηση ως εκτός ημερήσιας διάταξης
ζήτημα, αυτό των πρόσφατων δηλώσεων του Δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη σχετικά με την
προσθήκη κτιριακής δομής στο Κέντρο Νεοσυλλέκτων Γρεβενών που
θα αυξήσει τη χωρητικότητά του
ώστε να εδραιωθεί η λειτουργία του
ως μοναδικού στη Βόρεια Ελλάδα.
Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος, ανέφερε ότι πράγματι έχουν υπάρξει
διερευνητικές επαφές για την παραχώρηση στο Κέντρο Νεοσυλλέκτων
του ήδη υφιστάμενου κτιρίου της
Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών,
εφόσον όμως αποφασισθεί η οριστική παύση λειτουργίας της.
Κατόπιν αυτού και σε συνδυασμό
με την ανεπίλυτη γραφειοκρατική
εμπλοκή της διαδικασίας μεταστέγασης της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Γρεβενών στο εγκαταλελειμμένο
κτίριο του ΟΓΕΕΚΑ «Δήμητρα», το
σωματείο τόνισε προς το Δημοτικό
Συμβούλιο τη θέση του πως «η πλέον
προσφορότερη και αμεσότερη λύση
για την επίλυση του κτιριακού προβλήματος της Α.Δ. Γρεβενών, είναι η
μεταστέγασή της στο νέο ημιτελές
κτίριο της Σχολής Αστυφυλάκων,
του οποίου η αποπεράτωση εγκαταλείφθηκε οριστικά από τον εργολάβο που το είχε αναλάβει, λόγω εξάντλησης των σχετικών κονδυλίων.
Επιπρόσθετα αναφέραμε ότι η
προτεινόμενη λύση θα μπορέσει να
καλύψει ακόμη και τις ανάγκες στέγασης της Π.Υ. Γρεβενών ή άλλων
υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα πλαίσια της αναδιάρθρωσής της με ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων για το δημόσιο,
αλλά και να διευκολύνει την πρόσβαση των συμπολιτών μας προς το
Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, ενώ
δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση
το αν θα λειτουργήσει ή όχι η υφιστάμενη Σχολή Αστυφυλάκων με
οποιονδήποτε τρόπο ήθελε αποφασισθεί, αφού πρόκειται για εντελώς
ξεχωριστή κτιριακή εγκατάσταση».
Η Ένωση Γρεβενών ανακοίνωσε,
τέλος, ότι «ο κ. Κουπτσίδης δεν είχε
καμία αντίρρηση επί της προτάσεώς
μας,γεγονός το οποίο μας ικανοποιεί,αναμένουμε όμως και να υποστηριχθεί. Συνάδελφοι, δυστυχώς ο
αγώνας για το αυτονόητο πρέπει να
συνεχισθεί αμείωτα και εφόσον σύντομα δεν υπάρξουν οριστικές λύσεις, σας καλούμε σε ετοιμότητα για
να τον κλιμακώσουμε στο μέγιστο
βαθμό. Δεν επαιτούμε, απαιτούμε!»

ΝέαΑστυνομία
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Από τη Φωκίδα, στη Χαλκίδα! Με τις φασιστικές
Άσκοπη μετακίνηση καταγγέλλει η Φωκίδα

Τ

ην αμετροέπεια της διοίκησης
καταγγέλλει η Ένωση Αστυνομικών Φωκίδας με αφορμή τη διαταγή που οδήγησε στη
εσπευσμένη συγκρότηση και μετακίνηση διμοιρίας υποστήριξης από
την Α.Δ.Φωκίδας στην Χαλκίδα.
Η αναφορά έχει παραλήπτες την
Ηγεσία,την Εισαγγελία Εφετών Λαμίας και Πρωτοδικών Άμφισσας,
καταγράφει δε λεπτομερώς την παραβίαση του ωραρίου εργασίας, αλλά και την επικινδυνότητα της αποστολής καθώς οι συνάδελφοι ήταν
επί 13 ώρες στο δρόμο. Όπως τονίζει,
«η Ένωσή μας ως νόμιμο συνδικαλιστικό σωματείο, είναι υποχρεωμένη, να προασπίζει τα δικαιώματα των αστυνομικών-μελών της και να καταγγέλλει σε
κάθε αρμόδια αρχή τις καταστρατηγήσεις των προεδρικών διαταγμάτων και τις παρατυπίες της
ισχύουσας νομοθεσίας,σύμφωνα
με το Ν.1264/1982 και το Καταστατικό της».Η μετακίνηση έγινε με το
πρόσχημα των σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών,αλλά όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια
επρόκειτο για την ολονύκτια φύλαξη
δημοσίου κτιρίου.
Η Ένωση επικαλείται την γνωμοδότηση του συμβούλου της Ομοσπονδίας κ. Μπουκουβάλα Χαράλαμπου, σημειώνοντας ότι «η τα-

κτική της διάθεσης του αστυνομικού π ρ ο σ ω π ι κού σ ε δ ύ ο
συνεχόμενες νυχτερινές αλλαγές, κρίνεται ανεπίτρεπτη και
αποτελεί παραβίαση Νόμου και
Διαταγής.
Τα καθήκοντα που καλείται να
εκτελέσει ο αστυνομικός είναι η
πρόληψη και η αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας και αυτό προϋποθέτει καλή φυσική κατάσταση, διαύγεια πνεύματος και νηφαλιότητα και αυξημένη υπηρεσιακή ετοιμότητα, έτσι ώστε να
ασκεί αυτά με τον καλύτερο,
ακίνδυνο και αποδοτικότερο
τρόπο, προς όφελος πάντα του
κοινωνικού συνόλου. Δυστυχώς
όμως, όταν λαμβάνουν χώρα
όλες οι προαναφερθείσες παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων του,το μόνο σίγουρο είναι
πως αυτός ο αστυνομικός ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει τόσους κινδύνους κατά τη διάρκεια
της υπηρεσίας του, οι οποίοι αυξάνονται κατακόρυφα κατά την
εκτέλεση νυχτερινής βάρδιας,
όχι μόνο αποδοτικός δεν θα είναι,
όχι μόνο νηφάλιος δεν θα είναι,
αλλά καταπονημένος σωματικά
και μη έχοντας την ανάλογη ψυχική ηρεμία, σίγουρα θα διατρέχει και τεράστιο κίνδυνο για την
ίδια του τη ζωή».

Επειδή, πιθανότατα προκύπτουν
διάφορα πειθαρχικά και όχι μόνο
παραπτώματα, η Ένωση ζητά από
το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας να απαντήσει εγγράφως,
ως προς το αποτέλεσμα της καταγγελίας της, σύμφωνα με το άρθρο
23 του Π.Δ. 120/2008, διότι έχει ως
συνδικαλιστική οργάνωση, έννομο
συμφέρον.Επίσης,καλεί τους κυρίους Εισαγγελείς Εφετών Λαμίας
και Πρωτοδικών Άμφισσας να
προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να εξετάσουν
εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για
την προαναφερθείσα καταστρατήγηση των προεδρικών διαταγμάτων και σύμφωνα με τα άρθρα 259
και 306 του ποινικού κώδικα.
Δαπάνη
Τέλος, καλεί τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη να ελέγξει την προκληθείσα
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου
από την ανωτέρω μετακίνηση
(καύσιμα, φθορά οχήματος, εκτός
έδρας αποζημιώσεις), ποιο το κόστος αυτής και ποιοι λόγοι την
επέβαλλαν, όταν στην εποχή μας,
μετά κόπων και πολλών βασάνων
εξασφαλίζονται τα απαραίτητα
κονδύλια για την πληρωμή των δεδουλευμένων πενθημέρων και
νυχτερινών.

επιθέσεις τους
μας «ατσαλώνουν»

Τ

ην εμπρηστική επίθεση με
βόμβες μολότοφ εναντίον
του Αστυνομικού Τμήματος
Βόλου την ώρα που αυτό φυλάσσονταν από αξιόμαχη, μητέρα τριών τέκνων και η οποία ήταν υπηρεσία για δεύτερη συνεχή νύχτα,
καταδικάζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Μαγνησίας.
Με ανακοίνωσή της αναφέρεται
στις εκδηλώσεις για την επέτειο
του Πολυτεχνείου και τις δύο πορείες που έγιναν στ ο Βόλο, αλλά
και στα δρακόντεια μέτρα που
έλαβε η Αστυνομία «με αρκετές
ημέρες, προ της επετείου, πολύωρες επιφυλακές, μη χορήγηση
αδειών και ημερήσιων αναπαύσεων, υπεραπασχόληση του Αστυνομικού Προσωπικού με φύλαξη
στόχων και ως εκ τούτου ελλιπέστατη αστυνόμευση με ό,τι αυτό
πλέον συνεπάγεται εις βάρος πάντα της τοπικής κοινωνίας», σημειώνει χαρακτηριστικά στην
ανακοίνωσή της. Αναφερόμενη ειδικότερα στην βομβιστική επίθεση, η Ένωση τονίζει: «Είναι βέβαια
απορίας άξιον αν τα «ανθρωπάκια» που κρύβονται κάτω από τις
μαύρες τους κουκούλες, διαδήλωναν για να τιμήσουν την μνήμη

του Πολυτεχνείου ή για να εξυβρίσουν τις μητέρες των «μπάτσων»
που ευθύνονται για την πνευματική τους ανέχεια». Ωστόσο, το μόνο
που κατάφεραν με την δολοφονική, φασιστική και άνανδρη επίθεσή τους ήταν να προκαλέσουν
ασήμαντες φθορές στο υπηρεσιακό όχημα του Α.Τ. Βόλου, να μαυρίσουν τους τοίχους των οικημάτων που γειτνιάζουν με αυτό, αλλά
και να «ατσαλώσουν» το φρόνημα
και την θέλησή μας για την προάσπιση της περιουσίας των συμπολιτών μας.

Ασφαλίτικα...
Των

Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Μαυραγάνη Χρήστου

Ταμία Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Χρυσάφη Γρηγορίου

«Πάρε εσύ γιατί εγώ δεν
έχω το κινητό μαζί
μου!!!»

Θα φανταζόσουν ποτέ ότι μπορεί
να είσαι έντιμος, φιλότιμος, να κάνεις στο ακέραιο απλά αυτό που σε
διατάζει η Υπηρεσία σου, παρουσία
Εισαγγελέα και μετά απ’ αυτό να
βρίσκεται το όνομά σου σε δικογραφία και να γίνεται στο σπίτι σου
κατ’ οίκον έρευνα για υπηρεσιακή
ενέργεια που διατάχθηκες να κάνεις; Και όμως στην Ελληνική Αστυνομία του 2013 μπορείς να το ζήσεις κι αυτό... Παγκόσμιο ρεζιλίκι!
Φυσικά, η Ένωσή μας θα είναι δίπλα στον συνάδελφο εφόσον θελήσει να αναζητήσει τα αυτονόητα
στην Δικαιοσύνη. Αναλυτικότερα
στο επόμενο τεύχος.

Delivery μεταγωγές !!!

