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Κύριε Αρχηγέ
Πλέον η κατάσταση έχει οδηγηθεί στο απροχώρητο για το σύνολο των Υπηρεσιών της
Δ.Α. Σάμου, για το προσωπικό αυτών, αλλά και κατ’ επέκταση για την τοπική κοινωνία.
Τα προ πολλού υφιστάμενα προβλήματα συνεχώς διογκώνονται, ενώ η αδυναμία και η
έλλειψη διάθεσης της Διοίκησης να θεραπεύσει αυτά, έχει ως αποτέλεσμα
την
δημιουργία πολλών ετέρων.
Εν συντομία παραθέτουμε τα κάτωθι:
 Η επιζητούμενη από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. «εμφανής αστυνόμευση», υφίσταται
εικονικά μόνο στην σχετική εφαρμογή του συστήματος Police On Line, σχεδόν στο
σύνολο των Αστυνομικών Τμημάτων του Νομού μας, τα οποία αδυνατούν πρακτικά
να ανταπεξέλθουν ακόμα και σε αυτό το βασικό ουσιώδες καθήκον.
 Προκειμένου καλυφθεί η ανωτέρω αδυναμία, συνάδελφοι αναγκάζονται
καθημερινά να εκτελούν πολλαπλά παράλληλα καθήκοντα, να εγκαταλείπουν τα
γραφεία (ταυτοτήτων, όπλων, γραμματείες, διαβατηρίων, διαχείρισης, επιτελείου,
Αξιωματικοί Υπηρεσίας, κ.τ.λ.), διατιθέμενοι σε εκτέλεση εποχούμενων περιπολιών,
με συνέπεια την πρόκληση σοβαρών υπηρεσιακών δυσλειτουργιών.
 Πολίτες προσέρχονται επανειλημμένως στις Αστυνομικές Υπηρεσίες για
διεκπεραίωση υποθέσεων τους και αντ’ αυτού βρίσκουν κλειστά γραφεία. Επίσης
όταν χρειασθούν την συνδρομή περιπολικού οχήματος (ιδίως των περιφερειακών
Υπηρεσιών) έκπληκτοι διαπιστώνουν ότι το πλήρωμα του περιπολικού οχήματος
αποτελείται από έναν μόνο αστυνομικό, με περιοχή ευθύνης αστυνόμευσης δύο
Αστυνομικών Τμημάτων, προκαλώντας σε αμφότερες τις περιπτώσεις τα δυσμενή
σχόλια τους. Οι εκτελούντες δε υπηρεσία αστυνομικοί, καθημερινά καλούνται να
εφευρίσκουν τις πιο πειστικές δικαιολογίες, προς τους δυσαρεστημένους από την
παρούσα κατάσταση πολίτες, προσπαθώντας με φιλότιμο να συγκαλύψουν τις
παθογένειες των Υπηρεσιών τους, για τις οποίες σαφέστατα δεν ευθύνονται αυτοί.









Από τα ανωτέρω γίνεται απόλυτα σαφές, ότι μοναδική προϋπόθεση για την επιτυχή
υλοποίηση του υφιστάμενου επιχειρησιακού σχεδιασμού της Δ.Α.Σάμου, είναι να
εισακουσθεί η καθημερινή προσευχή των συναδέλφων μας, ώστε να έχουν μια
ήσυχη βάρδια. Μέχρι εκεί φτάνει η διορατικότητα των εμπνευστών του.
Θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού καταπατούνται συνεχώς από
την Διοίκηση, άνευ ουσιωδών λόγων, προκλητικά και δίχως τον φόβο κυρώσεων, με
συνέπεια την δυσφορία, την καταπόνηση του προσωπικού, την μείωση του
υπηρεσιακού ενδιαφέροντος και της αποδοτικότητάς του. Η χορήγηση ακόμα και
της εβδομαδιαίας ημερήσιας ανάπαυσης αποτελεί πλέον είδηση. Ως εκ τούτου ο
αριθμός των οφειλομένων ημερησίων αναπαύσεων συνεχώς αυξάνεται, παρά τις
«φιλότιμες» προσπάθειες μερίδας των Διοικήσεων να υποβαθμίσουν τον συνολικό
αριθμό αυτών, άλλοτε εκτελώντας πιστά παράνομες άνωθεν προφορικές εντολές,
περί του «ορθού» τρόπου υπολογισμού των οφειλομένων ημερησίων αναπαύσεων
του προσωπικού, βάσει του παρεχόμενου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας του και
όχι της παροχής εργασίας αποκλειστικά τις ημέρες ανάπαυσης, ήτοι Σάββατο και
Κυριακή και άλλοτε ερμηνεύοντας τις ισχύουσες διατάξεις κατά το δοκούν, πάντα
όμως εις βάρος του προσωπικού τους. Αυτές οι πρακτικές της διοίκησης, πέραν των
πειθαρχικών ευθυνών, εγείρουν και αστικής φύσεως διαφορές και έτσι θα τις
αντιμετωπίσουμε. Για ανάρτηση μηνιαίας κατάστασης ημερησίων αναπαύσεων,
ούτε λόγος, καθόσον η άγνοια εξυπηρετεί τα ανωτέρω επιδιωκόμενα.
Ουδέποτε και σε καμία Υπηρεσία της Δ.Α.Σάμου δεν ανακοινώνεται σε εβδομαδιαία
βάση η διάταξη υπηρεσίας, με το προσωπικό να αδυνατεί να προγραμματίσει τις
βασικές οικογενειακές και προσωπικές του υποχρεώσεις, πέραν της μιας ημέρας.
Οι τακτικές εκπαιδεύσεις του προσωπικού, υφίστανται μόνο στην σφαίρα της
φαντασίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του.
Στις εκάστοτε τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις, οι συνάδελφοι που μετατίθενται
στην Δ.Α.Σάμου, είναι μονίμως λιγότεροι από αυτούς που αποχωρούν,
επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, με την
οργανική δύναμη της Δ.Α. Σάμου να είναι ελλειμματική κατά 30%!

Κύριε Αρχηγέ
Ιδίως οι διατάξεις για τον χρόνο εργασίας και την χορήγηση της Η/Α, αφορούν στην
υγεία και ασφάλεια τόσο των εργαζομένων, όσο και των πολιτών, ενώ συνιστούν από τη
φύση τους κανόνες δημόσιας τάξης και επομένως δε μπορεί η διοίκηση να στερεί το
δικαίωμα αυτό από το αστυνομικό προσωπικό, για οποιονδήποτε λόγο. Γνωρίζοντας τις
ευαισθησίες σας τόσο ως προς την διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων του
προσωπικού, όσο και της ποιότητας των παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών,
ευελπιστούμε στην από μέρους σας ανάληψη των δέουσων ενεργειών, οι οποίες αφενός θα
συνδράμουν στην άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω σοβαρών ζητημάτων και αφετέρου θα
καταστήσουν σαφές στην διοίκηση, ότι οφείλει να διασφαλίζει τα βασικά εργασιακά
δικαιώματα του προσωπικού, ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία των
Υπηρεσιών και κατ’ επέκταση του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

