37.050.000
ευρώ για τα
οδοιπορικά

Μηνυτήρια αναφορά
για τα τηλεοπτικά
δικαιώματα

6

Στις Γενικές
Συνελεύσεις ο παλμός
των σωματείων μας

Ο ψηφοφόρος
παντοδύναμος
κριτής όλων
3

10, 12-13
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζητούμε
συμμάχους για
τη θωράκιση του
λειτουργήματός
μας 8-9
Οι κατακτήσεις μας
τα έτη 2011-2012

www.poasy.gr

ΑΙΣΧΟΣ
Κάντε επιτέλους
τη Δημοκρατία
να λειτουργήσει

Προσερχόμαστε στις κάλπες με γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων μας. Τα πολιτικά
κόμματα έχουν χρέος να θωρακίσουν το λειτούργημα του Αστυνομικού. Αποτροπιασμό
προκαλεί ο προπηλακισμός συναδέλφου στον τόπο αυτοκτονίας συνταξιούχου φαρμακοποιού

10

Υποχρεώσεις
παλαιών και νέων
σωματείων ενόψει
του συνεδρίου 7
Πονοκέφαλο
προκαλούν
οι Διμοιρίες
Υποστήριξης

13

Μηνιαία έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
(Aστυφυλάκων - Aρχιφυλάκων - Aνθυπαστυνόμων - Aξιωματικών)

3-4

ΚΑΙΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ - ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗαναγνωστου

Η εκλογική
αποζημίωση
δεν είναι
«φιλοδώρημα»
6

Tο εφάπαξ με σειρά
προτεραιότητας 5

Μετρά η φωνή
της ΠΟΑΣΥ και
στην ΕuroCop

15

14.780.000 €
το όφελος
του ΤΕΑΠΑΣΑ
14

2

Ποιοι μπλοκάρουν τη
συνυπηρέτηση; 5
Κάτω τα χέρια από
τον ερανικό
λογαριασμό 6
Μέτρα Υγιεινής
και Ασφάλειας
για όλους... 7

Λεφτά γιοκ
στα Γρεβενά
13

«Με τα φώτα
νυσταγμένα
και βαριά...»
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KΑΜΠΟΥΛ

SMS

Στιγμιότυπο
από διαδήλωση
γυναικών κατά
της βίας και
της εμπορίας
γυναικών
στο Αφγανιστάν

Συναδέλφισσες
και Συνάδελφοι

Η ΠΟΑΣΥ οδεύει προς
το 22ο εκλογοαπολογιστικό της συνέδριο.
Μετά την αλλαγή του
συνδικαλιστικού νόμου, σχεδόν σε όλη
τη χώρα έχουν γίνει
οι προβλεπόμενες
Γενικές Συνελεύσεις
και αρχαιρεσίες για
την εκλογή νέων οργάνων και των αντιπροσώπων για το επικείμενο συνέδριο.
Κανείς δεν μπορεί να
σταθεί εμπόδιο στην
αγωνιστική πορεία
της Ομοσπονδίας
μας, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία
καλούμαστε να δώσουμε σκληρές μάχες
για την θωράκιση του
λειτουργήματός μας!

Εκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αστυνομικών Υπαλλήλων που έχει
στις τάξεις της 51 πρωτοβάθμιες
οργανώσεις και 40.000 μέλη
www.poasy.gr
poasy@otenet.gr
Εκδότης
Χρήστος Φωτόπουλος
Αθήνα, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27
Τηλ.: 210 7770.685
Fax: 210 7770.682
Συντακτική Ομάδα
Γιώργος Βλάχος
Αντώνης Ζαχαριουδάκης
Δημήτρης Κακαβάς
Γιώργος Χατζηιωάννου
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

Μετρά η φωνή της ΠΟΑΣΥ
και στην EuroCop
Παρεμβάσεις στα ευρωπαϊκά όργανα για την αντιμετώπιση της κρίσης ζήτησε ο κ. Φωτόπουλος

O

κ. Χρήστος Φωτόπουλος,
υπέβαλε προτάσεις που υιοθετήθηκαν και θα τεθούν
προς συζήτηση στην Εκτελεστική
Επιτροπή με στόχο την υιοθέτησή
τους και από το Συνέδριο της
EuroCop τον Σεπτέμβριο του 2012.
Ιδιαίτερα με τις παρεμβάσεις, επισημάνθηκαν τα εξής:

α

Το νέο Προεδρείο της EuroCop
να συναντηθεί με τη Γραμματεία του Ευρωκοινοβουλίου
και τον αρμόδιο Επίτροπο της Ε.Ε.
για τα ζητήματα των αστυνομικών,
με γνωστοποίηση και προώθηση
των εργασιακών – θεσμικών – οικονομικών αιτημάτων των συναδέλφων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

β

Να αποσταλεί κείμενο στους
Πρωθυπουργούς των χωρών
της Ε.Ε., όπου δημιουργούνται
ιδιαίτερα προβλήματα στη λειτουργία των Συνδικάτων των Αστυνομικών εξ’ αιτίας της μη αναγνώρισης
στην πράξη της συνδικαλιστικής
λειτουργίας τους. Παρέμβαση να
γίνει επίσης από το προεδρείο της
κάθε Ομοσπονδίας στις αντίστοιχες
Πρεσβείες στις πρωτεύουσες των
χωρών τους.

Σημαντικές παρεμβάσεις της ΠΟΑΣΥ στην Εαρινή Σύνοδο της EuroCop στις Βρυξέλλες

γ

Ως εργαζόμενοι - αναπόσπαστο κομμάτι των άλλων εργαζόμενων, οφείλουμε να δώσουμε το στίγμα της EuroCop, για
τα όσα διαδραματίζονται αυτές τις
ημέρες στις χώρες της Ευρώπης
και ιδίως στις φτωχές χώρες. Προτάθηκε εκ μέρους μας να εκδοθεί
Ψήφισμα με το οποίο θα καταγγέλλεται η πολιτική των περικοπών
και η απαξίωση των ενστόλων και
θα απαιτείται η αναθεώρηση της

πολιτικής που οδηγεί στη φτώχεια
τους λαούς της Ευρώπης.
Επίσης, έγινε ενημέρωση για τις
δικές μας διαμαρτυρίες στα γραφεία της Ε.Ε. στη χώρα μας και στις
Πρεσβείες της Γερμανίας και της
Γαλλίας και τονίσαμε ότι το ίδιο
οφείλει και η EuroCop να πράξει
και σε άλλες χώρες.
Με αυτή την πρότασή μας συμφώνησαν και εκπρόσωποι άλλων
χωρών (Λιθουανία, Λετονία, Πορ-

τογαλία, Σλοβακία κ.λ.π.). Στη Σύνοδο τέθηκε, τέλος, το θέμα της
μείωσης του κόστους των συνδρομών της Ομοσπονδίας μας, ένεκα
των μειώσεων – κρατήσεων των
μισθών των συναδέλφων μας, το
οποίο μετά από έγγραφες και έντονες πιέσεις από μέρους μας συζητήθηκε εκτενώς από την Εκτελεστική Επιτροπή της EuroCop. Η
μείωση επετεύχθη κατά 35% για το
έτος 2012.
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 ατζέντα
Η
του μήνα
02•04•12

Η ΠΟΑΣΥ επισημαίνει τις τεράστιες
ευθύνες της Πολιτείας για το μεταναυστευτικό.

03•04•12

Η ΠΟΑΣΥ καταγγέλλει καταχρηστική διαταγή της διοίκησης που παραβιάζει τη σχετική Κανονιστική
διαταγή για την απασχόληση των
γυναικών αστυνομικών.

03•04•12

Ο δήμαρχος Αχαρνών κ. Σωτήρης
Ντούρος σε συνάντησή του με την
Ομοσπονδία εκφράζει την έντονη
ανησυχία του για τη λειτουργία Κέντρου κράτησης παράνομων μεταναστών στην Αμυγδαλέζα.

05•04•12

Με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γεώργιο
Κουτρουμάνη συναντήθηκε η Ομοσπονδία με αίτημα την αλλαγή του
τρόπου χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος από το ΤΕΑΠΑΣΑ.

06•04•12

Στα πλαίσια του κοινού αγώνα της
Ομοσπονδίας και της Διοίκησης
του ΤΕΑΠΑΣΑ για την διασφάλιση
του ποσοστού 10% από τα τηλεοπτικά δικαιώματα υπέρ των Τομέων
Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής
Αστυνομίας (ΕΤΕΧ-ΤΑΥΑΠ) ανακοινώνονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

9•04•12

Ύστερα από τις πολυήμερες προσπάθειες που καταβάλλαμε όλοι
μας για την επαναθεσμοθέτηση
του δικαιώματος εκλογικής αποζημίωσης, το τελικό κείμενο τροπολογίας κατατέθηκε στη Βουλή.

10•04•12

Οι πολύμηνες προσπάθειές μας
ώστε να εξευρεθούν επιτέλους τα
κονδύλια για την εξόφληση των
δαπανών οδοιπορικών και λοιπών
εξόδων παρελθόντων ετών, είχαν
θετικό αποτέλεσμα.

12•04•12

Επιστολή στον πρωθυπουργό για
την εκλογική αποζημίωση.

12•04•12

Η ΠΟΑΣΥ επισημαίνει ότι η συμμετοχή στο Συνέδριο προϋποθέτει
την απαρέγκλιτη εφαρμογή του
νέου συνδικαλιστικού νόμου.

19•04•12

Επιστολή στον υπουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη με θέμα
τον επαναπροσδιορισμό του ποσού
που θα διατεθεί ως εκλογική αποζημίωση. Ζητάμε τουλάχιστον 500
ευρώ.

19•04•12

Επιστολή στον πρωθυπουργό για
τον ερανικό λογαριασμό του Ιδρύματος Παιδικές Εξοχές.
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Ο ψηφοφόρος παντοδύναμος κριτής όλων

Τ

ην ώρα που δοκιμάζονται οι
θεσμοί στη χώρα μας, σε λίγες
μέρες θα μας δοθεί η δυνατότητα να προσέλθουμε στις κάλπες
για την επιλογή των πολιτικών
προσώπων εκείνων που θα μας εκπροσωπήσουν επάξια στο Εθνικό
Κοινοβούλιο, ενώ λίγες εβδομάδες
αργότερα θα κληθούμε και πάλι να
εκλέξουμε, αυτή τη φορά το δικό
μας φορέα εκπροσώπησης, το διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ. Ήδη,
σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιούνται Γενικές Συνελεύσεις, διεξάγονται αρχαιρεσίες, ψηφίζουν οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες για
τους εκπροσώπους τους, τόσο σε
τοπικό επίπεδο για το Πρωτοβάθμιο Σωματείο όσο και για τους αντιπροσώπους τους στο Συνέδριο της
Ομοσπονδίας, το οποίο με τη σειρά
του θα εκλέξει το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ.