Αναπλ. Γενικού
Γραμματέα Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Χύτα Κων/νου

Ενίσχυση της Υ.Α.Α. για μεταγωγή
κρατουμένου, σαν να λέμε... Ομήρου Οδύσσεια. Μεταβαίνεις εκεί
που η Υπηρεσία σε διατάσσει, αλλά
διαπιστώνεις ότι δεν υπάρχει ούτε
όχημα για την μεταγωγή αλλά ούτε
και κρατούμενος... Τότε είναι που

αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ενισχύεις
την Υ.Α.Α. ως Υπηρεσία, όπως αφελώς πίστευες, αλλά οποιοδήποτε
Τ.Α. των γεωγραφικών της ορίων!
Αλλά οι εκπλήξεις δεν σταματούν
εκεί... Ρωτάς αφελώς για όχημα μεταγωγής, αλλά και πάλι θα σου γνωρίσουν ότι πρέπει να μεταβείς σε
οποιοδήποτε Τ.Α. για να το παραλάβεις! Το πώς θα μεταβείς εκεί; Πρόβλημά σου... Ας αγόραζες «παπάκι» (!) Όσο για κρατούμενους ...
(Εφόσον μιλάμε για άντρες. Γιατί αν
πρόκειται για γυναίκα, μην κάνεις
την ρητορική ερώτηση: δεν θα
υπάρχει γυναίκα συνοδός;). Μία
από τα ίδια... Παραλαβή από έτερα
Τ.Α. Και οι ώρες περνούν. Να παρακαλάς, όμως, να μην παραλάβεις
κρατούμενο από την Ακρόπολη γιατί το μενού περιλαμβάνει και υγιεινό περίπατο παρέα με τους κρατουμένους!!! Στη συνέχεια μετά από
ένα διωράκι στη Δ.Ε.Ε. θα βρεθείς
στην Ευελπίδων, όπου η μία συνοδεία που πίστευες ότι εκτελείς, μετατρέπεται ως δια μαγείας σε 2 και
3... Άλλος για αυτόφωρο, άλλος για
εκτελέσεως ποινών, άλλος για ανα-

κριτή κλπ... Και από εκεί που η συνοδεία περιελάμβανε 3 κρατούμενους με 2 συνοδούς αστυνομικούς,
μετατρέπεται σε 2 κρατούμενους
με έναν συνοδό αντίστοιχα... Το τι
θα αντιμετωπίσεις στο χάος του
ακροατηρίου του Β’ Μονομελούς
είναι απλά το κερασάκι στην τούρτα. Ας μην συζητήσουμε για την
ώρα που θα σχολάσεις, αφού η
αντικατάστασή σου, λόγω φυσικής
κοπώσεως μόνο ως ανέκδοτο μπορεί να συζητηθεί... Οπότε, καλό
βράδυ!!! Π.Δ. 141/91 «Μεταγωγές»; Τι είναι αυτό;; Π.Δ. 394/2001
«Χρόνος εργασίας»; Τι είναι
αυτό;;;;;; Σε περίπτωση απόδρασης
εννοείται πως θα φταις ΜΟΝΟ εσύ,
που το πιθανότερο είναι να τεθείς
άμεσα σε διαθεσιμότητα...

Υπηρεσιακά
οχήματα Ή ΙΧΕ ;

Μαθαίνουμε ότι κάποιοι Αξιωματικοί κεντρικών και όχι μόνο Υπηρεσιών της Ασφάλειας, παρά τις τεράστιες ελλείψεις σε τεχνικά μέσα,
έχουν ιδιοποιηθεί υπηρεσιακά οχήματα για τις προσωπικές τους μετα-

κινήσεις τη στιγμή που το προσωπικό των Υπηρεσιών τους καθημερινά
αναζητά, σαν επαίτης, όχημα από
δω και από κει για εκτέλεση μεταγωγής ή διατεταγμένης περιπολίας.
Και δεν φιλοτιμούνται καν να το διαθέσουν, λες και είναι ιδιοκτησία
τους. Λίγη ντροπή επιτέλους...
Όποιος θέλει να κάνει οικονομία να
μετακινείται με τα Μ.Μ.Μ. και όχι
εις βάρος του δημοσίου... Η συνέχεια αρμοδίως.

Ημερήσιες Αναπαύσεις

Οι οφειλόμενες Ημερήσιες Αναπαύσεις αυξάνονται σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες. ΔΥΣΤΥΧΩΣ! Ο Νομικός μας σύμβουλος φαίνεται θα
έχει δουλίτσα. ΕΥΤΥΧΩΣ!

Εξοπλισμός Ο.Π.Κ.Ε.

Πέρασαν μήνες, πέρασαν χρόνια
και οι συνάδελφοι της Ο.Π.Κ.Ε. υπηρεσιακά μπουφάν δεν έλαβαν ακόμα!!! Ελπίζουμε ότι θα ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί
παράγοντες και εντός των ημερών
τα μπουφάν αυτά να χορηγηθούν
στους συναδέλφους της Ο.Π.Κ.Ε.
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«Δηλαδή, όλη την ημέρα δέσμιοι
της Υπηρεσίας;»
Ως εδώ και μη παρέκει, τονίζει η Ένωση Λάρισας

Η

αγανάκτηση των συναδέλφων έχει φτάσει στο απροχώρητο.Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες μας για τη καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας
(Π.Δ. 394/2001), δυστυχώς κάποιοι
εξακολουθούν να μας αντιμετωπίζουν ως «κολίγους στο τσιφλίκι τους»
και με τις αλλοπρόσαλλες διαταγές
τους να κάνουν το Π.Δ. κουρελόχαρτο.Είμαστε ίσως ο μοναδικός Οργανισμός όπου τα «θέλω» των διοικούντων είναι ανώτερα από το Νόμο!
Αυτό τονίζει η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας καθώς την ημέρα (7-1113) που αντιπροσωπεία του Προεδρείου της βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη σε συνάντηση με τον Επιθεωρητή Β. Ελλάδος με βασικό θέμα
συζήτησης τα αλλεπάλληλα άσκοπα
μέτρα και τη δημιουργία μόνιμης διμοιρίας, στη Λάρισα συνεχιζόταν η
προσφιλής τακτική:
«Μεσημεριανές ώρες αποφασίστηκε για ακόμα μία φορά έκτακτη
διμοιρία, εξαιτίας πορείας για την
Ε.Ρ.Τ.Άρον,άρον κόπηκαν ρεπό,ανακλήθηκαν αδιάθετα, αξ.υπ. και οδηγοί περιπολικών βρέθηκαν στη κλούβα για να αντιμετωπισθεί ένα ειρηνικό γεγονός με συνολική απασχόληση
της διμοιρίας τρεις ώρες. Από 16:00
έως 19:00.Μήπως θα πρέπει να πούμε και ευχαριστώ;
Σαν να μην έφτανε αυτό,ώρα 20:00
και ενώ οι υπηρεσίες για 8-11-13, είχαν ανακοινωθεί κανονικά, αποφασίσθηκε και άλλη έκτακτη διμοιρία.
Για την επομένη (8-11-13) λόγω κλειστής κομματικής σύσκεψης (4) βουλευτών στα γραφεία του κόμματός
τους! Πάλι κομμένα ρεπό και αλλαγές υπηρεσιών. Το πιο «ωραίο» είναι

Στιγμιότυπα από την
αιμοδοσία της Ένωσης στη
Λάρισα την 24/11/2013
στο πλαίσιο της εορτής του
Αγίου Αρτεμίου.
Συγκεντρώθηκαν 70
φιάλες αίματος για την
τράπεζα της Ελληνικής
Αστυνομίας.

ότι η ώρα της έναρξης για τη διμοιρία
είναι …άγνωστη!!! Κάποια στιγμή το
πρωί θα ενημερωθούν οι συνάδελφοι τι ώρα θα εργασθούν το απόγευμα της ίδιας ημέρας! Δηλαδή όλη την
ημέρα δέσμιοι της Υπηρεσίας; Αυτά
δε γίνονται πουθενά!Τέτοιες απαξιωτικές συμπεριφορές οδηγούν μόνο
σε αρνητικά αποτελέσματα.Οι έννοιες «έκτακτο γεγονός» και «υπηρεσιακή ανάγκη», έχουν χάσει τη σημασία τους. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι χάθηκε η έννοια του προσωπικού και οικογενειακού
προγραμματισμού και ότι φιλότιμοι
συνάδελφοι έφτασαν στο σημείο να

«μισήσουν» αυτό για το οποίο τόσα
χρόνια ματώνουμε και πονάμε. Την
Υπηρεσία ΜΑΣ! Την Αστυνομία
ΜΑΣ! Όμως,τι ειρωνεία! Την ίδια μέρα που ένα πάγιο αίτημά μας,η εβδομαδιαία ανακοίνωση της υπηρεσίας,
γίνεται αποδεκτή από το Υπουργείο
μας, δυστυχώς στη Λάρισα δε μπορούμε να ανακοινώσουμε ούτε μονοήμερη»,καταλήγει η άκρως περιγραφική ανακοίνωση της κατάστασης
που βιώνουν οι συνάδελφοί μας στη
Λάρισα και όχι μόνο!
Πάντως, το Σωματείο ανακοίνωσε
ότι μετά από επαφές και αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες,αναγνωρίστηκε το

δίκαιο αίτημα για τη συγκρότηση μόνιμης διμοιρίας και ότι αρχίζει ως το
τέλος του μήνα η λειτουργία της με 35
άτομα. Με την ίδρυση της μόνιμης
διμοιρίας ελαχιστοποιείται η πιθανότητα παραβίασης του ωραρίου εργασίας μας και η συνολική υπηρεσιακή
αναστάτωση,με ό,τι επιπτώσεις αυτή
είχε στους συναδέλφους και στις οικογένειές τους.
Συναδέλφισες-Συνάδελφοι, δεν
περιμένουμε θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη. Το πρώτο και βασικό
όμως βήμα έγινε. Τελικά κανένας
αγώνας δεν πάει χαμένος», σημειώνει το σωματείο.

Έντονη αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Πιερίας

Γ

Να αλλάξει η διαδικασία
ζητά η Ένωση
Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ηρακλείου

Π

Άνω – κάτω η Διεύθυνση για την πετοσφαίριση
ια ακόμη μία φορά καλείται ο
Έλληνας Αστυνομικός να «βγάλει τα κάστανα από την φωτιά»
σε ένα γεγονός που θα βαπτιστεί ως
έκτακτο και θα υπολογιστεί αυτός
ως πράγμα και όχι ως άνθρωπος»!
Αυτό τονίζει η Ένωση Αστυνομικών Πιερίας με αφορμή την καταστρατήγηση του χρόνου εργασίας
των μελών της, αναφέροντας τα όσα
σημειώθηκαν κατά την ανακοίνωση
της Υπηρεσίας του τριημέρου Σαββάτου- Κυριακής- Δευτέρας, αρχές Νοεμβρίου για τη διεξαγωγή του αγώνα
πετοσφαίρισης, στο κλειστό γήπεδο
Αιγινίου μεταξύ των ομάδων ΠΑΟΚΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ.Και ας είχαν ανακοινωθεί οι υπηρεσίες τριημέρου.
«Δεν είναι δυνατόν η Ε.Σ.Α.Π.να ανα-

Πρόταση για
τα «νυχτερινά»

κοινώνει αιφνιδίως και εντελώς ανεξήγητα την διεξαγωγή αγώνα αυξημένης επικινδυνότητας και να έχει
την απαίτηση εντός δύο ημερών η
Α.Δ.Πιερίας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα τάξης για την ασφαλή
διεξαγωγή του αγώνα, ακυρώνοντας
τον οποιονδήποτε υπηρεσιακό – επιχειρησιακό προγραμματισμό,όχι μόνο των υπηρεσιών της Α.Δ. Πιερίας,
άλλα και των όμορων Αστυνομικών
Δ/νσεων που θα κληθούν να ενισχύσουν τον Νομό μας, διαταράσσοντας
παράλληλα τα ωράρια των Αστυνομικών,ωθώντας την Αστυνομική Δ/νση
Πιερίας και την Γ.Α.Δ.Π.Κ.Μ. να παρανομήσουν, καταστρατηγώντας τις
διατάξεις του Π.Δ. 394/2001 (αλλαγή
υπηρεσίας – ανακλήσεις ημερήσιων

αναπαύσεων), σημειώνει μεταξύ άλλων το σωματείο,θέτοντας το ερώτημα «ποιος θα αναλάβει το κόστος της
μετακίνησης των αστυνομικών δυνάμεων,που θα κληθούν για την διεξαγωγή του αγώνα και την έλλειψη
αυτών από την Υπηρεσία που θα προσέφεραν για την ασφάλεια του φορολογούμενου πολίτη;»
Το σωματείο στέκεται επίσης στο
ότι η Αστυνομική Δ/νση Πιερίας πάσχει από ελλιπή αστυνόμευση λόγω
της κατά κόρον απασχόλησης του
αστυνομικού προσωπικού σε μέτρα
τάξης για την διασφάλιση των συμφερόντων των ιδιωτικών εταιρειών
αθλητισμού.«Είμαστε πεπεισμένοι
ότι όλα τα ανωτέρω τα γνωρίζει
και τα συμμερίζεται η ηγεσία μας,

πλην όμως, μέχρι στιγμής δε διαπιστώθηκε κάποια μέριμνα,ώστε
τα φαινόμενα αυτά, επιτέλους να
εξαλειφθούν και να ασχοληθεί η
Αστυνομία με την πραγματική
αποστολή της.Δηλώνουμε ότι πάντα θα είμαστε παρόντες εκεί που
πρέπει, χωρίς να φειδόμαστε κόπου και χρόνου, πλην όμως θα
προβούμε σε κάθε νόμιμη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας, εάν
και εφόσον αυτά συνεχίσουν να
καταστρατηγούνται», καταλήγει
το έγγραφο του σωματείο, ζητώντας την αναβολή του συγκεκριμένου αγώνα και ορισμό άλλης
ημερομηνίας ώστε να ληφθούν
έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα για
την ομαλή διεξαγωγή του».