Τ

α μηνύματα είναι ξεκάθαρα
από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Οι συνάδελφοι εμπιστεύονται τους πρωτοπόρους συνδικαλιστές, παλιούς και νέους και με το
αισθητήριό τους επιλέγουν τους
πρόθυμους να αγωνιστούν ανιδιο-

τελώς και ανυστερόβουλα, με γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων και μόνο του συναδέλφου.
Την ίδια ώρα εξωστρακίζουν εκείνους που στάθηκαν είτε άτολμοι
είτε αδύναμοι να αντιμετωπίσουν
τα προβλήματα και να σταθούν στο
ύψος των περιστάσεων. Η κάλπη
λειτουργεί σε κάθε περίπτωση λυτρωτικά και καθαρτικά για όλους
όταν ο ψηφοφόρος προσέρχεται να
ψηφίσει, γνωρίζοντας τι θέλει, ποιούς και με ποιούς θέλει να πετύχει
τους όποιους στόχους του. Οι εξελίξεις για μια ακόμα φορά δικαιώνουν όσους δεν φοβούνται τη λαϊκή ετυμηγορία, την αστυνομική
ετυμηγορία. Φοβικοί, οπισθοδρομικοί έως και τυχοδιώκτες υπήρξαν και είναι όσοι φοβούνται τις
δημοκρατικές διαδικασίες και έκαναν ή κάνουν ό,τι μπορούν για να
μη φτάσει στην κάλπη ο απλός ψη-

φοφόρος, ο παντοδύναμος κριτής
όλων.

Η

ΠΟΑΣΥ, επιμένει στις δημοκρατικές διαδικασίες,
προσβλέποντας στη συνδικαλιστική άνοιξη. Γι’ αυτό επιδίωξε την ψήφιση του νέου συνδικαλιστικού νόμου, διευρύνοντας το
συνδικαλιστικό της οπλοστάσιο,
χωρίς να φοβάται τη δύναμη του
συναδέλφου –ψηφοφόρου. Ακόμα
κι εκείνου που παραπληροφορείται και που μένει μακριά από τα
συνδικαλιστικά δρώμενα. Έχουμε
τη δύναμη να τους πείσουμε για
τον ωραίο αγώνα που κάνουμε,
αρκεί να δραστηριοποιηθούμε
ακόμα περισσότερο. Είναι αμαρτία από το Θεό να τους αφήσουμε
στην τύχη τους, έρμαιο των προβλημάτων και των όποιων σκοπιμοτήτων στο χώρο μας.

Όποτε ζητούν παρουσίες στη Βουλή,
οι βουλευτές δεν ξέρουν αν πρέπει
να απαντήσουν «παρών» ή «αθώος»...
THEODORE ROOSEVELT (26ος πρόεδρος των ΗΠΑ)
χιουμορ

του Σπύρου Δερβενιώτη
(eurokinissi)
Τα αμνοερίφια είχαν
και πάλι την τιμητική
τους. Αυτή τη φορά
ελέχθη ότι υπήρξε
έλλειψη κρέατος λόγω
λανθασμένων
εκτιμήσεων. Σε πείσμα
της οικονομικής
κρίσεως οι
καταναλωτές τίμησαν
δεόντως το πασχαλινόν
έθιμον. Να δούμε την
ώρα της άλλης κρίσεως
(ενώπιον της κάλπης)
πώς θα συμπεριφερθεί
ο κάθε πικραμένος και
βαρυστομαχιασμένος...

4
Ανασφαλής
αστυνομικός,
ανασφαλής
πολίτης
Οι Ενώσεις
Ιωαννίνων
και Θεσσαλονικής
διαμαρτύρονται
έντονα για
τον τραυματισμό
συναδέλφων
Με εγκαύματα πρώτου και
δευτέρου βαθμού στο
πρόσωπο αναχώρησε
από τα Ιωάννινα ο ένας
εκ των τριών αστυνομικών
της διμοιρίας των ΜΑΤ
που είχε μεταβεί εκεί
από τη Θεσσαλονίκη
για τα μέτρα τάξης κατά τη
διάρκεια ποδοσφαιρικού
αγώνα και δέχθηκε
επίθεση με μολότοφ.
Όπως δήλωσε στο www.
epirusonline.gr ο
πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ιωαννίνων κ. Κων/νος
Κίτσιος, οι αστυνομικοί
εκφράζουν φωνή
απόγνωσης και αγωνίας
προς την Πολιτεία, έτσι
ώστε να λάβει
επιτέλους όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα που
απαιτούν οι σύνθετες
καταστάσεις
αντιμετώπισης της
εγκληματικότητας.
Ο ένστολος οδηγείται στη
φτώχεια και την εξαθλίωση
και καθημερινά κινδυνεύει
και είναι εκτεθειμένος
στην κοινωνία.
Καταγγέλλουμε τα
φαινόμενα βίας από όπου
κι αν προέρχονται.
Δε γίνεται να νιώθει ο
πολίτης ασφαλής,
όταν δεν είναι ασφαλείς οι
αστυνομικοί.
Eξάλλου, η Ένωση
Αστυνομικών
Θεσσαλονίκης κάλεσε
εγγράφως τον αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας να
μεριμνήσει για τον
εφοδιασμό των
συναδέλφων με
αντιπυρικές στολές,
ενώ ζητά την οριστική
απεμπλοκή της ΥΜΕΤ από
την ενίσχυση του
Δικαστικού Μεγάρου
(αίθουσες δικαστηρίων).
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Επιτέλους κάντε τη Δημοκρατία
να λειτουργήσει
Οι αστυνομικοί δεν είναι συνυπεύθυνοι για ό,τι ψηφίζεται και επιβάλλεται
από την νομοθετική εξουσία στον τόπο μας

Μ

ε αφορμή την ανθρώπινη
τραγωδία (5/4/12) που συγκλονίζει τη χώρα μας λόγω του υψηλού συμβολισμού της,
την ίδια ώρα που ολόκληρος ο λαός
μας ωθείται στη φτώχια και στην
εξαθλίωση με χιλιάδες άλλες παράπλευρες απώλειες μακριά από τα
φώτα της δημοσιότητας, και με όλο
το σεβασμό προς την οικογένεια του
ανθρώπου που θυσιάστηκε με αυτόν
τον τραγικό τρόπο,στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα στην πολιτεία και
μια κραυγή αφύπνισης προς την
κοινωνία, οφείλουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα: Κατανοούμε
απόλυτα το αυθόρμητο ξέσπασμα
οργής και αγανάκτησης των πολιτών και το ιερό τους δικαίωμα να
διαδηλώνουν ειρηνικά έξω από το
Κοινοβούλιο, δικαίωμα που κι εμείς
απολαμβάνουμε, καταγγέλλοντας
διαρκώς την εφαρμοζόμενη πολιτική των Μνημονίων και της Τρόικας
και απαιτώντας από τους κυβερνώντες να αλλάξουν πορεία, λαμβάνοντας επιτέλους τα μηνύματα που
τους στέλνουν πλέον οι πολίτες
(φευ!) και με ακραίες μορφές αυτοχειρίας!
Αισθανόμαστε, ωστόσο, την υποχρέωση να εκφράσουμε και την έκδηλη αγωνία μας για το απαράδεκτο
φαινόμενο της κλιμακούμενης επίθεσης «ακραίων στοιχείων»,με κάθε

ευκαιρία, ιδίως εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, που περιφρουρούν τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, ωσάν να είναι οι αστυνομικοί
συνυπεύθυνοι για ό,τι ψηφίζεται
και επιβάλλεται από την νομοθετική
εξουσία στον τόπο μας. Είναι, βεβαίως, εξηγήσιμη η αγανάκτηση των
πολιτών απέναντι σε μια «σιδερόφραχτη δημοκρατία», όμως πρέπει
να γίνει κατανοητό από όλους ότι η
βία κατά των αστυνομικών,είναι βία
που στρέφεται και κατά της κοινωνίας. Λειτουργεί αποπροσανατολιστικά και δημιουργεί συνθήκες κλιμάκωσης της έντασης και θυματο-

ποίησης είτε αστυνομικών είτε πολιτών, όπως έχει δείξει και η
μεταπολιτευτική μας ιστορία με πιο
τραγικό από όλα, το κεφάλαιο της
εγκληματικής δράσης των τρομοκρατικών οργανώσεων.
Κυματοθραύστης
Εκφράζοντας το σύνολο των συναδέλφων μας, τονίζουμε, ωστόσο, για
μια ακόμα φορά -και αυτό πρέπει να
το γνωρίζουν οι πολίτες- ότι έχουμε
διαχωρίσει τη θέση μας από τη χρησιμοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας ως κυματοθραύστη των λαϊκών
αγώνων και καταστολέα της ελεύθε-

Καταδικάζουμε τις βαρβαρότητες

Π

ριν στεγνώσει το μελάνι από
την ανακοίνωσή μας για τη
βία (5/4/2012), δυστυχώς τα
γεγονότα ήρθαν να καταδείξουν
αλήθειες που πονάνε... Με κοινή
τους ανακοίνωση, η ΠΟΑΣΥ και η
ΠΟΑΞΙΑ, εξέφρασαν τη λύπη τους
για τους τραυματισμούς δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερς κατά τη
διάρκεια μέτρων τάξης στην Πλατεία Συντάγματος και απαίτησαν
από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας να διερευνήσουν τις συνθήκες
των τραυματισμών και να αποδώσουν τάχιστα ευθύνες εάν και όπου
αυτές εντοπίζονται, ώστε επιτέλους
να λάβουν σάρκα και οστά οι εξαγγελίες της Ηγεσίας για την απομόνωση των ακραίων συμπεριφορών
βίας εναντίον των λειτουργών του
Τύπου. «Καλούμε την Πολιτική και
Φυσική Ηγεσία να ασχοληθούν προσωπικά με τα επαναλαμβανόμενα
καταδικαστέα από όλους κρούσματα βίας, λαμβάνοντας υπόψη τους
τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε στην ειδική ημερίδα που διοργανώσαμε με δική μας πρωτοβου-

λία στη Διεύθυνση Αστυνομικών
Επιχειρήσεων Αττικής, τον Οκτώβριο του 2011 με θέμα «Αστυνομία
και Ανθρώπινα Δικαιώματα», όπου
κυριάρχησε και το θέμα της διασφάλισης των λειτουργών της ενημέρωσης ώστε απερίσπαστα να επιτελούν
το έργο τους.Το δυστύχημα είναι ότι
ένας εκ των ομιλητών ήταν και ο
πρόεδρος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος κ. Μάριος Λώλος
(φωτό), που υπέστη χθες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σήμερα σε κλινική της Αθήνας. Δεν είναι δυνατόν

το συνδικαλιστικό μας κίνημα να
αγωνίζεται για μια σύγχρονη, δημοκρατική και αποτελεσματική αστυνομία που θα σέβεται τον πολίτη
και θα διασφαλίζει τα δικαιώματά
του και την ίδια ώρα να σημειώνονται τέτοια συμβάντα, που τορπιλίζουν πέραν όλων των άλλων και τον
δικό μας συνδικαλιστικό αγώνα.
Ευχόμαστε σε όλους ταχεία ανάρρωση με τη βεβαιότητα ότι συμμερίζονται τον αγώνα μας και θα συνεχίσουν να στηρίζουν και τις δικές
μας προσπάθειες» τονίζουν οι Ομοσπονδίες.