ρόταση για αμοιβή της πραγματικής νυκτερινής εργασίας από το οικονομικό έτος
2014 στο προσωπικό που υπερέβη το
ανώτατο πλαφόν των 488 ωρών,
υποβλήθηκε στην Ομοσπονδία από
την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου:
«Στο ευρύτερο πλαίσιο των περικοπών γα το ένστολο προσωπικό που
επέφερε ο Ν.4093/2012 (Μνημόνιο3),
ήταν και η έκδοση της Υπουργικής
Απόφασης για τον καθορισμό ετήσιου ανώτατου πλαφόν 488 ωρών αμοιβής της νυκτερινής εργασίας. Το συγκεκριμένο όριο θα μπορούσε να είναι υλοποιήσιμο μόνο εάν δούλευαν
οι συνάδελφοι με σταθερό κυλιόμενο
ωράριο εργασίας στις 5 αλλαγές. Βάσει,όμως,του σημερινού τρόπου λειτουργίας της Υπηρεσίας (αυξημένες
υπηρεσιακές ανάγκες νυκτερινής
εργασίας κ.λ.π.), η θεσμοθέτηση του
πλαφόν ήταν και είναι καθ’ όλα λανθασμένη,άδικη και δεν συμβαδίζει με
την πραγματικότητα.
Με απλούς αριθμούς οι 488 ώρες
το χρόνο κατά ανώτατο ώριο που δικαιούται ο κάθε Αστυνομικός, επιμερίζονται στις 40 ώρες ανά μήνα
όταν είναι σε όλους γνωστό ότι εργαζόμαστε από 6 έως 8 νυκτερινά μηνιαίως για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, που επιβάλλουν την
εργασία αυτή και χωρίς μάλιστα να
υπάρχει η δυνατότητα να αρνηθεί
κάποιος να εκτελέσει νυκτερινή εργασία ακόμα και εάν έχει συμπληρώσει το όριο.
Προς τούτο προβάλλει αναγκαιότητα είτε να καταβληθούν οι ώρες
της νυκτερινής απασχόλησης σε
όσους υπερέβησαν το όριο εργασίας
από τον προϋπολογισμό του έτους
2014, είτε να εξεταστεί η προσφυγή
μέσω του νομικού συμβούλου της
ΠΟΑΣΥ για όσους επιθυμούν στα
διοικητικά δικαστήρια».
Η Ένωση επίσης εξέφρασε τη διαμαρτυρία της στην αστυνομική διοίκηση, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα για την καταστρατήγηση του
χρόνου εργασίας των αστυνομικών
με αφορμή το Παγκρήτιο Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας των αγροτών
στο Ηρακλείου, κατά το οποίο αποδείχθηκε, όπως επισημαίνει, η ετοιμότητα στην «ΑΝΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ»
της Α.Δ. Ηρακλείου.
Τέλος, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας Γυμναστήριου στο Αστυνομικό Μέγαρο,τονίζει ότι ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της Ένωσης.Οι
αιτήσεις εγγραφής των μελών του
Γυμναστηρίου,καθώς και το σχετικό
έντυπο ιατρικής βεβαίωσης θα παραλαμβάνονται από το Γραφείο Εκπαίδευσης της Α.Δ. Ηρακλείου.

ΝέαΑστυνομία

19

ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Ανεκμετάλλευτο περιμένει
το σύγχρονο εστιατόριο
Τον παραλογισμό της ηγεσίας αναδεικνύει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας

Η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ημαθίας επανέρχεται στο θέμα της ίδρυσης Λεσχών Εστίασης, καλώντας
για άλλη μια φορά όλους τους αρμόδιους φορείς επιτέλους να δώσουν λύση στο μείζον πρόβλημα της
σίτισης των Αστυνομικών του νομού, λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που ζούμε.
Το σωματείο προτείνει μάλιστα
την πιο ανέξοδη λύση με την αξιοποίηση της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος που στεγάζεται στο Πανόραμα Βέροιας και διαθέτει ένα πλήρως και άρτια εξελιγμένο
τεχνολογικά εστιατόριο το οποίο
σήμερα μένει ανεκμετάλλευτο!
Συγκεκριμένα, ένα εκ των κτηρίων της Σχολής έχει ήδη διαμορφωθεί και εξοπλισθεί με τις πιο σύγχρονες συσκευές και εξοπλισμό μαζικής
εστίασης που θα ζήλευε και το πιο
ακριβό εστιατόριο της χώρας και

όμως μέχρι σήμερα μένει ανεκμετάλλευτο, με αποτέλεσμα να τείνει
να καταντήσει δυσλειτουργικό λόγω
απραγίας! Η λειτουργία του θα καθίστατο εφικτή και τελείως ανέξοδη
ΜΟΝΟ με την τοποθέτηση κατάλληλου προσωπικού! Τα οφέλη που θα
προκύψουν από την έναρξη λειτουργίας της λέσχης αυτής είναι πολλαπλά τόσο για το μόνιμο προσωπικό
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας όσο και για το εκπαιδευόμενο
ασ τ υ νο μ ι κό π ρ ο σ ω π ι κό τ η ς
Σ.Μ.Ε.Β.Ε. Αυτονόητο είναι πως με
την δημιουργία λέσχης εστίασης

στην Σχολή της Βέροιας ταυτόχρονα
μειώνεται και το κόστος σίτισης που
δαπανά το Υπουργείο για την μετεκπαίδευση των Στελεχών του, αποσπώντας το από κάθε γωνιά της Βορείου Ελλάδος. Αξίζει να σημειωθεί
πως με την έναρξη λειτουργίας της
Λέσχης Εστίασης στη Σ.Μ.Ε.Β.Ε. το
ποσοστό μείωσης κόστους δαπάνης
για την σίτιση των μετεκπαιδευομένων στελεχών είναι της τάξεως περίπου 1000% !!!
Χάσμα...
«Χαρακτηριστικά σας αναφέρουμε
πως για κάθε Μετεκπαιδευόμενο
Στέλεχος το Υπουργείο δαπανά με
την μορφή του υπομνήματος 30 €
καθημερινά για την σίτισή του, ενώ
με την δημιουργία της Λέσχης εστίασης το κόστος σίτισης για το ίδιο
άτομο είναι περίπου 3 €!!! Αντιλαμβάνεται αμέσως και ο πλέον δύσπιστος κριτής συνδικαλιστικών δράσεων πως ανάμεσα στο συνδικαλι-

στικό κίνημα και στους ασκούντες
την εξουσία, για να βρεθεί λύση στο
όποιο χάσμα μας χωρίζει, απαιτούνται δύο στοιχεία: Από τους μεν
πρώτους να αποδεχτούν τις δυσμενείς συνθήκες κάτω από τις οποίες
ζουν και εργάζονται και από τους δε
δεύτερους να δείξουν βούληση και
θέληση στην επίλυση των προβλημάτων τους, ιδιαίτερα δε όταν αυτή
η επίλυση όχι μόνο είναι εφικτή και
ανέξοδη, αλλά ταυτόχρονα προσβλέπει τόσο στην αύξηση κερδών
του Δημοσίου όσο και στην μείωση
των δαπανών του Κράτους που τόσο εύκολα επικαλούνται κάποιοι
για να εφαρμόσουν τα δυσμενέστερα μέτρα που είδε ποτέ ο τόπος μας.
Καλούμε την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία μας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1481/1984, να υιοθετήσει άμεσα την πρόταση της Ένωσής
μας για την δημιουργία Λέσχης
Εστίασης στο Πανόραμα Βέροιας,
βάζοντας έτσι ένα ισχυρό ανάχωμα

Συγχαρητήρια για τη
σύλληψη δραπετών

Τα Δ.Σ. των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής
Μακεδονίας, συγχαίρουν
όλους τους συναδέλφους μας
που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης των τριών επικίνδυνων
δραπετών των Αλβανικών Φυλακών, η οποία περαιώθηκε
με επιτυχία, χάρη στον επαγγελματισμό, τον άρτιο σχεδιασμό και την αυταπάρνηση των
συμμετεχόντων αστυνομικών.
Την επιστολή υπογράφουν οι
πρόεδροι των Ενώσεων Γρεβενών, κ. Χρήστος Τριγώνης,
Καστοριάς κ. Θωμάς Νάτσης,
Κοζάνης κα Σταυρούλα Θέμελη και Φλώρινας κ. Ιωάννης
Μουρατίδης.
στα κύματα προβλημάτων που ταλανίζουν το αστυνομικό προσωπικό, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα για
μία ακόμα φορά πως η κερδοφορία
των νεοϊδρυθεισών Λεσχών Εστίασης Αστυνομικού Προσωπικού ανά
την χώρα αποτελεί τρανό παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή», καταλήγει το έγγραφο-πρόταση του σωματείου.

Αισθανόμαστε δικαιωμένοι, αλλά...
Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Ορεστιάδας εκπέμπει SOS για τους
ποινικούς κρατούμενους

Δ

ικαιωμένη αισθάνεται η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Ορεστιάδας με την δημοσιοποίηση της προκήρυξης του
υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την
παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις
εγκαταστάσεις προαναχωρησιακών
κέντρων κράτησης αλλοδαπών από
σεκιούριτι και συγκεκριμένα στο ΕΧΠΑ Φυλακίου, το οποίο είχε αποκλειστεί αρχικά.
«Η Ένωσή μας από την αρχή θεώρησε αδιανόητο το γεγονός της απόρριψης του ΕΧΠΑ Φυλακίου από τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών φύλαξης και παραθέτοντας σειρά επιχειρημάτων προσπάθησε και εν τέλει
κατάφερε να αναστρέψει το αρνητικό
κλίμα που είχε αναπτυχθεί γύρω από
το ΕΧΠΑ Φυλακίου και τη μη πρόσληψη σεκιούριτι»,τονίζει στην ανακοίνωσή της. Ωστόσο, για το πρόβλημα της
συνεχιζόμενης παραμονής ποινικών

κρατουμένων στα κρατητήρια, ασκεί
έντονη κριτική, καλώντας τον υπουργό Δημόσιας Τάξης να λάβει υπόψη
του ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει η
χώρα νέες μεταναστευτικές πιέσεις
μέσω της Βουλγαρίας, όπου έχει επίσης τεθεί σε ισχύ ανάλογο πρόγραμμα
με το ΑΣΠΙΔΑ για τη φύλαξη των συνόρων τους. Αυτήν την περίοδο υπάρχουν 40 κρατούμενοι για διάστημα
που ξεπερνά τους δέκα μήνες ανά κρατούμενο, συνεχόμενα τα τελευταία 2
χρόνια, σημειώνει μεταξύ άλλων και
ζητά άμεσα την αποσυμφόρηση των
κρατητηρίων από τους ποινικούς κρατουμένους,την ανάθεση της διαχείρισης του ΕΧΠΑ και του ΚΕΠΥ σε ιδιωτική εταιρεία παροχής ασφάλειας, τη
μη μεταγωγή μεταναστών από την
ενδοχώρα στα δυο κέντρα κράτησης
ΕΧΠΑ και ΚΕΠΥ,καθώς και τη μη συμμετοχή των συναδέλφων σε μεταγωγές κρατουμένων στην ενδοχώρα, δε-

δομένου ότι αρμόδια υπηρεσία είναι
το Μεταγωγών. «Όλα αυτά θα απεγκλωβίσουν το μεγάλο αριθμό των
συναδέλφων που απασχολούνται
στην φύλαξη και διαχείριση των κρατουμένων και θα διατεθούν στη φύλαξη των συνόρων και στη γενική αστυνόμευση της περιοχής ευθύνης της
Α/Δ Ορεστιάδας», τονίζει το σωματείο.
Συγκεκριμένα,ο αριθμός που διατίθεται για τη φύλαξη των ποινικών κρατουμένων ανέρχεται σε σχεδόν 18 άτομα ανά βάρδια δηλ. 5 βάρδιες από 18
άτομα ίσον 90 (σε τέσσερις διαφορετικούς χώρους). Συνολικά μόνο για
τη φύλαξη και διαχείριση των κρατουμένων διατίθενται περίπου 200 αστυνομικοί (150 από την ΑΣΠΙΔΑ και οι
υπόλοιποι από το μόνιμο προσωπικό).
Σημειώνεται,τέλος,ότι τα αστυνομικά
κρατητήρια δεν πληρούν τις προδιαγραφές για μακροχρόνια κράτηση για
τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε.