ρης έκφρασης του λαού μας.Γι’ αυτό
έχουμε ζητήσει να μην εμπλέκουν
τον ένστολο στα όποια κομματικά
παιγνίδια εξουσίας. Αγωνιζόμαστε
για να μην βιώσει κανείς ποτέ πια
τις μαύρες μέρες του παρελθόντος.
Επίσης, έχουμε ζητήσει να δραστηριοποιηθούν οι μηχανισμοί ασφαλείας του κράτους για να απομονώσουν όλους εκείνους τους φορείς
της βίας που δρουν οργανωμένα και
δυναμιτίζουν τις ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Απαιτούμε εν
τέλει μια πολιτική για μια σύγχρονη,
δίκαιη και δημοκρατική Ελληνική
Αστυνομία, αλλά αυτά τα διαχρονικά μας αιτήματα, επιτρέψτε μας να
σημειώσουμε ότι δεν έχουν τύχει
της αναμενόμενης προβολής και
στήριξης εκ μέρους της ίδιας της
κοινωνίας και των οργανωμένων
της δυνάμεων. Εμείς συμμάχους
αναζητούμε, κι όχι «εχθρούς» στον
δρόμο του ασυμβίβαστου και ακηδεμόνευτου συνδικαλιστικού μας κινήματος. Ελπίζουμε, η πολύπλευρη
κρίση που διαπερνά θεσμούς και
πρόσωπα της πολύπαθης χώρας
μας, να αποτελέσει το έναυσμα για
να τεθεί επιτέλους και η Ελληνική
Αστυνομία σε μια νέα βάση λειτουργίας, με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και τους Νόμους του κράτους, που τόσο βάναυσα έχουν απαξιωθεί στις μέρες μας.

Απερίγραπτο μένος
Ένας ειδικός φρουρός που
βρισκόταν στην οδό
Όθωνος στην Πλατεία Συντάγματος τραυματίστηκε
από αγνώστους κατά τη διάρκεια της πορείας που
πραγματοποιούνταν μετά
την κηδεία του συνταξιούχου φαρμακοποιού
που αυτοπυροβολήθηκε,
καταγγέλλοντας την πολιτική του Μνημονίου.
Ο ειδικός φρουρός ήταν
πεζή περιπολία με άλλον
συνάδελφό του και δέχτηκε
αναίτια επίθεση, ενώ οι
δράστες παραμένουν
άγνωστοι. Δυστυχώς,
το μένος τους ήταν απερίγραπτο. Οι δράστες του
έβγαλαν το μπουφάν,
έσκισαν το πουκάμισο και
έκαψαν το αλεξίσφαιρο γιλέκο, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στην πλατεία.
Ο συνάδελφος μεταφέρθηκε στο 401 Σ.Ν. όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

ΝέαΑστυνομία
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Σειρά προτεραιότητας για το εφάπαξ
Τι προβλέπει η απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο του
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας
(ΤΕΑΠAΣΑ) με απόφασή του που
ελήφθη την 28-3-2012 καθόρισε τη
σειρά προτεραιότητας για τη χορήγηση της δικαιούμενης παροχής
του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
στους εξερχόμενους του Τ.Π.ΑΣ.
μετόχων,βάσει αντικειμενικών κριτηρίων κατά προτεραιότητα, προβλεπόμενων τεσσάρων πλαισίων
βημάτων -ενεργειών, που θα ακολουθούνται απαρεγκλίτως, λαμβανομένων υπόψη των παρακάτω
στοιχείων, ως αυτά εκτίθενται:
α. Η ημεροχρονολογία πλήρωσης
των προβλεπομένων δικαιολογητικών, αποσαφηνιζομένου ότι αυτή

ολοκληρούται με την λήψη της Συνταξιοδοτικής Πράξης και στην περίπτωση συναφθέντος στεγαστικού
δανείου με την λήψη ή προσκόμιση
του προβλεπομένου Πιστοποιητικού ή Βεβαίωσης αποδέσμευσης
(Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου). Σημειώνεται στο σημείο αυτό
ότι: Η έκδοση Πράξης Σύνταξης
θεωρείται ως προϋπόθεση έκδοσης
του προαναφερομένου Πιστοποιητικού ή Βεβαίωσης αποδέσμευσης
στεγαστικού δανείου. Η Πράξη Σύνταξης θα λαμβάνεται υπόψη με
την περιέλευση στο Ταμείο του μηχανογραφικού αρχείου (CD) του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Πράξη Σύνταξης προσκομιζόμενη
στο Ταμείο με μέριμνα του ενδιαφερομένου (όχι με το CD), δεν λαμβά-

νεται υπόψη για την σειρά προτεραιότητας. Η υποβολή αιτήσεως
του ενδιαφερομένου μετόχου εντός
15νθημέρου από την λήψη της Πράξης Σύνταξης, νομιμοποιεί την σειρά προτεραιότητας ανεξάρτητα από
τον χρόνο περιέλευσης του εν λόγω
Πιστοποιητικού, στο Ταμείο.
β. Η αιτιολογία διαγραφής από το
Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας,
με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: Δικαιούχοι λόγω θανάτου
του μετόχου. Αποστρατευόμενοι ή
απολυόμενοι αυτεπαγγέλτως για
λόγους υγείας. Αποστρατευόμενοι
ή απολυόμενοι με αίτησή τους για
λόγους υγείας.
γ.Η ημεροχρονολογία διαγραφής
από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: Αποστρατευόμενοι

αυτεπαγγέλτως με έτη ασφάλισης
πλέον των 35 ετών. Αποστρατευόμενοι/απολυόμενοι αυτεπάγγελτα
λόγω 35ετίας Αποστρατευόμενοι/
απολυόμενοι αυτεπάγγελτα λόγω
ορίου ηλικίας Αποστρατευόμενοι
αυτεπάγγελτα έχοντας έτη ασφάλισης κάτω των 35 ετών και κατά
φθείνουσα σειρά. Αποστρατευόμενοι/απολυόμενοι με αίτησή τους.
δ. Στην περίπτωση εξάντλησης
των ανωτέρω αντικειμενικών κριτηρίων και μη καθισταμένης εφικτής απόλυτης ταξινόμησης, η σειρά προτεραιότητας παροχής θα
καθορίζεται κατά αύξουσα σειρά με
τα παρακάτω κριτήρια: Ημεροχρονολογία έναρξης ασφάλισης στον
Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών.
Ημεροχρονολογία γεννήσεως τουδικαιούχου μετόχου.

Κοινός αγώνας για τη διασφάλιση
των τηλεοπτικών δικαιωμάτων
υπέρ του ΤΕΑΠΑΣΑ
Μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία
και δραστηριοποίηση ΣΔΟΕ και Οικονομικής Αστυνομίας

Σ

τα πλαίσια του κοινού αγώνα
της Ομοσπονδίας και της Διοίκησης του ΤΕΑΠΑΣΑ για την
διασφάλιση του ποσοστού 10% από
τα τηλεοπτικά δικαιώματα υπέρ
των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΤΕΧΤΑΥΑΠ) και σε συνέχεια προγενέστερων έγγραφων παραμβάσεων, η
Ομοσπονδία ενημέρωσε τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου
αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών και ειδικότερα:
α. Άμεση αναλυτική έγγραφη ενημέρωση των αρμοδίων Δ.Ο.Υ., στις
οποίες υπάγονται εταιρείες τηλεοπτικής μετάδοσης αγώνων για τη
μη απόδοση του κοινωνικού πόρου
10% και την εκδήλωση εκ μέρους
των, των απαιτούμενων ενεργειών.
β. Έγγραφη ενημέρωση του υπουργείου Οικονομικών, της Οικονομικής Αστυνομίας και του Σ.Δ.Ο.Ε. για
άσκηση ελέγχων στις εταιρείες αυτές καθώς και όποιες άλλες προβαίνουν σε μετάδοση αθλητικών
εκδηλώσεων για την εφαρμογή της
νομοθεσίας, με την επισήμανση ότι
η παραβατική τους συμπεριφορά
δεν επιβαρύνει μόνο το Ταμείο αλλά ενδεχομένως και το Ελληνικό
Δημόσιο.
γ. Αναλυτική έγγραφη ενημέρωση
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθη-

νών, για διερεύνηση ενδεχόμενης
τέλεσης ποινικών αδικημάτων των
υπευθύνων.
Κατάκτησή μας
Αναφορικά με ερωτήματα που έχουν
υποβληθεί στην Ομοσπονδία για την
υποχρέωση απόδοσης του ποσοστού αυτού (υπ’ αριθμ. 8004/1/25μζ
από 23-08-2007 Κ.Υ.Α.), η ΠΟΑΣΥ
επίσης επισημαίνει τα εξής:
Με αγώνα του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος καθιερώθηκε ο προαναφερόμενος πόρος ως
έσοδο στα ασφαλιστικά μας Ταμεία.
Με σαφήνεια έχουμε διατυπώσει
και αντικρούσει κάθε προσπάθεια
που έχει εκδηλωθεί για την κατάργηση της θεσμοθετημένης αποζημίωσης που αρκετές φορές κατά το
παρελθόν έχει υποβληθεί από τους
εκπροσώπους των αθλητικών Σωματείων.
Η Ομοσπονδία επανειλημμένα έχει ζητήσει κατά το
παρελθόν να πληροφορηθεί περί
της καταθέσεως ή όχι του συνολικού ποσού από τους υπόχρεους
του ποσοστού 10% από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και παρακολουθεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα το όλο θέμα. Στο πλαίσιο
αυτό ανέδειξε το γνωστό θέμα της
μη απόδοσης εσόδου από συγκεκριμένους τηλεοπτικούς σταθμούς με πρωτοβουλία της τόσο
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προς τις διοικήσεις των ΜΜΕ όσο
και προς στο ΤΕΑΠΑΣΑ για την
κίνηση των προβλεπόμενων εκ
του Νόμου διαδικασιών. Επιπρόσθετα, έχει κατ’ επανάληψη ασχοληθεί και για την απόδοση του
ποσοστού 5% επί του αντιτίμου
του εισιτηρίου των αγώνων ποδοσφαίρου – καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και
χειροσφαίρισης που αποτελεί και
αυτό πόρο για το ΤΕΑΠΑΣΑ, ζητώ-