Σε κατάσταση δούλων κωπηλατών

Η

Ένωση Αστυνομικών Φθιώτιδας καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη καταστρατήγηση του χρόνου εργασίας του αστυνομικού προσωπικού, περιγράφοντας τις συνθήκες ρωμαϊκής
γαλέρας που επικρατούν σε ορισμένες υπηρεσίες.

Δυστυχώς, η Διοίκηση, με την
επίκληση υπηρεσιακών αναγκών,
καθημερινά παραβιάζει ασύστολα
το ωράριο εργασίας, πολλές φορές
άνευ λόγου, αναλώνει το προσωπικό σε μέτρα που κρίνονται τουλάχιστον υπερβολικά, τονίζει μεταξύ
άλλων παραθέτοντας συγκεκριμέ-

να παραδείγματα. Δηλώνουμε, σημειώνει η Ένωση, ότι δεν είμαστε
διατεθειμένοι να συνηγορήσουμε
στην άσκοπη καταπόνηση του προσωπικού, διότι κάποιοι βλέπουν
φαντάσματα και δεν μπορούν να
εκτελέσουν τα καθήκοντά τους
σύννομα.

Διεθνής
φιλικός
αγώνας
μπάσκετ

Με επιτυχία διεξήχθη στις 2 Νοεμβρίου 2013 στο Κλειστό Γυμναστήριο Διαγόρα ο Διεθνής
Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ μεταξύ των ομάδων των Αστυνομικών
Ν. Δωδ/νησου και Αστυνομικών
της Περιφέρειας Μούγλων της
Τουρκίας. Όπως ανακοίνωσε η
Ένωση Αστυνομικών Νότιας Δωδεκανήσου, την αποστολή των
Τούρκων συναδέλφων μας συνόδευαν στην Ρόδο σύσσωμη η
ηγεσία της Αστυνομικής Διεύ-

θυνσης Μούγλων, καθώς και
αντιπροσωπία από την Περιφέρεια Μούγλων (τμήμα Αθλητισμού & Τουρισμού) της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και των Μ.Μ.Ε.
Οι Αστυνομικοί της Ρόδου νίκησαν τους συναδέλφους τους με
καλάθια 70-41. Η Τουρκική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε και τα
γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης και συναντήθηκε με τον
Αστυνομικό Διευθυντή κ. Αντώνη
Βλαχάκη.
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Έξι ώρες καψώνι!
Υποχρέωση της Διοίκησης, είναι ο σχεδιασμός των μέτρων να μην γίνεται σε βάρος
των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας

Ά

λλο ένα κραυγαλέο παράδειγμα κακοδιοίκησης και
κατασπατάλησης της αστυνομικής δύναμης, βλέπει το φως
της δημοσιότητας από την Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης και τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αλεξανδρούπολης.
«Για μία ακόμη φορά, όπως επισημαίνουν, γίναμε θεατές στο μονόπρακτο θεατρικό έργο «το θέατρο
του παραλόγου» κι αυτό με αφορμή
την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού
αγώνα μεταξύ των Π.Α.Ε. Πανθρακικού και Π.Α.Ο.Κ. στην Κομοτηνή
την 27-10-2013 και ώρα 17.15΄. Με
απόφαση της Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, διατάχθηκε η
μετακίνηση των Διμοιριών Υποστήριξης και ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. των
Αστυνομικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας, καθώς και δύο Διμοιριών Υποστήριξης της Διεύθυνσης
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, ώστε την 12.15΄ώρα να
βρίσκονται στην Α.Δ. Ροδόπης για
ανάληψη υπηρεσίας.
Επισημαίνουμε ότι, ο απαιτούμενος χρόνος για την μετακίνηση των
αστυνομικών δυνάμεων στην Κομοτηνή και την επάνοδό τους στην
έδρα τους, κυμαίνεται το ελάχιστο

από δύο ώρες έως και επτά ώρες
για τους μετακινούμενους από
Θεσσαλονίκη. Οι δε στατικές δυνάμεις λήψης μέτρων Τάξης-Τροχαίας
και Ασφάλειας, διατάχθηκαν να
βρίσκονται στο σημείο ανάληψης
υπηρεσίας (χώρος γηπέδου) την
11.15΄ώρα, ήτοι έξι ώρες νωρίτερα
από την ώρα έναρξης του αγώνα!
Εμείς ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι
των εργαζομένων στην Ελληνική
Αστυνομία, δεν έχουμε καμία πρόθεση παρέμβασης στον σχεδιασμό
των μέτρων, ο οποίος είναι σαφώς
αρμοδιότητα της Διοίκησης. Υποχρέωση της Διοίκησης, όμως, είναι
ο σχεδιασμός της εκάστοτε αστυνομικής επιχείρησης να μην γίνεται
πάντοτε σε βάρος των θεσπισμένων
εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας, τα οποία η ίδια
οφείλει να διαφυλάττει. Καταστρατήγηση της κείμενης Νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των αστυνομικών, δεν ανεχθήκαμε, δεν ανεχόμαστε και
δεν θα ανεχθούμε.
Αμέσως μετά την έκδοση της παραπάνω διαταγής, ήρθαμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό
Αστυνομικό Διευθυντή Π.Α.Μ.Θ.
Υποστράτηγο κ. Γεώργιο Σαλαμάγκα, στον οποίο τονίσαμε τις αντιρρήσεις μας ως προς το πρωτοφανές

γεγονός να αρχίζουν τα μέτρα έξι
ώρες πριν την έναρξη του αγώνα,
καθώς αυτό θα επιφέρει την άσκοπη καταπόνηση του προσωπικού
και την αναπόφευκτη μείωση παρεμβατικής του ικανότητας προς
αποτροπή επεισοδίων όταν και
εφόσον αυτό χρειαστεί.
Από πλευράς του μας ενημέρωσε
ότι σύμφωνα με πληροφορίες θα
αφιχθούν από τις πρωινές ώρες,
στην πόλη της Κομοτηνής, περίπου
πέντε χιλιάδες οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδος και αυτό καθιστά
αναγκαία την πρώιμη έναρξη των
μέτρων. Εμείς του προτείναμε την
μετάθεση του χρόνου έναρξης των
μέτρων κατά τουλάχιστον μία ώρα
μετά, καθότι οι επικαλούμενες κάθε
φορά πληροφορίες, δεν ανταποκρίνονται τελικά στην πραγματικότητα,
όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος. Η πρότασή μας δεν έγινε
αποδεκτή από τον κ.Γενικό και αυτό
προκάλεσε την παρέμβαση του Προέδρου της Ομοσπονδίας μας προς
τον Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, χωρίς και πάλι να επέλθει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
Οι Πρόεδροι των Ενώσεών μας, σε
συνάντησή τους με τον Α΄ Υποδιευθυντή της Α.Δ. Ροδόπης, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο χώρο του
Δημοτικού Σταδίου Κομοτηνής, επι-

σήμαναν την δυσαρέσκεια των Ενώσεών μας και της Ομοσπονδίας μας,
για την έλλειψη διάθεσης συνεργασίας, διαλόγου και αποδοχής των
προτάσεών μας, ζητώντας του να
ενημερώσει σχετικά τον Αστυνομικό
Διευθυντή Ροδόπης και τον Γενικό
Αστυνομικό Διευθυντή Π.Α.Μ..Θ.,
καθιστώντας αυτούς υπεύθυνους
για τους κινδύνους στους οποίους
εκθέτουν τους συναδέλφους, με τις
αποφάσεις τους. Για άλλη μία φορά,
επαληθευθήκαμε.
Άσκοπη ταλαιπωρία
Κατά πρώτον,παρότι οι αστυνομικές
δυνάμεις προσήλθαν στο ορισθέν σημείο συγκέντρωσης στην διαταχθείσα ώρα, για λήψη εντολών-οδηγιών,
η Διοίκηση προσήλθε στο σημείο ….
κατά μία περίπου ώρα αργότερα,
«στήνοντας» το προσωπικό στο «ραντεβού» που η ίδια διέταξε!
Κατά δεύτερον δε, το «επιβεβαιωμένο» των πληροφοριών κατέπεσε
και πάλι καθώς οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας και κατά αριθμό
πολύ λιγότεροι ήσαν και αφίχθησαν
στην πόλη της Κομοτηνής την
15.30΄ώρα!
Αδίκως λοιπόν ταλαιπωρήθηκαν,
για μία ακόμη φορά, οι συνάδελφοί
μας, λόγω της μη ορθής εκτίμησης
της κατάστασης και των πληροφορι-

ών, εκ μέρους της Διοίκησης, αλλά
και της άρνησής της να δεχθεί τις
απόψεις και τις προτάσεις μας, οι
οποίες πηγάζουν από την δική μας
εμπειρία και τις πραγματικά επιβεβαιωμένες πληροφορίες μας.
Η αναλγησία της Διοίκησης και η άρνησή της να αποδεχθεί, έστω και μία
φορά, τις προτάσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων, είχε ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση του
Π.Δ. 394/2001 που αφορά το ωράριο
εργασίας, δεδομένου ότι σχεδόν το
σύνολο των συμμετεχόντων στα μέτρα, μετά την πολύωρη καταπόνησή
τους -με σαφή την αρνητική επιρροή
στην ασφάλειά τους-, διατάχθηκαν
σε εκτέλεση νέας υπηρεσίας (μέτρα
τάξης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου κ.λ.π.) σε πολύ λιγότερες από
τις 16 ώρες που απαιτεί το Προεδρικό
Διάταγμα, ως ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης. Επιπλέον δε, οι Διμοιρίες
Υποστήριξης της Θεσσαλονίκης παρότι λόγω της χιλιομετρικής απόστασης δικαιούνται από την ισχύουσα
Νομοθεσία, διανυκτέρευση και αποζημίωση μίας και μισής ημέρας, αυτές διατάχθηκαν σε αυθημερόν επιστροφή με άφιξή τους στη Θεσσαλονίκη την 23.30΄ ώρα και εκτέλεση νέας υπηρεσίας η πρώτη την 09.00΄ώρα
και η δεύτερη την 12.00΄ώρα της 2810-2013».