ντας να ορίζεται και ονοματοποιείται συνάδελφος μας σε κάθε
αγώνα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των παραστατικών της οικονομικής εκκαθάρισης του αγώνα και την αποστολή τους στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
Η Ομοσπονδία συνεχίζει τον
καθημερινό της αγώνα και
δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να
«παζαρέψει» τον αγώνα των συναδέλφων μας.
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Ποιοί και γιατί
μπλοκάρουν τη
συνυπηρέτηση;
Να δώσει τώρα λύση
ο υπουργός, ζητά
η ΠΟΑΣΥ
Απίστευτη ταλαιπωρία εξαιτίας της ολιγωρίας για να μην πούμε της αδιαφορίας των αρμοδίων. Το αίτημά μας για συνυπηρέτηση αστυνομικών με συζύγους
νοσηλευτές σέρνεται ακόμα στα
υπουργικά και υπηρεσιακά γραφεία, με αποτέλεσμα η Ομοσπονδία μας για άλλη μια φορά
να επισημάνει και εγγράφως
αυτήν την εκκρεμότητα με αφορμή τις καταγγελίες της Ένωσης
Αστυνομικών Ιωαννίνων. Η ΠΟΑΣΥ ζητά την παρέμβαση του
υπουργού κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη προς το υπουργείο Υγείας,
επισημαίνοντας ότι με το υπ’
αριθ. 302/8/2 από 13/12/2011 έγγραφό μας ενημερώσαμε τον
προκάτοχό του υπουργό Προστασίας του Πολίτη για το πολύ
σημαντικό ζήτημα που έχει ανακύψει για τους συναδέλφους μας
που έχουν συζύγους υπαλλήλους του υπουργείου Υγείας νοσηλεύτριες – νοσηλευτές εξαιτίας της υπ’ αριθ. 281/11 Ερ.
16/11/21-6-2011 γνωμοδότησης
του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους (Ν. 287/1976,
Ν.2946/2001, Ν.3754/2009,
Ν.3918/2011) με την οποία ουσιαστικά αναιρείται και καταργείται το δικαίωμα της συνυπηρέτησής τους. Όπως αναφέρεται
και στο επισυναπτόμενο υπ’
αριθ. 19/2012 από 04/04/2012 έγγραφο της Ε.Α.Υ. Ιωαννίνων οι
σύζυγοι νοσηλεύτριες – νοσηλευτές των συναδέλφων δεν
έχουν λάβει ακόμα έγγραφη
απάντηση για τη συνυπηρέτησή
τους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν πλέον πολύ σοβαρό
πρόβλημα για τον οικογενειακό
τους προγραμματισμό, λαμβάνοντας υπόψη και την αφαίμαξη
του πενιχρού εισοδήματός τους
που τους οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια στην εξαθλίωση. Από
πλευράς της Ομοσπονδίας μας
έχει ήδη γίνει άμεση παρέμβαση
προς τον προηγούμενο υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, αλλά
και το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο Υγείας, για τη μη κατάργηση
των μέχρι πρότινος ισχυόντων.
Κύριε Υπουργέ, στο πλαίσιο αυτό
παρακαλούμε όπως με άμεση
και καθοριστική παρέμβασή σας
στο υπουργείο Υγείας και στην
Κυβέρνηση το όλο ζήτημα τύχει
θετικής αντιμετώπισης με τη διατήρηση σε ισχύ του δικαιώματος της συνυπηρέτησης Αστυνομικών με συζύγους υπαλλήλους
νοσηλεύτριες – νοσηλευτές, χωρίς χρονικούς περιορισμούς
προϋπηρεσίας.
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«Θα το
χαρίσουμε
στα ορφανά
παιδιά»
Στο παρά πέντε των εκλογών
και επειδή παντού υπάρχουν
όρια -με εξαίρεση προφανώς
στον εμπαιγμό και στην υποκρισία που βιώνουμε αυτές
τις μέρες - οι Ομοσπονδίες
ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ ανακοίνωσαν ότι αρνούνται να αποδεχθούν την απόφαση του
υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη για τη χορήγηση «φιλοδωρήματος» αντί ουσιαστικής εκλογικής αποζημίωσης.
Όπως τονίζουν, αν και με τον
σθεναρό αγώνα μας η αποζημίωση τελικά επαναθεσμοθετήθηκε, το προτεινόμενο
ποσό είναι τελικά της τάξεως
των 130 ευρώ περίπου, ούτε
το μισό δηλαδή ποσό από
εκείνο που δόθηκε στους ένστολους για πρώτη φορά σε
δραχμές (100.000). Προκλητική και ακατανόητη διαπίστωση: 500 ευρώ για όλους
τους υπόλοιπους, 130 ευρώ
για τους ένστολους. Οι κυβερνώντες μάς κατατάσσουν σε
υπαλλήλους τελευταίας κατηγορίας, όταν πρόκειται για παροχές και σε πρώτης (!) όταν
πρόκειται για υποσχέσεις. Ας
βγάλει καθένας τα συμπεράσματά του και ας πράξει αναλόγως... Σε ό,τι αφορά τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών,
ανακοινώθηκε ότι το συνολικό
ποσό της αποζημίωσης που
αναλογεί στα μέλη τους θα διατεθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας στα ορφανά παιδιά οικογενειών συναδέλφων μας, ως
συμβολική κίνηση που ευελπιστούμε ότι θα βρει μιμητές,
στα μέλη των Ενώσεων και σε
όλους τους συναδέλφους. Για
να μην περισσέψει δε η υποκρισία… δηλώνουμε ότι όλοι
μας έχουμε ανάγκη και το τελευταίο ευρώ, αλλά όχι την
κοροϊδία τους. Όσο γι’ αυτούς
που συσκέφθηκαν και σκέφθηκαν να «τετραγωνίσουν
τον κύκλο», η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για όλους,
αλλά κάποιοι θέλουν να προσχωρήσουμε στο δόγμα «ούκ
αν λάβεις παρά του μη έχοντος», χωρίς να δώσουν εξηγήσεις πού πήγαν τα λεφτά
που …υπήρχαν, πού πήγαν τα
λεφτά μας, που πήγαν οι κόποι ενός περήφανου λαού που
ταπεινώθηκε προκλητικά και
βάναυσα στο όνομα της διάσωσης της Χώρας.
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37.050.000 ευρώ ξανά στον Προϋπολογισμό
για τα οδοιπορικά

Ψ

ηφίστηκε κυριολεκτικά στο
παρά πέντε, πριν κλείσει η
Βουλή για τις εκλογές, η
τροπολογία για την εξόφληση των
δαπανών οδοιπορικών εξόδων
παρελθόντων ετών.
Όλοι πρέπει να γνωρίζουν και
να μη λησμονούν ότι δώσαμε μάχη

για να διασφαλιστούν τα κονδύλια
και να μη χάσουν οι συνάδελφοι
τα χρήματα που έχουν πληρώσει
από την τσέπη τους.
Η ΠΟΑΣΥ ανακοίνωσε ειδικότερα ότι στις 10/04/2012, υπερψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων, η τροπολογία που αφορά την

διασφάλιση των οδοιπορικών
εξόδων του προσωπικού της
ΕΛ.ΑΣ. και η οποία είχε ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων με τίτλο «Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
λοιπές διατάξεις». Με τις διατά-

ξεις της τροπολογίας παρέχεται η
δυνατότητα εξόφλησης έως την
31/12/2012 όλων των δαπανών μετακίνησης και εκπαίδευσης που
πραγματοποιήθηκαν έως την
31/12/2011, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων, ύψους
37.050.000 ευρώ.

Κάτω τα χέρια
από τον Ειδικό Λογαριασμό
Ζητάμε παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την άμεση επανάκτηση των κεφαλαίων
που «εξαϋλώθηκαν» εν μια νυκτί

Έ

κκληση στον Πρωθυπουργό
της χώρας κ. Λουκά Παπαδήμο απηύθηναν οι Ομοσπονδίες
ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ να ασχοληθεί
σοβαρά με την υφαρπαγή των αποθεματικών του Ειδικού Λογαριασμού
Αρωγής, που θεσμοθετήθηκε με δικούς μας αγώνες στο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» για την
παροχή οικονομικής ενίσχυσης
στους δικαιούχους συναδέλφους είτε στις οικογένειές τους και στον
οποίο μέτοχοι είναι υποχρεωτικά
όλοι οι εν ενεργεία αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί και πολιτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, οι
οποίοι, σημειωτέον, παραμένουν
μέτοχοι και μετά την αποστρατεία
τους εφόσον το επιθυμούν και το δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους.
Στη μακροσκελή επιστολή τονίζεται μεταξύ άλλων ότι «οι χρηματικοί
πόροι του ειδικού αυτού λογαριασμού προέρχονται αποκλειστικά
από τις κρατήσεις των 62.370 μετόχων του, εν ενεργεία Αστυνομικού
και Πολιτικού Προσωπικού και των
6.370 συνταξιούχων συναδέλφων
μας,οι οποίες ανέρχονται στα 6,10 €
το μήνα, χωρίς να υπάρχει καμία
κρατική επιχορήγηση- ενίσχυση ή
κοινωνικός πόρος οποιασδήποτε
μορφής.Παρά την ως άνω αποκλειστικώς συνδρομητική προέλευση
των πόρων του,ο προαναφερόμενος
Νόμος θέσπισε αυτόν το λογαριασμό αρωγής ως Ν.Π.Δ.Δ.