Με έργα στηρίζουμε τους συναδέλφους
Τα προβλήματα της Νοτιοανατολικής Αττικής τέθηκαν στον Αττικάρχη. Απλήρωτα τα νυχτερινά, καταγγέλλει το σωματείο

Σ

ε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε (4/11/2013) η συνάντηση του Προεδρείου της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής με
τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή
Αττικής, Υποστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Μιχαιρίνα.
Συζητήθηκαν επιμέρους θέματα
που απασχολούν τις υπηρεσίες που
εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της
Νοτιοανατολικής Αττικής, αλλά και
την Αστυνομία, ως θεσμό γενικότερα. Τα ζητήματα που τέθηκαν ήταν
τα εξής:
α) η μείωση των μέτρων τάξης από
τη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών και από τη Διεύθυνση
Νοτιοανατολικής Αττικής προς τις
άλλες Διευθύνσεις.
β) η εφαρμογή των διαταγών και
του Π.Δ. για την εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας για τους
Αστυνομικούς .
γ) η αναγκαιότητα τα Τ.Ε.Ε.Μ. να
συνεχίσουν να εδρεύουν όσο το δυνατόν πλησίον του κέντρου της πρωτεύουσας προκειμένου να είναι σε
θέση να αντεπεξέρχονται όταν παραστεί ανάγκη καθώς και η άμεση συ-

ντήρηση των οχημάτων τους.
δ) η επιτακτική ανάγκη να τοποθετηθούν αλεξίσφαιρες σκοπιές στους
στόχους ή αλλιώς η υπηρεσία εκεί να
εκτελείται με συμβατικό όχημα και
από αστυνομικό με πολιτική περιβολή,ώστε να μη γίνεται ο ίδιος στόχος.
ε) η απεμπλοκή του Α.Τ. Μαρκοπούλου από τη φύλαξη του σκοπευτηρίου Μαρκοπούλου.
στ) η δημιουργία λέσχης σίτισης
στη Διεύθυνση Νοτιανατολικής Αττικής.
ζ) η ανακοίνωση της υπηρεσίας
τουλάχιστον δυο (2) ημέρες πριν την
εκτέλεσή της,προκειμένου ο εργαζό-

μενος αστυνομικός να προγραμματίζει τη ζωή του.
Από μέρους του κυρίου Γενικού
τονίστηκε η αναγκαιότητα μιας ορθολογικής διαχείρισης του προσωπικού
της ΕΛ.ΑΣ ενόψει της αναδιάρθρωσης, η οποία όμως πρέπει να συνδεθεί άμεσα με την αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών της, αλλά και την
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται τα εργασιακά του δικαιώματα. Επίσης, με αφορμή την αναφορά του στην επιτυχή έκβαση του
ζητήματος της λειτουργίας Δ.Ε.Ε.στη
Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμέ-

να Αθηνών,τονίστηκε και η αναγκαιότητα να δημιουργηθούν παραρτήματα και σε όλες τις άλλες Διευθύνσεις για την εξοικονόμηση εργατοωρών, αλλά και για την καλύτερη
λειτουργία των Υπηρεσιών.
Τέλος, επισήμανε ότι αποζητά τη
συνεργασία με το σωματείο, προκειμένου να συνεισφέρουμε όλοι από
κοινού για μια καλύτερη Αστυνομία.
Εμείς είμαστε πεπεισμένοι ότι η
συνεργασία αυτή θα υπάρξει και θα
αποδώσει καρπούς προς όφελος των
συναδέλφων Αστυνομικών,αλλά και
των Υπηρεσιών της Νοτιοανατολικής
Αττικής, γενικότερα, καταλήγει η
ανακοίνωση της Ένωσης.
Ανάλογη συνάντηση έγινε και με
τον Διεθυντή της Δ.Α.ΝΑ.Α. ταξίαρχο κ. Λουκά Τουρπέτα ο οποίος συνεχάρη το Προεδρείο και τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου για την
εκλογή τους, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους τονίζοντας,ότι η επιτυχία της νεοσύστατης
Ένωσης θα καθοριστεί σε μεγάλο
βαθμό από την σύμπνοια και την
ενότητα του Διοικητικού συμβουλίου. Κυρίαρχο θέμα που τέθηκε ήταν
οι παραβιάσεις του χρόνου εργασί-

ας, η αναγκαιότητα τοποθέτησης
θωρακισμένης σκοπιάς σε συγκεκριμένους στόχους κλπ.
Απλήρωτα τα νυχτερινά!
Το σωματείο,με ανακοίνωσή του,κατήγγειλε εξάλλου ότι στο αναλυτικό
σημείωμα αποδοχών του μηνός Δεκεμβρίου πολλοί συνάδελφοι διαπίστωσαν ότι για τον μήνα Οκτώβριο
αποζημιώνονται λιγότερες ή και καθόλου ώρες νυχτερινής απασχόλησης από αυτές που έχουν εργασθεί.
«Επειδή πλέον ούτε στα υπανάπτυκτα κράτη της Νοτιοανατολικής Ασίας,αλλά και στις φυλές της υποσαχάριας Αφρικής δεν προσφέρεται εργασία χωρίς αμοιβή, ΚΑΛΟΥΜΕ την
πολιτική και φυσική ηγεσία να δώσει
άμεσα λύση στο τεράστιο ζήτημα που
έχει προκύψει,προκειμένου οι εργαζόμενοι Αστυνομικοί να αποζημιωθούν κανονικά για τις ώρες που διατάχθηκαν να εκτελέσουν νυχτερινή
εργασία.Σε περίπτωση που δεν διευθετηθεί το ζήτημα,ενημερώνουμε τα
μέλη μας ότι η Ένωσή μας θα προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προστατέψει τα δικαιώματά τους με κάθε νόμιμο τρόπο».
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Φυλάττουν Θερμοπύλες λησμονημένοι από τη διοίκηση
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου καταγγέλλει έλλειψη σεβασμού προς τον Συνάδελφο

Η

Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Σάμου εκφράζει τη δυσαρέσκειά
της προς την Αστυνομική Διεύθυνση, σημειώνοντας ότι δεν συμμερίστηκε την αγωνία της για να
ενισχύσει τους Α.Σ. Φούρνων και
Ευδήλου με αστυνομικό προσωπικό.
Όπως, επισημαίνει, «ο Α.Σ.
Φούρνων ήταν στελεχωμένος με
δυο αστυνομικούς, ο ένας εκ των
οποίων μετατέθηκε για τον τόπο
συμφερόντων του με τις έκτακτες
μεταθέσεις του 2013. Κατόπιν της

μετάθεσης αυτής, βεβαίως και τίθεται θέμα αντικατάστασής του.
Με έκπληξη όμως διαπιστώσαμε
ότι η αντικατάσταση αυτή δεν
πραγματοποιήθηκε στο πρόσφατο συμβούλιο μεταθέσεων της
Α.Δ. Σάμου.
Με την απόφαση αυτή παραμένει μόνο ΕΝΑΣ αστυνομικός να
αστυνομεύει το νησί των Φούρνων. ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ όμως ότι
αστυνομεύει, διότι τι μπορεί να
κάνει μόνος του ένας αστυνομικός σε ένα νησί των χιλίων κατοίκων περίπου; Μπορεί να προβεί

ΜΟΝΟΣ του σε οποιαδήποτε
αστυνομική ενέργεια; Η απάντηση είναι ΟΧΙ. Μπορεί όμως αυτή
η κατάσταση να είναι από στείρα
έως επικίνδυνη για τη σωματική
του ακεραιότητα και την τοπική
κοινωνία σε πολλές καθημερινές
καταστάσεις; Βεβαίως. Γι’ αυτό
και σε πρόσφατή μας συνάντηση
με τον κ. Αστυνομικό Διευθυντή
Σάμου τονίσαμε την αναγκαιότητα ενίσχυσης του Α.Σ. Φούρνων
και Α.Σ. Ευδήλου.
Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι

σε οποιαδήποτε προσωρινή λύση
που δεν θα επιτρέπει στους συναδέλφους να απολαμβάνουν και τα
σχετικά προνόμια που απορρέουν
από το Π.Δ. 100/2003, όπως είναι
το δικαίωμα για υποβολή αίτησης
μετάθεσης στον ένα χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 και τα
δύο επιπλέον μόρια σύμφωνα με
το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. β΄. Προνόμια
τα οποία προφανώς δεν απολαμβάνει ο Αστυνομικός ο οποίος
ενισχύει με αποσπάσεις τις υπηρεσίες αυτές.
Κατόπιν όλων αυτών πιστεύου-

Η ύφεση δυναμιτίζει
το ασφαλές περιβάλλον
Επιστημονική Ημερίδα στην Πάτρα με αντικείμενο την ασφάλεια ως προϋπόθεση ανάπτυξης

Η

Ασφάλεια ως Προϋπόθεση
Ανάπτυξης, ήταν το αντικείμενο της επιστημονικής
συνάντησης που διοργανώθηκε
στην Πάτρα (24-11-2013) με πρωτοβουλία της Ένωσης Αξιωματικών
Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σε συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας.
Το “παρών” στην ημερίδα έδωσε
ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος
Φωτόπουλος, ο οποίος επισήμανε
ότι η πολιτεία έχει χρέος να διασφαλίσει το υπέρτατο αγαθό της
ασφάλειας του πολίτη. «Για να
υπάρξει ανάπτυξη σε μια κοινωνία είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει ασφάλεια.Εάν δεν
υπάρχει ασφάλεια ό,τι μέτρα και
να ληφθούν θα πηγαίνουν χαμένα. Γι’ αυτό απευθύνω έκκληση
προς την κυβέρνηση και όλους
τους πολιτικούς χώρους,να έχουν
ως πρώτη προτεραιότητα την
ασφάλεια σε μια περιοχή και τη
διασφάλιση της ζωής του πολίτη.
Η Αστυνομία είναι για την κοινωνία και της αξίζει μια καλύτερη
αστυνομία και μπορούμε να την
έχουμε», τόνισε μεταξύ άλλων ο
πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Περιφέρειας Δυτ.
Ελλάδος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Χρήστος Μαζαρακιώτης,
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα
αναδιάρθρωσης της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ο
πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αχαΐας κ.Σταύρος Τσεκούρας ανέπτυξε το θέμα «Η διαφθορά στον Δημόσιο Βίο ως ανασταλτικός παράγοντας ανάπτυξης»,
παραθέτοντας ενδιαφέροντα στοιχεία για το μέγεθος του προβλήματος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως
από το 2000 έως το 2012 το ΣΔΟΕ

έχει κατασχέσει 5 δισεκατομμύρια
ευρώ από πλαστά τιμολόγια! Στη συνέχεια, μίλησε ο αντιπρόεδρος της
ΠΟΑΞΙΑ κ. Ανδρέας Βέλιος (λόγω
εκτάκτου κωλύματος δεν παρέστη ο
πρόεδρος κ. Δημήτρης Γεωργατζής), ο οποίος ανέφερε πως μία
ασφαλής και δίκαιη κοινωνία αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη.Παρατήρησε όμως ότι «ο επιδιωκόμενος στόχος της ανάπτυξης δυναμιτίζεται από τα μέτρα και από το
τσουνάμι της οικονομικής κρίσης.Η
ελαφριά εγκληματικότητα καλπά-

ζει, η βαριά γιγαντώνεται. Οι αδυναμίες είναι τεράστιες. Κανείς δεν
επενδύει σε περιβάλλον που δεν
υπάρχει οικονομική δραστηριότητα,
όταν απειλείται από τον τρομοκράτη,τον τσαντάκια τον πορτοφολά.Σε
καθεστώς ανομίας δεν μπορεί να
υπάρξει ανάπτυξη», τόνισε.
Από επιστημονικής πλευράς, μίλησαν η εγκληματολόγος, μέλος
του Καθολικού Πανεπιστημίου του
Μιλάνο, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Δρ. Μαρία Αλβανού με θέμα:
«Τρομοκρατική βία, εξτρεμιστική
βία στα πλαίσια κοινωνικής αναταραχής και ζητήματα εγκληματικότητας: επιπτώσεις στην ανάπτυξη»,
ο Καθηγητής Εγκληματολογίας,
δικηγόρος κ. Άγγελος Τσιγκρής με
θέμα «Η κοινωνική πρόληψη ως
αντίδοτο στην εγκληματικότητα
και ως προϋπόθεση ανάπτυξης»
και ο Δικηγόρος LLM in Organized
Crime κ. Κώστας Αποστολόπουλος, ο οποίος παρουσίασε την «επι-

χειρηματικότητα» του Διεθνικού
Οργανωμένου Εγκλήματος.
Θωρακίστε τον συνάδελφο
H Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας εκφράζει για άλλη μια
φορά την ανησυχία μας για τις επιθέσεις που δέχονται συνάδελφοί μας
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος,
όπως αυτή που έλαβε χώρα την Τρίτη
26 Νοεμβρίου 2013 μεσημβρινές
ώρες στην περιοχή της Οβρυάς Πατρών,παρουσία μάλιστα Δικαστικού
Λειτουργού.Καλούμε την Φυσική και
Πολιτική Ηγεσία να θωρακίσει επιτέλους τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο,
τον οικογενειάρχη Αστυνομικό. Καλούμε την τοπική Ηγεσία να σχεδιάζει τέτοιου είδους επιχειρήσεις
αγνώστου κινδύνου, λαμβάνοντας
όλα τα αναγκαία μέτρα αυτοπροστασίας,προκειμένου αποφευχθούν στο
μέλλον δυσάρεστες καταστάσεις με
κίνδυνο σοβαρό τραυματισμό ή απώλεια συναδέλφου.