Ο εν λόγω λογαριασμός δημιουργήθηκε,ουσιαστικά,για να μην γίνεται μεταξύ μας έρανος για παθόντες
συναδέλφους εν ώρα υπηρεσίας,
είτε για όσους αντιμετώπιζαν προβλήματα που δεν μπορούσαν οι ίδιοι
να αντιμετωπίσουν. Επισημαίνουμε
ότι η χορήγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο -βάσει καταστατικής
διάταξης- συναδέλφους οι οποίοι
έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση, η οποία αποδεικνύεται με τη φορολογική δήλωση (Ε1 –
Ε9) και με τα εισοδηματικά – περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου
και δεν έχει καμία μα καμία σχέση
με λογαριασμούς αλληλοβοηθείας.
Στην πράξη αποδείχθηκε η χρη-

στή και λελογισμένη διαχείριση του
Λογαριασμού αυτού αφ’ ενός και η
επιτυχής λειτουργία του αφ’ ετέρου,
με συνέπεια να δημιουργηθεί ικανό
αποθεματικό ποσό το οποίο την
9/3/2012 ανερχόταν στα 23.444.793,79
€. Το προαναφερόμενο αποθεματικό ήταν κατατεθειμένο στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1611/50 και Ν.2216/94,
συνιστώντας μαζί με τα διαθέσιμα
κεφάλαια των υπολοίπων Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, το
κοινό κεφάλαιο που διαχειριζόταν η
Τράπεζα της Ελλάδος, παρά το ότι ο
ως άνω συνδρομητικός του χαρακτήρας δεν δικαιολογούσε τέτοια
κρατική δεδεσμευμένη διαχείριση,
αλλά επέτασσε την αυτόνομη αυτοδιαχειριστική του λειτουργία. Μετά
την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης με την οποία κατέστη υποχρεωτική η συμμετοχή του
Κοινού Κεφαλαίου στο πρόγραμμα
ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του Ελληνικού Χρέους, πληροφορηθήκαμε έκπληκτοι, χωρίς
κανείς να μπει στον κόπο να μας
ενημερώσει, ότι την 12/3/2012 η αξία
του αποθεματικού μας ανέρχεται
πλέον στα 13.406.824,16 € και η τρέχουσα αξία στα 7.169.569,10 €.
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Ο ειδικός αυτός λογαριασμός ήλθε όπως προαναφέραμε να αντικαταστήσει τους εράνους που γίνονταν
μέχρι τώρα και οι οποίοι δεν ήταν

ό,τι καλύτερο για ένα Σώμα που
υποχρεούται να προστατεύει τα στελέχη του και που έως σήμερα εξακολουθεί να καταγράφει έλλειμμα
στον τομέα της αρωγής. Είναι, επομένως για μας αδιανόητο ένας λογαριασμός ερανικού χαρακτήρα, που
τα αποθεματικά του δημιουργήθηκαν αποκλειστικά από το υστέρημά
μας, να χρησιμοποιείται αυθαιρέτως,αντισυνταγματικώς και αντίθετα με την Ευρωπαϊκή σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα πρωτόκολλα αυτής εν ονόματι της ικανοποίησης του Σχεδίου των
δανειστών της χώρας. Θεωρούμε
χρέος της Ελληνικής Κυβέρνησης
απέναντι στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, να αναζητήσει
τρόπους άμεσης επανάκτησης των
κεφαλαίων που «εξαϋλώθηκαν» εν
μια νυκτί.
Τα πολιτικά κόμματα
Θεωρούμε, τέλος, χρέος των Πολιτικών Κόμματών και ιδίως εκείνων
που συμφώνησαν στην λήψη της
προαναφερόμενης απόφασης, ενόψει των εκλογών της 6ης Μαΐου
2012, να λάβουν σαφή και ξεκάθαρη
θέση στο προεκλογικό τους πρόγραμμα απέναντι στην Αστυνομική
οικογένεια,και να δεσμευτούν δημόσια ότι θα εξεύρουν τους τρόπους για
την ανακεφαλαιοποίηση του απωλεσθέντος αποθεματικού του Ειδικού
αυτού Λογαριασμού Αρωγής.

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά το ημερολογιακό έτος 2011

Μ

ετά από συνεχείς πιέσεις – παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας
μ ας , ε κ δ ό θ η κ ε το υ π ’ α ρ ι θ .
1543Α/12/487253 από 20/04/2012 έγγραφο από την Δ/νση Διαχείρισης
Χρηματικού Α.Ε.Α. με θέμα «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά
το ημερολογιακό έτος 2011» το
οποίο προβλέπει τα εξής:
Ο προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος κάθε δικαιούχου αμοι-

1

βόμενου με μηνιαίο μισθό, προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ακαθάριστο ποσό του μισθού, μόνο των
ποσών των νόμιμων κρατήσεων για
υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός. Διευκρινίζεται ότι
ο φόρος εισοδήματος δεν εμπίπτει
στην έννοια των κρατήσεων που
βαρύνουν το δικαιούχο και συνεπώς δεν εκπίπτει από το ακαθάρι-

στο ποσό του ετήσιου εισοδήματος.
Η παρακράτηση φόρου εισοδήματος για το 2011 διενεργήθηκε ως
εξής:
α) για το διάστημα από 1/1/2011 έως
31/8/2011 με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος του Ν. 3842/2010
(αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ).
β) για το διάστημα από 1/9/2011 έως
31/12/2011 με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος του Ν. 3986/2011

2

(αφορολόγητο ποσό 8.000 ευρώ).
Επισημαίνεται ότι η οριστική εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος γίνεται από το υπουργείο Οικονομικών κατά την υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων του υπόχρεου και για τα εισοδήματα έτους
2011, έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν.
4024/2011 (κλίμακα φόρου εισοδήματος με αφορολόγητο ποσό 5.000
ευρώ).

3
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Επιτέλους να εφαρμοστούν οι κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας για όλους!
Να δραστηριοποιηθούν οι Υπηρεσίες με παρεμβάσεις και των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων

Μ

ε αφορμή τις τελευταίες
εξαγγελίες των υπουργών
Προστασίας του Πολίτη και
Υγείας για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών
εξαιτίας της ανεξέλεγκτης εισόδου
και διαμονής στη χώρα απροσδιόριστου και σε κάθε περίπτωση τεράστιου πλέον αριθμού μη νόμιμων
αλλοδαπών, επισημαίνονται εκ μέρους μας οι τεράστιες ευθύνες της
Πολιτείας και το όψιμό της ενδιαφέρον, χωρίς και πάλι να γίνεται η
στοιχειώδης έστω αναφορά στην
προστασία της ζωής των συναδέλφων μας που καθημερινά ζουν την
ανασφάλεια και την εγκατάλειψη
της Πολιτείας, ερχόμενοι σε επαφή
με εκατοντάδες αλλοδαπούς.
Ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει ότι η Πολιτεία παρά τις επανειλημμένες μας προειδοποιήσεις
και αναφορές για την απαράδεκτη
κατάσταση που επικρατεί τόσο στα
κέντρα κράτησης αλλοδαπών όσο
και στα αστυνομικά κρατητήρια, τα

μέτρα υγιεινής και ασφάλειας είναι
αποσπασματικά έως ανύπαρκτα.
Ακόμα και ο θεσμός του «Ιατρού
εργασίας», αναγκαίος όρος λειτουργίας οποιασδήποτε σύγχρονης
εταιρείας ή οργανισμού, για την Ελληνική Αστυνομία αποτελεί έννοια
άγνωστη. Εδώ και δυο χρόνια, καί-

τοι έχει ζητηθεί μετ’ επιτάσεως εκ
μέρους μας να τύχει εφαρμογής και
στο χώρο μας με προσλήψεις αναγκαίου αριθμού ιατρών, οι αρμόδιοι
χάνονται στις διαδικασίες, καίτοι ο
αστυνομικός παραμένει εκτεθειμένος σε νέους κινδύνους, αλλά και
απροστάτευτος στις χρόνιες επαγ-

γελματικές ασθένειες. Επειδή για
άλλη μια φορά, όπως και σεις διαπιστώνετε, η Πολιτεία, περί άλλων
τυρβάζει, σας καλούμε να ανατρέξετε στις ανακοινώσεις μας για το
Γενικό Συμβούλιο της 27 Μαΐου
2011 (Αρ. Πρωτ.: 200/3/16), όπου
αναδείξαμε την αναγκαιότητα
εντατικοποίησης του αγώνα μας
και λήψης σειράς νέων πρωτοβουλιών για να εφαρμοστεί πλήρως η
ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά
τις προσλήψεις ιατρών εργασίας,
τεχνικών ασφαλείας στις υπηρεσίες, αλλά και για την εκλογή συναδέλφων ως μελών σε Επιτροπές
Υγιεινής και Ασφάλειας, με στόχο
τη στενή καταγραφή – ανάδειξη
των συναφών προβλημάτων και
την απαίτηση εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των παντοειδών κινδύνων και
των επαγγελματικών ασθενειών
στο χώρο μας.
Εφόδια
Παρακαλούμε, να αναπτύξετε σχε-

τικές πρωτοβουλίες και με αφορμή τις εκτεταμένες επιχειρήσεις
ελέγχου αλλοδαπών, μεριμνήσετε
ώστε από την Υπηρεσία τους οι συνάδελφοι που απασχολούνται, να
είναι πλήρως εφοδιασμένοι, τουλάχιστον με σχετικές μάσκες ή και
ειδικές φόρμες, εφόσον τούτο θεωρείται σκόπιμο.
Είναι αδιανόητο να δηλώνεται
από τον υπουργό Υγείας ότι «το
35% των χρηστών ναρκωτικών
στην Ομόνοια είναι οροθετικοί και
εμείς έχουμε γίνει παρατηρητές
όλο αυτό το χρονικό διάστημα» και
την ίδια ώρα να μην αρθρώνεται
λέξη για τους κινδύνους που διατρέχουν οι αστυνομικοί που αστυνομεύουν την περιοχή.
Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε
για να σταματήσει η υποτίμηση
και η υποβάθμιση της ζωής του
Έλληνα Αστυνομικού. Τα μέτρα
υγιεινής και ασφάλειας ψηφίζονται για να εφαρμόζονται και όχι
για να μας κάνουν να εφησυχάζουμε.