με ότι η Αστυνομική Διεύθυνση
θα σκύψει στο θέμα, το οποίο για
μας είναι μείζονος σημασίας και
ευχόμαστε σύντομα να έχει μια
θετική έκβαση έτσι ώστε να μη
λοιδορούνται και στην πράξη οι
Συνάδελφοί μας οι οποίοι πράγματι φυλούν Θερμοπύλες, μόνοι
τους, χωρίς να υπάρχουν γι’ αυτούς ωράρια και αργίες, συνεργαζόμενοι με την τοπική κοινωνία
πάντα για το καλό της, για την
πρόσβαση μέχρι και του τελευταίου πολίτη της χώρας στο αγαθό
της ασφάλειας».

Ανέγερση
προτομής
Υπαρχιφύλακα
Γεωργίου
Ανδριτσόπουλου
Την πρωτοβουλία του Δήμου
Αγρινίου και της Τοπικής
Κοινότητας Δαφνιά, να
ανεγερθεί προτομή του
πεσόντος στον καθήκον,
συμπατριώτη συναδέλφου
τους, Υπαρχ/κα
Ανδριτσόπουλου Γεωργίου
του Χαραλάμπους, ο οποίος
τραυματίστηκε θανάσιμα την
17 Ιουνίου 2013 στο Δίστομο
Βοιωτίας, μετά από ένοπλη
συμπλοκή με επικίνδυνους
κακοποιούς, εξαίρει με
επιστολή της προς τον
δήμαρχο Αγρινίου κ.
Μοσχολιό Παύλο, η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ακαρνανίας.
«Κύριε Δήμαρχε, Η
πρωτοβουλία σας αυτή είναι
ιδιαίτερα σημαντική για
εμάς, διότι, σε μια ιδιαίτερα
επικίνδυνη αστυνομική
καθημερινότητα,
αναγνωρίζεται το έργο, η
προσφορά και η θυσία του
εργαζόμενου Αστυνομικού
προς του συνανθρώπους
μας, αλλά και στην κοινωνία
γενικότερα και αποτελεί τον
ελάχιστο φόρο τιμής στην
προσπάθεια διασφάλισης
του αγαθού της δημόσιας
ασφάλειας. Κύριε Δήμαρχε,
Παρακαλούμε όπως η
παρούσα επιστολή μας
αναγνωστεί στο προσεχές
Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Αγρινίου»,
σημειώνεται μεταξύ άλλων
στην ίδια επιστολή.
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Συνδικαλιστική αντεπίθεση

Μ

ε την επιβολή του
Μνημονίου τον Μάιο
του 2010, «δρομολογήθηκαν» και συνεχίζουν, σαρωτικά πρωτόγνωρες νομοθετικές μεταβολές οι
οποίες έχουν δημιουργήσει μια νέα
κοινωνική πραγματικότητα.
Αυτή περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων, αθρόες απολύσεις- ρεκόρ σε ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, σμίκρυνση
του κοινωνικού προστατευτικού κράτους, μεγάλη ανεργία, ιδίως στους νέους, συνεχή μετανάστευση του επιστημονικού δυναμικού και σαρωτική
οικονομική ύφεση. Αν όλα αυτά συνδυαστούν με την κατακόρυφη αύξηση της φορολογίας που έλαβε χώρα,
γίνεται κατανοητό ότι η «πορεία» για
την ανάπτυξη είναι αφενός μακρόχρονη υπόθεση, αφετέρου δε, δημιουργεί εκρηκτικές παρενέργειες που
όμοιές τους δεν έχουμε ξαναζήσει.
Βασικός νόμος της οικονομίας και
της αγοράς εργασίας είναι η προσφορά και η ζήτηση. Σήμερα, σε συνθήκες
πρωτοφανούς ύφεσης και καταγε-

Του Γρηγόρη
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ
Προέδρου της
Ε.ΑΣ.Υ.Αθηνών
και
αντιπροεδρου
ΠΟΑΣΥ

γραμμένης επίσημης ανεργίας της τάξης του 27,9%, δεν πλήττονται μόνο αυτοί που έχουν χάσει τη δουλειά τους. Οι
δευτερογενείς επιπτώσεις είναι τεράστιες για τις οικογένειές τους, για τις
τοπικές κοινωνίες από τις οποίες προέρχονται, για όλη την εθνική οικονομία
εν τέλει, δηλαδή για όλους μας.
Παράλληλα «δημιουργείται» σταδιακά
μια καινούρια εργασιακή πραγματικότητα για τους «τυχερούς» απασχολούμενους ή υποαπασχολούμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η συνεχής άμεση
και έμμεση απειλή για απόλυση, τα απαράδεκτα ωράρια εργασίας, η εξαΰλωση
των μισθών και αμοιβών τους και η καταρράκωση της προσωπικότητας είναι
μόνο μερικές από τις επιπτώσεις.
Το ερώτημα που τίθεται πλέον αμείλικτα είναι το εξής: Ποιος και με
ποιους πρακτικούς τρόπους θα προστατεύσει τους εναπομείναντες εργαζόμενους από το βίαιο πισωγύρισμα,
σε συνθήκες εργασίας του 1900;
Μέχρι τώρα όλοι μας έχουμε διαπιστώσει ότι το ελληνικό συνδικαλιστικό
κίνημα υπήρξε παντελώς ανέτοιμο για

23ο Συνέδριο

Η μεγάλη ευκαιρία για
τους νέους συναδέλφους

Ο

ι εργασίες του 23ου συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας πραγματοποιούνται σε μια περίοδο που το έθνος ολόκληρο δοκιμάζεται.
Αυτό καθεαυτό όμως το γεγονός,δεν μας στερεί το δικαίωμα να
παραχθούν πράξεις, που θα οριοθετούν εξελίξεις στο μέλλον.
Υπάρχει πράγματι ένας διοικητικός απολογισμός που φυλλομετρείται σε ένα εγχειρίδιο αρκετών σελίδων.Αρκετές από τις επιμέρους πράξεις του,αν και τελούν υπό αίρεση,ουδείς ακόμα και κακόβουλα μπορεί να
εναντιωθεί στις προπαρασκευαστικές εκείνες ενέργειες που οριοθετούν ώριμες διεκδικήσεις και εν δυνάμει,δύνανται να αποτελέσουν την βάση,ώστε
αυτές να καταστούν αναγκαίες και ικανές για την ολοκλήρωση των προσπαθειών μας. Ώριμοι και δοκιμασμένοι συνδικαλιστές που στο παρελθόν με την
παρουσία,τον λόγο και τις ενέργειές τους,συνετέλεσαν στην ισχυρή καταξίω- Του Νίκου
Καραδήμα
ση της Oμοσπονδίας στο συνδικαλιστικό στερέωμα,δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από μεμονωμένες και απρόσφορες προσπάθειες που ηθελημένα
Αναπληρωτή
ή αθέλητα τους συνοδεύουν και μπορεί να καταλογισθούν κακοπροαίρετα. Άλλωστε,δεν είμαστε από την φύση μας κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό από Γραμματέα
το λοιπό κοινωνικό σύνολο,όσων ασχολούνται με τα κοινά.
ΠΟΑΣΥ
Καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια να προσδώσουμε στον Έλληνα Αστυνομικό ένα ισχυρό κοινωνικό και αξιοπρεπές προφίλ που ήταν αλληλένδετο με
τις αποδοχές,την σύνταξή του και σε μικρότερο βαθμό την εργασιακή του
υπόσταση.Δυστυχώς,όμως,στο γύρισμα του χρόνου η θητεία μας συνέπεσε,
όπως η ιστορία καταδεικνύει ανά τους αιώνες,με κοσμοϊστορικές αλλαγές
που σχεδόν πάντα είναι αναπόφευκτες,κάθε 60-80 χρόνια περίπου.Προσδοκώντας πλέον την αναμενόμενη σταδιακά υποχώρηση της διεθνούς ύφεσης
που επηρέασε πολύ περισσότερο την χώρα μας,από κάθε άλλη,ευχόμαστε να
έρθουν καλύτερες μέρες.Προσωπικά στην μικρή διάρκεια της θητείας μου,
παρά την πολυετή ενασχόλησή μου με τα κοινά,στο Δ.Σ.και την Ε.Γ.της ΠΟΑΣΥ με την όποια αιρετική μου διάθεση,που δεν πηγάζει από τις μαύρες μέρες
του κινήματος,προσυπογράφω την ισχυρή παρουσία αρκετών συνδικαλιστών στο δ.σ. Είναι,όμως,επιτακτική η ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες από νεώτερους συνδικαλιστές και αρκετοί από αυτούς κατά την άποψή
μου,τόσο στα διοικητικά τους συμβούλια όσο και στα γενικά συμβούλια της
Ομοσπονδίας,έχουν δείξει δείγματα γραφής και είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία το επικείμενο συνέδριό μας να αποτελέσει για αυτούς το εναρκτήριο
έναυσμα και ας έχουν κατά νου τους αγώνες ενός μεγάλου Ηγέτη που πριν λίγες μέρες άφησε την τελευταία του πνοή,του ΝΈΛΣΟΝΑ ΜΑΝΤΕΛΑ.

την «παραγωγή θέσεων» προστασίας
των εργαζόμενων. Οι αντιδράσεις του
ήταν σπασμωδικές, ανοργάνωτες και
έδειξαν έλλειψη κατανόησης του μεγέθους του προβλήματος. Ο αιφνιδιασμός που ακολούθησε μετά το Μνημόνιο, κατά τη γνώμη μου, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της
«ποιότητας αντίδρασης» και βεβαίως
υπάρχουν πολλά ελαφρυντικά για την
ηγεσία του. Σήμερα όμως, τα ελαφρυντικά αυτά έχουν εκλείψει παντελώς.
Όλοι οι εργαζόμενοι προσβλέπουν στο
θεσμό του συνδικαλισμού, τον συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμό του συνδικαλιστικού κινήματος. Άλλοι το επιζητούν φωναχτά, άλλοι έμμεσα, άλλοι
με ισχυρή δόση κριτικής και αυτοκριτικής. Πάντως όλοι «συμμετέχουν» περισσότερο και επιζητούν τη στήριξή
του ακόμη πιο πολύ.
Σε ό,τι μας αφορά, το αστυνομικό
συνδικαλιστικό κίνημα, μετά τον παραπάνω αιφνιδιασμό θα πρέπει να πάρει οργανωμένες πρωτοβουλίες θέσεων και αγώνα για να μην στερηθούν οι
συνάδελφοι ό,τι αποκτήθηκε με τό-

σους αγώνες και κόπο. Θα πρέπει να
ανασυντάξει τις δυνάμεις του, να αναπτύξει τη συμμετοχή, την κατάθεση θέσεων-λύσεων και να γίνει συνάμα δυνατότερο και προπαντός ευέλικτο στην
αντιμετώπιση των συνεχών «προκλήσεων» και υποβαθμίσεων. Πρέπει επιτέλους να υψωθεί «ανάχωμα» σε ό,τι
ευτελίζει τη δουλειά, υποβιβάζει τον
εργαζόμενο αστυνομικό, τον κάνει εργαζόμενο-είλωτα.

Δ

εν υπάρχουν πλέον άλλα
περιθώρια οπισθοχώρησης,
δεν υπάρχουν από μηχανής
λύσεις, δεν υπάρχουν πλέον
άλλες δικαιολογίες.
Είναι στο χέρι μας να αυτοοργανωθούμε με μεγαλύτερη αξιοπιστία και
αλληλεγγύη και ιεραρχώντας τα προβλήματα να τα αντιμετωπίσουμε με
ουσιαστικές μελετημένες και συνεχείς
παρεμβάσεις. Η αξιοπιστία μας θα κριθεί τώρα και έχουμε ιστορικό χρέος να
οργανώσουμε την «αντεπίθεσή» μας.
Κανένας δε, δεν πρέπει να λείψει από
αυτό το προσκλητήριο.

θεσμοι

Ανεπαρκής o Καλλικράτης

Τ

έσσερα σχεδόν χρόνια από την εφαρμογή του Καλλικράτη, σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο
τέθηκε προς διαβούλευση, δίνει τη δυνατότητα να ανακαθορίζονται τα όρια τοπικών δήμων άνω των 100.000 κατοίκων, μετά από σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου. Οι αλλαγές επηρεάζουν και νησιωτικούς δήμους, όπου με
τον «Καλλικράτη» εφαρμόστηκε η αρχή «ένα νησί, ένας δήμος»:
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η δημιουργία περισσότερων του ενός ΟΤΑ σε νησιά προτείνεται λόγω των μεγάλων αποστάσεων και των αναγκών που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς.
Επειδή πολλά έχουν λεχθεί για την αναδιάρθρωση της Ελληνικής
Αστυνομίας, που θα λάβει χώρα το επόμενο διάστημα, αισθάνομαι
την ανάγκη να ρωτήσω μόνο τούτο: Εμείς προβλέψαμε στην επερχόμενη αναδιάρθρωση τα προβλήματα και τις αρρυθμίες, που διαπιστώθηκαν μετά τις συνενώσεις των ΟΤΑ; Γιατί καλά λέγεται από
κάποιους να κλείσουν όλα τα περιφερειακά Αστυνομικά Τμήματα,
αλλά εμείς δεν είμαστε ΚΕΠ! Ακόμα και οι Δήμοι, που άφησαν κάποιες υποτυπώδεις Υπηρεσίες στα Γραφεία, όπου στεγάζονταν (π.χ.
ύδρευση, κλπ) διαπιστώνουν ότι οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται.
Για να σκεφτούμε, λοιπόν, τα του οίκου μας! Μπορεί να αστυνομευτεί ένας ολόκληρος Δήμος από τις Υπηρεσίες της Έδρας; Και με
ποια κριτήρια θα οδηγηθούν στην κατάργηση Υπηρεσίες; Βασικό
κριτήριο θα αποτελέσει ο πληθυσμός, η δραστηριότητα - εγκληματικότητα ή η εδαφική αρμοδιότητα; Γιατί η Σκάλα Κεφαλληνίας το
χειμώνα μπορεί να έχει 300 κατοίκους, αλλά το καλοκαίρι το σύνολο των κατοίκων ξεπερνάει τους 30.000. Και δεν επιλέγεται το είδος
των παραθεριστών, που φιλοξενούνται στη χώρα μας. Οι επισκέπτες δεν είναι πάντα οικογενειάρχες με μικρά παιδιά, που έρχονται
για τον ήλιο και τη θάλασσα. Να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι η
Σκάλα από τις Υπηρεσίες της Έδρας απέχει 43χλμ, ενώ το κοσμοπολίτικο Φισκάρδο 50χλμ.
Σε μια εποχή που δεν υπάρχουν τα μέσα (καινούριος στόλος υπηρεσιακών οχημάτων, επάρκεια στα καύσιμα κλπ) θα πρέπει να σκεφτούμε τί μπορεί πραγματικά να καταργηθεί. Γιατί δεν είμαστε Δήμος και οι τυχόν ανεπάρκειες, που μπορεί να προκύψουν, θα είναι
ολέθριες και μη αναστρέψιμες.

Της Μαρίας
Γιαννακοπούλου
Πρόεδρου
Γραμματείας
Γυναικών
της ΠΟΑΣΥ
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περικοπεσ

μνημονιο

Είδαν τους δόκιμους
ως «αριθμούς»

Ναι, η Γ.Α.Δ.Α. πουλήθηκε
ή καλύτερα, ξεπουλήθηκε...

Ν

ιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση από την ταχύτατη αντίδρασή μας και κυρίως από την άμεση διόρθωση μιας
άδικης απόφασης εκ μέρους του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Όπως είναι γνωστό οι Δόκιμοι Αστυφύλακες κατά
τη διάρκεια της ετήσιας πρακτικής τους εκπαίδευσης στις Αστυνομικές Υπηρεσίες αμείβονται με το ποσό των 280 ευρώ περίπου,
που διαμορφώνεται μέχρι τα 400 ευρώ, εφόσον εργαστούν πενθήμερα και νυχτερινά. Πληροφορήθηκα όμως, ότι η Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού είχε αποφασίσει να παρακρατήσει με τη μισθοδοσία Δεκεμβρίου ποσό 250 ευρώ, το οποίο τους είχε δοθεί ως
προκαταβολή τον μήνα Ιούνιο για να καλύψουν τα έξοδα εγκατάστασής τους σε νησιωτικές περιοχές κατά την πρακτική τους εκπαίδευση. Οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων ήταν έντονες, διότι
αν αφήναμε να εξελιχθεί η διαδικασία, πολλοί θα περιέρχονταν
προφανώς σε δεινή οικονομική θέση και δεν θα μπορούσαν να
αντεπεξέλθουν στις στοιχειώδεις οικονομικές τους υποχρεώσεις,
αφού οι αποδοχές τους θα διαμορφώνονταν σε 100-150 ευρώ το
μήνα Δεκέμβριο.
Θεώρησα πρέπον να επικοινωνήσω άμεσα με την Ομοσπονδία
και με ανοικτή μου επιστολή να ζητήσω την παρέμβασή της προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ασιτίας, δεδομένου του γεγονότος ότι η οικονομική στήριξη των δοκίμων από την πατρική
τους οικογένεια δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη, εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά.
Επισήμανα μάλιστα με σκωπτικό λόγο ότι μπορεί η νέα γενιά
αστυνομικών να έχει λάβει κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση
προκειμένου να αντιμετωπίσει επιτυχώς το έγκλημα, εκπαίδευση
όμως σε θέματα αντοχής στην πείνα μέχρι και σήμερα δεν έχουν
παραδοθεί από το διδακτικό προσωπικό των σχολών τους...
Η Ομοσπονδία, στη συνέχεια, με παρέμβασή της στο Αρχηγείο,
πέτυχε την ανάκληση της απόφασης αυτής, διασώζοντας και το
κύρος του Αρχηγείου, που πέραν των άλλων προβλημάτων, θα είχε χρεωθεί και με μια άδικη έως απερίσκεπτη απόφαση κάποιων
αρμοδίων, που είδαν τους συναδέλφους μας ως «αριθμούς» και
όχι ως ανθρώπους με δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Ε
Του Χρήστου
Συνδρεβέλη
Μέλους
του Δ.Σ. της ΕΑΣΥ
Ν/Α Αττικής

ίναι γνωστό σε όλους ότι η εξαθλίωση και η υποτίμηση του αγώνα για προσωπική επιβίωση στις συνθήκες που ζούμε, μας κάνουν πιο ευάλωτους και
απαθείς για άλλα σημαντικά που μας συμβαίνουν
και μας αφορούν.
Ίσως για αυτό η πώληση της Γ.Α.Δ.Α. έγινε ήσυχα και τόσο
«αναίμακτα». Ίσως για αυτό έγινε τώρα. Ναι, η Γ.Α.Δ.Α. πουλήθηκε ή καλύτερα, ξεπουλήθηκε. Σε πείσμα των παραπάνω,
λοιπόν, θα αφιερώσω αυτές τις λίγες αράδες που μου δίνεται
η ευκαιρία στην ενημέρωση των συναδέλφων, αλλά και του
Ελληνικού Λαού μιας και μιλάμε για την περιουσία του.
Η Γ.Α.Δ.Α., η Γ.Α.Δ.Θ., η Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών
Θεσσαλονίκης, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών,
καθώς και το Τμήμα Αλλοδαπών Αττικής ενταγμένα στο
«μπουκέτο» των κτιρίων του Ελληνικού Δημοσίου,
πουλήθηκαν και ενοικιάστηκαν την επόμενη μέρα με τη
μέθοδο του sale-and-lease-back. Συνάδελφοι, ως ενοικιαστές,
πλέον, θεωρούμε πως πρέπει να γνωρίζετε τα πραγματικά
στοιχεία αυτής της αγοραπωλησίας: Το τίμημα της πώλησης
και των 28 ακινήτων ανέρχεται στα 261,31 εκ. ευρώ, τα οποία
και θα μπουν απευθείας στον Ειδικό Λογαριασμό των
δανειστών της χώρας έναντι ενός μη βιώσιμου χρέους. Το
Ελληνικό Δημόσιο τα ενοικιάζει, όπως δεσμεύεται από τη
σύμβαση την επόμενη μέρα, με εγγυημένο μίσθωμα 30 εκ.
ευρώ το χρόνο για 20 χρόνια. Αναλαμβάνουμε ως ενοικιαστές,
πλέον, την ετήσια ασφάλιση των κτιρίων, καθώς και την
τακτική τους συντήρηση. Το συνολικό τίμημα που θα
καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο σε βάθος 20ετίας θα
είναι 600 εκ. ευρώ μόνο για μισθώματα.
Η «μεγαλοψυχία» όμως των ιδιωτικών funds που έσπευσαν
να κλείσουν το deal με όσους σώζουν τη χώρα, φαίνεται ενδεικτικά στο εξής: Μετά την παρέλευση της 20ετίας, το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να επαναγοράσει τα συγκεκριμένα ακίνητα στην «αγοραία τιμή της εποχής», αλλιώς ο ιδιοκτήτης
μπορεί να τα εκμεταλλευτεί κατά το δοκούν.
Τα συμπεράσματα, δικά σας.

Του Κων/νου
Δαλαμπίρα
Αντιπροσώπου
της ΕΑΣΥ
Αθηνών

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχέσεις συντροφικότητας

Π

ριν μερικούς μήνες ξεφυλλίζοντας τις σελίδες
μιας εφημερίδας, μου
κέντρισε το ενδιαφέρον
ένα κείμενο που ανέφερε πως οκτώ ελληνικές επιχειρήσεις
φιγουράρουν ανάμεσα στις εκατό με
το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον
στην Ευρώπη για το έτος 2013.
Το κείμενο ανέφερε πως το 1981, ένας
εκδότης από τη Νέα Υόρκη ζήτησε από
δύο δημοσιογράφους του οικονομικού
ρεπορτάζ, να γράψουν ένα βιβλίο με τίτλο: The 100 Best Companies to Work
for in America (Οι 100 Εταιρείες με το
Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην
Αμερική). Οι δημοσιογράφοι συμφώνησαν και έτσι ξεκίνησαν ένα ταξίδι που θα οδηγούσε σε πάνω από 25
χρόνια έρευνας, αναγνώρισης και δη-

Του Ηλία
Νταραρά
Πρόεδρου
Δ.Σ. της ΕΑΣΥ
Λασιθίου

μιουργίας οργανισμών με εξαιρετικό
εργασιακό περιβάλλον.
Ποια ήταν η σημαντικότερη ανακάλυψη από τη σε βάθος έρευνα των δύο δημοσιογράφων; Ήταν ότι το κλειδί για τη
δημιουργία ενός εξαιρετικού περιβάλλοντος δεν είναι μια συνταγή που περιλαμβάνει μια σειρά παροχών, προγραμμάτων και πρακτικών προς τους εργαζόμενους, αλλά η οικοδόμηση σχέσεων
υψηλής ποιότητας στο εργασιακό περιβάλλον, σχέσεων που χαρακτηρίζονται
από εμπιστοσύνη, υπερηφάνεια και συντροφικότητα. Η οικοδόμηση αυτών
των σχέσεων δεν είναι μία δευτερεύουσα δραστηριότητα, αλλά κινητήριος δύναμη για τη βελτίωση της απόδοσης
ενός οργανισμού.
Τι είναι όμως ένα Εξαιρετικό Εργασιακό Περιβάλλον;