Υποχρεώσεις παλαιών
Είμαστε στο πλευρό των δοκίμων
και νέων Πρωτοβαθμίων Ο ακαδημαϊκός χώρος δεν προσφέρεται για «στρατόπεδα συγκέντρωσης»…
Οργανώσεων
Μ
Ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ ενόψει
του εκλoγοαπολογιστικού της συνεδρίου

Σ

υναδέλφισσες και συνάδελφοι,
σε συνέχεια των προηγούμενων εγγράφων μας όσον αφορά στην εναρμόνιση των Καταστατικών λειτουργίας των Ενώσεων και
της Ομοσπονδίας με τις διατάξεις
του νέου συνδικαλιστικού νόμου
3938/2011, σας επισημαίνουμε εκ νέου ότι η συμμετοχή σας στο Συνέδριο προϋποθέτει την απαρέγκλιτη
εφαρμογή του νέου συνδικαλιστικού νόμου. Επειδή το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας
θα γίνει το δεύτερο 10ήμερο του Ιουνίου 2012 και επειδή οι προβλεπόμενες προθεσμίες, που εκ του νόμου
έχουν τεθεί, δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση και προκειμένου το συνδικαλιστικό μας κίνημα να προχωρήσει με τον επιβαλλόμενο έλεγχο,
ακώλυτα, στην ύψιστη αυτή καταστατική διαδικασία – υποχρέωση,
ενισχύοντας την αγωνιστική του
δυναμική με τη συμμετοχική δράση
και συνδικαλιστική έκφραση όλων
των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, ενόψει της προετοιμασίας του Συνεδρίου, εφιστούμε για άλλη μια φορά

την προσοχή όλων στην τήρηση των
προβλεπομένων, επισημαίνοντας
ειδικότερα ότι η εγγραφή των νέων
σωματείων (Αθηνών, Πειραιά, Δυτικής Αττικής, Βορειοανατολικής Αττικής, Νοτιοανατολικής Αττικής,
Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Αιτωλίας, Ακαρνανίας, Βορείων Δωδεκανήσων και Νοτίων Δωδεκανήσων) προϋποθέτει και την ύπαρξη
απόφασης προς τούτο της Γενικής
τους Συνέλευσης, η οποία εγκαίρως
υποβάλλεται στην Ομοσπονδία μας.
(άρθρο 5 του καταστατικού της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. το οποίο είναι αναρτημένο και στο site της Ομοσπονδίας).
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,Η
Ομοσπονδία, σας ενημερώνει τέλος,
ότι κατά την προεκλογική περίοδο
για τις επικείμενες βουλευτικές
εκλογές, παραμένει στις επάλξεις
του αγώνα και μεταξύ άλλων απαιτεί
από τα πολιτικά κόμματα να δημοσιοποιήσουν τις θέσεις τους για την
ασφάλεια των πολιτών και τα προβλήματα των ενστόλων, δεδομένου
ότι η οικονομική κρίση συνεχίζει να
μας πλήττει με αμείωτη ένταση.

ε αφορμή όσα αποφασίζονται και προωθούνται από
το υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη με τη σύμφωνη γνώμη
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και μάλιστα με κατ’ επείγουσες διαδικασίες λίγο πριν από τις
βουλευτικές εκλογές με στόχο δήθεν
την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της λαθρομετανάστευσης,
οι Ομοσπονδίες μας έχουν χρέος:
α) να προειδοποιήσουν κάθε αρμόδια Αρχή για τους κινδύνους που
εγκυμονεί μια σειρά πράξεων και
αποφάσεων όσον αφορά τα Κέντρα
Κράτησης και δη αυτό που ιδρύεται
στις εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Σχολών στην Αμυγδαλέζα, και
β) να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας που θα κληθούν να
ασκήσουν διάφορα καθήκοντα, ότι
θα είμαστε στο πλευρό τους για ό,τι
ήθελε προκύψει στο μέλλον.
Ειδικότερα, οι Ομοσπονδίες μας
εκφράζουν την έντονη ανησυχία
τους για την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων
συμβάσεων που αφορούν Κέντρα
Πρώτης Υποδοχής και εγκαταστάσεων Κράτησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών» (ΦΕΚ 61/21-32012), σύμφωνα με την οποία για
πρώτη φορά στα αστυνομικά χρονικά το Ελληνικό Κράτος επιστρατεύει

ιδιώτες για την φρούρηση αστυνομικών εγκαταστάσεων και ζωτικών
υποδομών! Με την εν λόγω πράξη,
η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν.
3907/2011 (Α΄) αντικαθίσταται ως
εξής: «Την ευθύνη της φύλαξης των
εγκαταστάσεων του Κέντρου ή της
Μονάδας έχει η Ελληνική Αστυνομία. Η φύλαξη μπορεί, ύστερα από
απόφαση του υπουργού Προστασίας
του Πολίτη, να ανατίθεται και σε
προσωπικό Ιδιωτικής Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας που
είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο».

Στο πόδι…
Δεδομένου ότι όλα μέχρι σήμερα
στήνονται κυριολεκτικά στο πόδι και
πολύ περισσότερο,η εκπαίδευση του
προσωπικού των εταιρειών σεκιούριτι είναι επίσης στον αέρα,είναι άξιο
απορίας πότε, πώς και με ποιες διαδικασίες θα επιλεγεί ο αριθμός των
ατόμων που με χρήματα του φορολογούμενου πολίτη θα καλύψουν τις
νέες θέσεις εργασίας.Επίσης,εύλογα
γεννάται το ερώτημα ποιες ακριβώς
αρμοδιότητες θα ανατεθούν στους
ιδιώτες και τι εντολές θα κληθούν να
εκτελέσουν σε περίπτωση στάσης
κρατουμένων εντός του στρατοπέδου ή σε περιπτώσεις απόπειρας
ατομικών ή οργανωμένων ομαδικών
αποδράσεων, πόσω μάλλον σε πιθανή ομηρία ιδιώτη είτε ένστολου με

στόχο τη δημοσιοποίηση πιθανών
αιτημάτων των εγκλείστων και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης,
που αποτελεί συνήθη πρακτική στον
κόσμο των κρατουμένων.
Προστασία των δοκίμων
Θεωρούμε,τέλος,αδιανόητο,εκείνοι
που λαμβάνουν τις αψυχολόγητες
αυτές αποφάσεις να έχουν ως δεδομένο την καταναγκαστική επιστράτευση των δοκίμων αξιωματικών της
Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας για να καλύψουν τυχόν
ανάγκες σκοπιάς ή περιπολίας σε
ένα κατασκεύασμα που ψευδεπίγραφα βαφτίστηκε ως «Κέντρο Φιλοξενίας». Ιδίως όταν τούτο κατασκευάζεται με προδιαγραφές ΝΑΤΟ εντός
κατοικημένης περιοχής, σε έναν
ακαδημαϊκό χώρο αστυνομικών σχολών,«εκτοπίζοντας» ήδη το μοναδικό
υπάρχον ανοικτό σκοπευτήριο για
την εκπαίδευση ,το οποίο όπως πληροφορούμαστε θα λειτουργεί πλέον
στο Μαρκόπουλο. Τονίζουμε για μια
ακόμα φορά ότι για μας αποτελεί
πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια
των συναδέλφων και η απρόσκοπτη
λειτουργία των σχολών και γι’ αυτό
θέτουμε προ των ευθυνών τους
όσους εκμεταλλεύονται το υπαρκτό
πρόβλημα των παράνομων μεταναστών μάλιστα εις βάρος των συμφερόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ • πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ
Κύριε Πρόεδρε, σε λίγες εβδομάδες ολοκληρώνεται η θητεία
του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ομοσπονδίας και στο επικείμενο 22ο συνέδριο θα γίνει
εκτενώς ο απολογισμός του έργου σας σε όλα τα επίπεδα και
για όλο το εύρος των αιτημάτων, θεσμικών, οικονομικών,
συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών κλπ. Τι θα μπορούσατε να
πείτε από τώρα στους αναγνώστες της Νέας Αστυνομίας;
Με δεδομένες τις ασφυκτικές
απαιτήσεις των τροϊκανών στις
οποίες υπέκυψαν οι κυβερνώντες και όχι εμείς ως ΠΟΑΣΥ,τα
αποτελέσματα των αγώνων μας
ήταν περιορισμένα, ιδίως στον
οικονομικό τομέα, αν και πρέπει να αναγνωριστεί ότι διασώσαμε κάποια πράγματα. Με τη
δυναμική του αγώνα μας και
τους συσχετισμούς δυνάμεων
το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε τη σκληρή μάχη που δίνουμε για το νέο μισθολόγιο. Σε
ότι αφορά τα προβλήματα των
συναδέλφων και των υπηρεσιών, είναι γνωστές, επίσης, οι
προσπάθειες της Ομοσπονδίας
να πείσει τις ηγεσίες για τη λήψη σοβαρών ριζοσπαστικών
αποφάσεων όσον αφορά την
αστυνομική μεταρρύθμιση, την
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών,
την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις κρίσεις και τις προαγωγές και μια σειρά άλλα πρωτοποριακά θέματα.
Ο ιστορικός του μέλλοντος,
ωστόσο, θα σας αναγνωρίσει
και κάτι άλλο, που αυτές τις μέρες επανέρχεται στην επικαιρότητα. Είναι ο εκδημοκρατισμός της Ελληνικής Αστυνομίας και ο σεβασμός του πολίτη
από τον ένστολο, όποιος κι αν
είναι αυτός.
Από τη γέννησή του το συνδικαλιστικό μας κίνημα τάχθηκε
ανεπιφύλακτα υπέρ του ελέγχου και της διαφάνειας στη
δράση της Αστυνομίας. Καταδικάσαμε την ύπαρξη στεγανών και ζητήσαμε μέτρα εκδημοκρατισμού. Πετύχαμε πολλά. Το δικαίωμα παράστασης
συνηγόρου στα πειθαρχικά
συμβούλια, τον αντικειμενικό
κώδικα μεταθέσεων, τον
εμπλουτισμό του γνωστικού
αντικειμένου στις σχολές με
μαθήματα κοινωνιολογίας,
ψυχολογίας κλπ.
Αλλά ο εκδημοκρατισμός ιδίως
σε ένα σώμα που εκ των πραγμάτων λειτουργεί με όρους
στρατιωτικής οργάνωσης και
πειθαρχίας πρέπει να πιστοποιείται και να διδάσκεται καθημερινά. Δεν ζει ο αστυνομικός μέσα σε μια γυάλα. Επηρεάζεται
από τις κοινωνικές διεργασίες
και πρέπει να είναι θωρακισμένος με ισχυρά αντισώματα απέναντι σε φαινόμενα αυταρχι-