-Το εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον
χτίζεται μέσα από τις καθημερινές σχέσεις των εργαζομένων και των διευθυντών – Διοικητών – Προϊσταμένων τους,
δεν είναι μια λίστα από προγράμματα
και παροχές.
-Η λέξη κλειδί σε αυτές τις σχέσεις είναι η εμπιστοσύνη. Από την οπτική γωνία των εργαζόμενων, εξαιρετικό περιβάλλον είναι αυτό στο οποίο: Εμπιστεύονται τους ανθρώπους για τους οποίους
εργάζονται, αισθάνονται υπερήφανοι
για αυτό που κάνουν και απολαμβάνουν τη συνεργασία με τους συναδέλφους τους.
Η εμπιστοσύνη αποτελεί λοιπόν την
καθοριστική αρχή κάθε εξαιρετικού
εργασιακού περιβάλλοντος, η οποία
δημιουργείται μέσα από την αξιοπιστία της διοίκησης, το σεβασμό με τον

οποίο οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι
τους φέρονται και το βαθμό στον οποίο
οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι αντιμετωπίζονται δίκαια. Ο βαθμός της υπερηφάνειας για τον οργανισμό στον
οποίο εργάζονται και το επίπεδο της
ειλικρινούς επαφής και της συντροφικότητας που νιώθουν οι εργαζόμενοι
με τους συναδέλφους τους, είναι τα
επιπλέον απαραίτητα συστατικά για τη
δημιουργία του εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος.
Η Ελληνική Αστυνομία είναι ένας οργανισμός που παρέχει το αγαθό της
ασφάλειας. Όλα τα ανωτέρω μπορούν
να έχουν εφαρμογή, χωρίς κόστος, ώστε
και εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον
να απολαμβάνει ο εργαζόμενος αστυνομικός, αλλά και ανώτερου επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες ο πολίτης.
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( φτωχογενές... πλεόνασμα (

εκΚΕΝΤΡΙκόs
Αλλάζουν ή δεν αλλάζουν τα
όρια ηλικίας; Για να’ χουμε το
νου μας. Αλλάζει ή δεν αλλάζει ο Κώδικας Μεταθέσεων; Για να’ χουμε το
νου μας. Αλλάζει ή δεν αλλάζει και
πάλι το μισθολόγιο; Θα καταργηθούν ή δεν θα καταργηθούν οι μισθολογικές προαγωγές που διασώθηκαν; Για να’ χουμε το νου μας μη
ζαλιστούμε εντελώς και ...ομαδικώς.
Διότι τα περί πλεονάσματος εγώ τ’
ακούω βερεσέ, όταν ούτε οι ίδιοι δεν
είναι σίγουροι για τις προσθαφαιρέσεις τους.
Στρατιωτικοί της Πορτογαλίας, για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους στις περικοπές
που έχουν υποστεί και σ΄ αυτές
που έρχονται, αποφάσισαν μια
ημέρα πριν την ολοκλήρωση της
ψηφοφορίας για την έγκριση του
σχεδίου νόμου του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2014 να παραμείνουν στις Μονάδες τους και να
παρακολουθήσουν την υποστολή
της σημαίας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας! Μάλιστα, όπου δεν γινόταν υποστολή της σημαίας, θα σηκώνονταν την ίδια στιγμή σε στάση προσοχής. Το μεγαλύτερο σύμβολο ενός Έθνους, η Σημαία,
χρησιμοποιήθηκε έτσι ευρηματικά από τους στρατιωτικούς στον
αγώνα τους για τη διάσωση της
εθνικής τους υπερηφάνειας και
της επαγγελματικής τους αξιοπρέπειας.
Σταχυολογώ ενδεικτικούς τίτλους ελληνικών εφημερίδων
του μηνός Νοεμβρίου: Αστυνομικοί
στο συσσίτιο..., Νίκος Δένδιας:
«Οποιοσδήποτε μπορεί να είναι στόχος των τρομοκρατών», Εισαγγελέας
διαφθοράς στο ΜΤΣ, 7.000 οι κρατούμενοι αλλοδαποί (της αστυνομίας εννοείται γιατί στις φυλακές είναι
πολλαπλάσιοι), Αυξάνονται οι αυτο-

Π

ώς τα φέρνουν έτσι οι καιροί... Θα θυμάστε ότι πριν
από πολλά χρόνια το ανδροκρατούμενο κάστρο της Ελληνικής
Αστυνομίας, έδινε μάχες χαρακωμάτων για να παραμείνει ανδροκρατούμενο. Τότε που κάποιοι δεν ήθελαν να ακούσουν για συνδικαλισμό,
δεν ήθελαν να ακούσουν ούτε για
γυναίκες συναδέλφισσες. Και μετέρχονταν διαφόρων διαδικασιών για
να αποτρέψουν την ισότιμη εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στο
αστυνομικό σώμα. Δεν κατάφεραν
όμως να κρατήσουν για πολύ κλειστές τις πόρτες στον άνεμο εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού
της λειτουργίας της αστυνομίας,
οπότε οι γυναίκες άρχισαν να προσλαμβάνονται με το ...σπαθί τους!
Κάπου εκεί,στο μεταίχμιο της δικής
τους μάχης για μια αξιοπρεπή θέση
στην Ελληνική Αστυνομία, πολλές εξ
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Εγραψαν

Ο συνάδελφος
για τον συνάνθρωπο!

Το διήμερο 17-18 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιείται στην Αθήνα το 23ο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΑΣΥ! Πότε πέρασε
ένας ολόκληρος χρόνος... Δεν μας άφησαν να πάρουμε ανάσα. Μέσα στο κατακαλόκαιρο, το «εκστρατευτικό σώμα»
στον Εβρο και οι επιχειρήσεις «Ξένιος
Δίας». Πριν και μετά, οι κινητοποιήσεις
για τα απάνθρωπα μέτρα των μνημονίων
και της τρόικας. Επιχείρησαν να μας τρομοκρατήσουν, αλλά δεν καμφθήκαμε.
Αντισταθήκαμε, με ενότητα και αποφασιστικότητα. Γιατί μπορεί ο φόβος να απομονώνει, αλλά ξέρουμε ότι και η αλληλεγγύη ενώνει. Ο συνάδελφος για τον
συνάνθρωπο, είναι το νέο μήνυμά μας. Συνεχίζουμε συνειδητά!

Αθανάσιος
Ανδρεουλάκος

Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης

Δεν υπάρχει αντιστοιχία
της προσφοράς σας στην
κοινωνία και την πατρίδα
με τις μισθολογικές
σας αποδοχές. Γι’ αυτό
θα αποκατασταθούν οι
αδικίες με την επίτευξη
του πρωτογενούς
πλεονάσματος.

Τάσος
Μαυρόπουλος

μελοσ κ.Ε. Συριζα

κτονίες αστυνομικών, Η καυτή αλήθεια για τη διαφθορά στην ΕΛ.ΑΣ.,
Σχολή Αστυφυλάκων με ...τέσσερις
μαθητές, Η Ελνοράντο στηρίζει (!)
την Αστυνομία, «Βόμβα» στα θεμέλια
του δόγματος «νόμος και τάξη», Χρυσαυγίτες γιοκ, μόνο λευκά περιστέρια, Μούφα οι διασυνδέσεις Χρυσής
Αυγής με αστυνομία, Ομερτά και πιο
πολύ ξύλο κλπ.
Ολοένα και περισσότεροι
ιδιωτικοί φορείς και ιδιώτες προβαίνουν σε δωρεές οχημάτων προς την Ελληνική Αστυνομία. Ένα αυτοκίνητο, ειδικότερα, για τις ανάγκες της Ομάδας

Πρόληψης και Καταστολής
Εγκληματικότητας στην Κορινθία, δώρισαν μέλη του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Προ ημερών η
πρεσβεία της Γαλλίας προέβη σε
ανάλογη κίνηση. Αλλά από κοντά και πολλά σωματεία μας, τα
οποία προσφέρουν διάφορα είδη γραφείου στις υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η
Ένωση Ζακύνθου.
Θετικές εξελίξεις σε θέματα
ασύλου και μετανάστευσης.
Στο πλαίσιο των εργασιών του
Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

της Ε.Ε, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ.
Νίκος Δένδιας, παρουσίασε τις
προτεραιότητες της Ελληνικής
Προεδρίας της Ε.Ε. στους τομείς
της μετανάστευσης και του ασύλου και εμφανίστηκε αισιόδοξος
μετά την απόφαση της Άγκυρας να
υπογράψει τη Συνθήκη Επανεισδοχής μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας,
για την οποία η Ελλάδα πίεζε από
την αρχή και η οποία θα βοηθήσει
εξαιρετικά στην αντιμετώπιση των
παράνομων μεταναστευτικών ροών που έρχονται στην Ελλάδα μέσω της Τουρκίας.

ατ-αξίες

Ανέλπιστο δώρο
αυτών βεβαίως προσέφευγαν στα διοικητικά δικαστήρια και δικαιώνονταν.Κάποιες από αυτές,διεκδίκησαν
και αποζημιώσεις,οι οποίες μπορεί να
άργησαν να έρθουν, αλλά ήρθαν.
Έχει δε ιδιαίτερη σημασία η είδηση
αυτή, αφού σε καιρούς δραστικών
μισθολογικών περικοπών και γενικευμένης ύφεσης, κάθε ευρουλάκι
μοιάζει με χρυσή λίρα...Αυτές τις μέρες,λοιπόν,η «τύχη» χαμογέλασε για
τα καλά σε εκατό συναδέλφισσές μας,
οι οποίες θα αποζημιωθούν από το
ελληνικό δημόσιο με το ποσό των

2.126.000 ευρώ. Και με τη βούλα του
ελληνικού κράτους,που λένε,αλλά το
ερώτημα είναι τι φταίει ο φορολογούμενος πολίτης να πληρώνει σήμερα
τα «καπρίτσια» στρατηγών μιας άλλης εποχής!

Ό

πως προκύπτει από τις δικαστικές αποφάσεις, που έγιναν ήδη αποδεκτές από τη
διεύθυνση Οικονομικών της Ελληνικής Αστυνομίας, πρόκειται για
υποψήφιες των πανελληνίων εξετάσεων του έτους 1998-1999, οι

οποίες ενώ είχαν συγκεντρώσει
υψηλότατες βαθμολογίες, δεν προσελήφθησαν λόγω της ποσόστωσης
που ίσχυε τότε. Εκείνη την περίοδο
το νομοθετικό καθεστώς περιόριζε
το ποσοστό των εισαγομένων γυναικών σε 10% επί του συνόλου των
υποψηφίων αστυνομικών σχολών,
ενώ αργότερα θεσπίστηκαν άλλα
κριτήρια, τα οποία και πάλι λειτουργούσαν αποτρεπτικά για τις
γυναίκες.
Οι συναδέλφισσες που θεώρησαν
ότι αδικήθηκαν,προσέφυγαν στα Δι-

«Μπάτσοι, γουρούνια,
δολοφόνοι»... Είναι το
πιο αποπροσανατολιστικό
σύνθημα που ακούγεται
και χρησιμοποιείται από
εκείνους που θέλουν την
ΕΛ.ΑΣ. να στραφεί κατά
της περιθωριοποιημένης
κοινωνίας.

καστήρια,επικαλούμενες παράβαση
της συνταγματικής αρχής της ισότητας των δύο φύλων,δικαιώθηκαν και
κατατάχθηκαν στη Σχολή Αστυφυλάκων το έτος 1999. Αμέσως μετά διεκδίκησαν αποζημίωση για την κατά
ένα έτος καθυστέρηση της κατάταξής τους.Η σχετική αγωγή κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2000. Έκτοτε απαιτήθηκε να εκδοθούν μία απόφαση
από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, δύο
από το Διοικητικό Εφετείο και δύο
από το Συμβούλιο της Επικρατείας.Η
υπόθεση έληξε το 2013, μετά από δεκατρία ολόκληρα χρόνια δικαστικών
αγώνων.
Να σημειωθεί ότι το Δημόσιο εξήντλησε τα δικονομικά μέσα που διέθετε ασκώντας αίτηση αναίρεσης στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, παρότι
τα σχετικά νομικά ζητήματα είχαν
ήδη επιλυθεί με προγενέστερες αποφάσεις του Δικαστηρίου αυτού.