Αναζητούμε συμμάχους
στον αγώνα μας
για τη θωράκιση του
λειτουργήματός μας

σμού έως και φασιστικών αντιλήψεων και συμπεριφορών που
εκ των πραγμάτων γεννά η κοινωνία μας.Τις τελευταίες μέρες
γίνεται πολύς ντόρος για όλα
αυτά. Μου είναι αδιανόητο να
συμβιβαστώ με την ιδέα ότι συνάδελφοί μας επιλέγουν συνειδητά να στηρίξουν ακραίες θέσεις,τη μισαλλοδοξία,τις φυλετικές διακρίσεις, τα ναζιστικά
σύμβολα κλπ.
Εμείς για να ξυπνήσουμε συνειδήσεις, για να προλάβουμε αρνητικές καταστάσεις, χαιρετήσαμε τις δηλώσεις των υπουργών Προστασίας του Πολίτη
όταν κι εκείνοι μίλησαν για εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης, για έλεγχο πιθανών θυλάκων στο χώρο μας. Δυστυχώς
έμειναν στα λόγια. Πέρυσι κάναμε μια ημερίδα σημαντική
για το χώρο μας, συμβολικά
στην έδρα της Διεύθυνσης
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής. Ομιλητής ο Μανώλης
Γλέζος, επιστήμονες που ανέπτυξαν το θέμα «Αστυνομία και
Ανθρώπινα Δικαιώματα». Είπαμε να απομαγνητοφωνηθούν τα
πρακτικά,να γίνει βιβλίο και με
πρωτοβουλία του Αρχηγείου
πλέον,να διανεμηθεί στις αστυνομικές σχολές. Είπαμε παλιότερα να ενταχθεί η διδασκαλία
της ιστορίας του συνδικαλιστικού μας κινήματος και τους εργατικού κινήματος γενικότερα
επίσης στις σχολές της Αστυνο-

μίας. Δεν έγινε γιατί η λέξη εκδημοκρατισμός δυστυχώς ακόμα είναι ταμπού. Εμείς δεν φοβόμαστε τη δημοκρατία, την
επιζητούμε, είναι το οξυγόνο
μας. Άλλοι τρέφονται και ζουν
από το σκοτάδι. Εμείς ζητήσαμε
τη στήριξη της κοινωνίας. Αναζητούμε συμμάχους στον αγώνα
μας για τη θωράκιση του λειτουργήματός μας.Να γίνει υπόθεση της κοινωνίας η αποτελεσματική και χωρίς θύματα
αστυνομία. Τιμούμε τους Ήρωες του Σώματος, αλλά αρνούμαστε να αποδεχτούμε αυτό το
απλοϊκό έως και επικίνδυνο
επιχείρημα που λένε κάποιοι
«τι να κάνουμε είναι επικίνδυνη
η δουλειά σας». Όχι. Εμείς αγωνιζόμαστε για το υπέρτατο αγαθό της ασφάλειας του πολίτη.
Δεν το αφήνουμε βορά στο στόμα του λύκου.
Αυτά τα ανοίγματα της Ομοσπονδίας δεν είναι καινούργια.
Βεβαίως. Να θυμίσω την καθιέρωση της Ημέρας κατά της
Κρατικής Αυθαιρεσίας (8/9
Οκτωβρίου) με αφορμή τη βίαιη διάλυση της ειρηνικής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας μας
στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όταν διαδηλώναμε για
την καθιέρωση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού; Να θυμίσω την απότιση φόρου τιμής
στο Σωτήρη Πέτρουλα στην
οδό Σταδίου; Να θυμίσω την

ημερίδα με τη διττή έννοια του
τίτλου «Αλλοδαποί» στον τόπο
μας, - σε ανύποπτο χρόνοόπου είχαμε καταθέσει την
πρόταση για προσλήψεις και
αλλοδαπών στην Αστυνομία;
Να θυμίσω την πρόταση για
εκλογή αρχηγού αν όχι από τη
βάση του Σώματος, από διακομματική επιτροπή της Βουλής; Να θυμίσω τις ημερίδες
και τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τη βία; Να θυμίσω
την καθιέρωση της Ημέρας Πεσόντων Αστυνομικών ή το γεγονός ότι καταφέραμε μετονομασίες οδών για να τιμούμε
τους νεκρούς στο καθήκον συναδέλφους μας; Να θυμίσω,
επίσης, ότι συμμετέχουμε σε
όλες τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ και ότι μας θεωρούν πλέον αναπόσπαστο και
μάλλον και το πιο δυναμικό
κομμάτι του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος της χώρας
μας; Τι μπορούν να μας προσάψουν άλλωστε για το γεγονός
ότι συνοδεύσαμε στην Πλατεία
Συντάγματος εμβληματικές,
ιστορικές προσωπικότητες,
όπως είναι ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μανώλης Γλέζος
όταν συμμετείχαν στο μεγάλο
συλλαλητήριο της 12ης Φεβρουαρίου 2012 ενάντια στα
Μνημόνια και τους τροϊκανούς
και «γευόμασταν» όλοι τα δακρυγόνα, ξαφνικά και από το
πουθενά;

Είναι πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε σε αυτό το κεφάλαιο, αλλά βλέπετε ότι για διάφορους λόγους δεν ακολουθούν όλοι όσο θα θέλαμε. Η
ίδια η ηγεσία, η εκάστοτε ηγεσία, λειτουργεί ανασταλτικά
και με διάφορους τρόπους βάζει φρένο στην αδήριτη ανάγκη
του εκσυγχρονισμού και του
εκδημοκρατισμού του αστυνομικού σώματος, στο να λάβει
σάρκα και οστά η πολιτική που
το ίδιο το υπουργείο ευαγγελίζεται για μια αστυνομία δίπλα
στον πολίτη. Έχω πει και άλλες
φορές ότι τα μεμονωμένα
κρούσματα επίμεμπτης συμπεριφοράς κάποιων συναδέλφων, κάνουν τρομερή ζημιά
στο συνδικαλιστικό μας κίνημα. Άλλο αέρα και άλλο εκτόπισμα θα είχαμε αν δεν υπήρχαν
αυτά. Γι’ αυτό έχουμε ανοικτό
μέτωπο με τη διαφθορά, με τον
αδιάφορο, με τον αριβίστα, τον
εγωκεντρικό και τον δήθεν ουδέτερο αστυνομικό.
Να συμπληρώσω ότι και η
ίδρυση ανεξάρτητου γραφείου
αντιμετώπισης κρουσμάτων
αστυνομικής αυθαιρεσίας δική
μας πρόταση ήταν. Αλλά δεν
έχει λειτουργήσει ακόμα, δείγμα κι αυτό του ενδιαφέροντος
της ηγεσίας για την θωράκισή
μας από όλους εκείνους που
εμποδίζουν την ανάταξη και
απογείωση της Ελληνικής
Αστυνομίας.

ΝέαΑστυνομία

Είναι δικαίωση
που προάγει
το συνδικαλισμό μας
Χαίρομαι που κάποιοι αποφασίζουν να πολιτευτούν
και θα χαρώ ακόμα περισσότερο αν εκλεγούν
και δείξουν τη διαφορά στο στίβο της πολιτικής,
τονίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Κύριε Πρόεδρε, ο ελληνικός λαός,
εμείς οι αστυνομικοί, καλούμαστε
να επιλέξουμε σε λίγες ημέρες
τους βουλευτές εκείνους που θα
μας εκπροσωπήσουν στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο τα επόμενα τέσσερα
χρόνια. Με την εμπειρία σας πώς
προσεγγίζετε αυτές τις εκλογές;
Ο ρόλος μου δεν μου επιτρέπει να
εκφράσω δημόσια τις προσωπικές
μου απόψεις ή να παροτρύνω το συνάδελφο να επιλέξει το άλφα ή το
βήμα πολιτικό κόμμα. Προσωπικά
-και έχω αναφερθεί στο παρελθόνπιστεύω ότι ο πολιτικοποιημένος
αστυνομικός μπορεί να επιτελέσει
καλύτερα το έργο του. Δεν μιλώ για
τον φανατισμένο και ενταγμένο
επιδεικτικά σε κάποιο κόμμα συνάδελφο, αλλά για το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ένστολου πολίτη να
ασχολείται με τα κοινά.
Άλλωστε κάποιοι συνάδελφοί μας
στο παρελθόν, αλλά και σε αυτές
τις εκλογές κατέρχονται στο στίβο
της πολιτικής και διεκδικούν επάξια την ψήφο των συμπολιτών μας.
Ναι, είναι ο επίτιμος πρόεδρός μας
ο Δημήτρης Κυριαζίδης,είναι ο επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ ο Ηλίας ο Βλαχογιάννης,ο επί σειρά ετών
επίσης συνδικαλιστής της ΠΟΑΞΙΑ,
ο Βασίλης ο Μαστρογιάννης, o Θανάσης Νταβλούρος, η Γεωργία Ντάτσικα, ταμίας, παλιά, της Ένωσης
Αχαίας,ο Γιώργος ο Παπακωντσταντής, παλιό στέλεχος της Ένωσης
Αστυνομικών Ρεθύμνου, ο Τάσος ο
Μαυρόπουλος, πρώην πρόεδρος
των Λιμενικών, και ίσως και άλλοι
υποψήφιοι που δεν γνωρίζουμε...
Θεωρώ, αναφαίρετο δικαίωμα κάθε
συναδέλφου να θέλει να εκπροσωπήσει τους συμπολίτες του μέσα
από όποιο κόμμα νομίζει εκείνος ότι
τον εκφράζει καλύτερα.Είναι δικαίωση και προάγει το συνδικαλισμό
μας η απόφασή τους, όσο κι αν κάποιοι συνάδελφοι δεν μπορούν να
συμβιβαστούν με την ιδέα της πολιτικής εξέλιξης του όποιου πρώην
συναδέλφου μας. Εμείς, ως Ομοσπονδία, και νομίζω είναι κατανοητό από όλους,ποτέ δεν πολεμήσαμε
τον θεσμό των πολιτικών κομμάτων,
ούτε το Κοινοβούλιο. Μπορεί να
ασκήσαμε δριμύτατη κριτική σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, αλλά σεβόμαστε τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία.Χωρίς πολιτικά κόμματα και χωρίς πολιτικούς
που αγαπούν και στηρίζουν τον δικό
μας θεσμό, λίγα θα είχαμε καταφέρει. Γι’ αυτό χαίρομαι που κάποιοι
αποφασίζουν να πολιτευτούν και θα
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χαρώ ακόμα περισσότερο αν εκλεγούν και δείξουν τη διαφορά στο
στίβο της πολιτικής.Στις μέρες μας,
που το πολιτικό μας σύστημα κλείνει έναν ιστορικό κύκλο, όλοι ελπίζουμε στο καλύτερο. Αυτό που μπορούμε να πούμε στους συναδέλφους μας είναι τούτο: ασχοληθείτε
με τα κοινά,μην αφήνετε άλλους να
αποφασίζουν για σας χωρίς εσάς.
Αυτό αν δεν κάνω λάθος, ήταν και
το βασικό σας μοτίβο όταν ξεκινούσατε το 1987-1988.
Ο ένστολος δεν είχε δικαιώματα.
Μόνο υποχρεώσεις. Κάποιοι μάλιστα ακόμα και όταν ρίχτηκαν οι
σπόροι του συνδικαλισμού, επιχείρησαν να τον περιορίσουν σε ένα
άνευρο σχήμα εκπροσώπησης των
συναδέλφων εξ αποστάσεως είτε
δια της ηγεσίας.Δηλαδή να εκλέγονται κάποιοι κι εκείνοι στη συνέχεια να επισκέπτονται την ηγεσία
και να τις υποβάλλουν τα αιτήματα.
Χωρίς διαδηλώσεις,χωρίς απεργίες
κλπ. Εμείς αγωνιστήκαμε για να
υπάρχουν ολόκληρα σωματεία σε
κάθε νομό,κατακτήσαμε το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι υπό τους
γνωστούς περιορισμούς και μόλις
πέρυσι πετύχαμε και την αλλαγή
του συνδικαλιστικού νόμου που
επιτρέπει πλέον την ανάδειξη των
υποψηφίων στα συνδικαλιστικά
μας όργανα με το σύστημα της
απλής αναλογικής και μέσα από
περισσότερα ψηφοδέλτια.Πρόσφατα ανοίξαμε πάλι και το θέμα της
απεργίας. Κάποιοι ενδεχομένως να
ήθελαν τη λειτουργία και κομματικών οργανώσεων στο χώρο μας,
αλλά η άποψή μου είναι ότι πρέπει
να υπάρχουν κάποια όρια. Εκείνο
που προέχει είναι να μπορεί η Ελληνική Αστυνομία να επιτελεί το έργο
της με επαγγελματισμό και χωρίς
να επηρεάζεται από τις κομματικές
προτιμήσεις των στελεχών της.
Κατηγορείται όμως η Ελληνική
Αστυνομία ότι πολλές φορές εξυπηρετεί κομματικά σχέδια. Αυτές
τις μέρες βλέπουμε όλοι τι γίνεται π.χ. με τους παράνομους αλλοδαπούς.
Αυτό επιβεβαιώνει τη θέση μας ότι
η Αστυνομία και ο Αστυνομικός
πρέπει να λειτουργούν με επαγγελματισμό και όχι με σκοπιμότητες.
Το θέμα της παράνομης μετανάστευσης είναι τεράστιο και ο λαός
μας ξέρει ότι δεν αντιμετωπίζεται
από τη μια μέρα στην άλλη. Άλλωστε δεν είναι αστυνομικό το θέμα.

Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει
δέκα μέρες κοσκινίζει...
Ανησυχητικό το γεγονός ότι κάποια σωματεία δεν έχουν ακόμα
γνωστοποιήσει στους συναδέλφους ούτε την ίδρυσή τους
Η Ομοσπονδία οδεύει προς το
22ο τακτικό της συνέδριο, το
οποίο είναι εκλογοαπολογιστικό. Ο απολογισμός σας θα γίνει
εκεί και δεν είναι σκόπιμο πιστεύω να επεκταθείτε σήμερα με
τη συνέντευξή σας.Πρέπει όμως
να ξεκαθαρίσετε αν θα γίνει ή όχι
συνέδριο,διότι στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο υπήρξαν κάποιες προτάσεις, όπως να ζητηθεί τροποποίηση του συνδικαλιστικού νόμου. Θα γνωρίζετε επίσης ότι κάποιοι διαδίδουν ότι
δεν πρέπει να γίνει το συνέδριο,
λένε ότι πρέπει να διοριστεί προσωρινή διοίκηση κλπ.
Εμείς δώσαμε μια μάχη για τον
εκδημοκρατισμό της Ελληνικής
Αστυνομίας και του συνδικαλιστικού μας κινήματος με μοναδικό σκοπό να γίνουμε όλοι πιο
αποτελεσματικοί, υπηρεσιακά
και συνδικαλιστικά. Γνώμονάς
μας δεν ήταν ούτε οι καρέκλες,
ούτε τα οφίτσια, ούτε η προβολή,
ούτε η καλοπέραση, όπως διαδίδουν οι συκοφάντες και οι λασπολόγοι. Πάντα επωνύμως, με ανοιχτά χαρτιά, διατυπώσαμε τις θέσεις μας, πείσαμε την πολιτική
εξουσία και θεσμοθετήθηκαν τελικά οι συγκεκριμένες αλλαγές
που προβλέπονται από τον νέο
συνδικαλιστικό νόμο 3938/2011.
Υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις τόσο για τις παλιές όσο
και για τις νέες Πρωτοβάθμιες
Οργανώσεις ειδικότερα που ο νόμος προβλέπει να λειτουργούν
στην Αθήνα, Πειραιά, Δυτική Αττική, Βορειοανατολική Αττική,
Νοτιοανατολική Αττική,Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Αιτωλία,
Ακαρνανία, Βόρεια Δωδεκάνησα
και Νότια Δωδεκάνησα.
Επειδή έχουμε όλοι ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια μέχρι την
επανεγγραφή της Αττικής,προειδοποιήσαμε έγκαιρα για τις νομοθετικές πλέον υποχρεώσεις
των συναδέλφων που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με
το συνδικαλισμό, σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι σήμερα όμως διαπιστώνουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουν καν δημοσιοποιήσει την ίδρυση και λειτουργία των νέων σωματείων όπως ο
νόμος προβλέπει. Δεν έχει γίνει
καν γνωστοποίηση στην Ομοσπονδία μας. Είναι πολύ ανησυχητικό αυτό και όποιος το παραβλέπει δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες στο συνάδελφο. Αλίμονο
αν εμείς ως αστυνομικοί δεν τηρούμε τους νόμους και δη το νόμο
που αφορά τη συνδικαλιστική

μας λειτουργία. Κατανοώ ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν
ενδεχομένως κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες, αλλά δεν συμφωνώ σε καμία περίπτωση ότι
δεν υπήρχε όλος εκείνος ο απαραίτητος χρόνος για να διευθετηθούν οι όποιες εκκρεμότητες και
δυσκολίες.Είναι εδραία πεποίθησή μου ότι όποιος θέλει να είναι
ενταγμένος και μαχητικά στρατολογημένος στο συνδικαλιστικό
μας κίνημα, όπως προβλεπόταν
και προβλέπεται από το νέο συνδικαλιστικό μας νόμο, θα έκανε
τα πάντα για να δώσει το δικό του
δυναμικό «παρών» στο επικείμενο συνέδριο. Εξανίσταμαι όταν
ακούω ότι δεν υπήρχε χρόνος ή
άλλες δικαιολογίες. Τόσο καιρό
κανείς δεν μας ενόχλησε, κανείς
δεν ζήτησε τη βοήθειά μας. Ενδεχομένως κάποιοι να έχουν άλλες
επιλογές και να σκιαμαχούν ακόμα με το παρελθόν. Εμείς, κι εγώ
προσωπικά ως πρόεδρος της
Ομοσπονδίας, δεν θα επιτρέψω
να σταθεί κανείς εμπόδιο στην
δυναμική μας πορεία, ιδίως σε
μια εποχή που πρέπει όλοι μαζί
να δείξουμε τη μέγιστη δυνατή
συσπείρωση και συστράτευση
στον κοινό μας αγώνα. Τα προβλήματα είναι ο εχθρός μας και
όχι το άλφα ή βήτα σωματείο, η
Ομοσπονδία και δεν ξέρω και
ποιος άλλος μπορεί να βαφτιστεί
«εχθρός» μας αύριο μεθαύριο.
Μια παροιμία λέει «όποιος δεν
θέλει να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει». Πολύ φοβάμαι ότι εδώ
παραέγινε το κοσκίνισμα...
Άρα, πότε θα γίνει το συνέδριο;
Κανονικότατα, όπως προβλέπεται από το νόμο και το καταστατι-

κό μας. Έχουμε ήδη ανακοινώσει
ότι τα σωματεία μας πρέπει να
ετοιμάζονται για το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Είπαμε ότι
οι προβλεπόμενες προθεσμίες,
που εκ του νόμου έχουν τεθεί,δεν
χωρούν καμία αμφισβήτηση και
προκειμένου το συνδικαλιστικό
μας κίνημα να προχωρήσει με τον
επιβαλλόμενο έλεγχο, ακώλυτα,
στην ύψιστη αυτή καταστατική
διαδικασία, οφείλουν όλοι να τηρήσουν το νόμο.Τονίσαμε δε ότι η
εγγραφή των νέων σωματείων
(Αθηνών, Πειραιά, Δυτικής Αττικής, Βορειοανατολικής Αττικής,
Νοτιοανατολικής Αττικής, Ορεστιάδας,Αλεξανδρούπολης,Αιτωλίας,Ακαρνανίας,Βορείων Δωδεκανήσων και Νοτίων Δωδεκανήσων) στην Ομοσπονδία προϋποθέτει και την ύπαρξη απόφασης
προς τούτο της Γενικής τους Συνέλευσης.
Τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει κατά τα προβλεπόμενα το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ανακοινωθούν τα υπόλοιπα διαδικαστικά ζητήματα. Αλλά εκείνο που
θέλω να τονίσω είναι να σεβαστούμε όλοι τον εαυτό μας και
πρωτίστως το Συνάδελφο. Αυτόν
και μόνο υπηρετούμε, σε αυτόν
απολογούμαστε με παρρησία, γι’
αυτόν αγωνιζόμαστε με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια. Τα μέτωπα
που έχουμε ανοίξει είναι πολλά.
Κλείσαμε κάποια πριν από τις
εκλογές, αλλά τα Μνημόνια και οι
εφαρμοστικοί νόμοι απειλούν την
υπόστασή μας ως ανθρώπων και
ως επαγγελματιών. Αυτή είναι η
αγωνία μου, να μη ζήσουμε ανθρώπινες τραγωδίες. Και θέλω να
στείλω ένα μήνυμα. Όποιος νομίζει ότι ο Φωτόπουλος είναι γαντζωμένος στην καρέκλα του προέδρου είναι βαθιά νυχτωμένος.
Αυτά τα διαδίδουν αυτοί που δεν
αγάπησαν ποτέ την Ομοσπονδία
και δεν αναγνώρισαν ποτέ το ρόλο
και το έργο της. Είμαι εδώ και όσο
μπορώ θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για το συνάδελφο.Δεν εκβιάζω
κανέναν,οι συνάδελφοι και γνώση
και πείρα διαθέτουν για να μας
κρίνουν όλους. Δημοκρατία έχουμε, επιδιώκουμε και την κριτική
και την αυτοκριτική. Αλλά, ιδίως
το τελευταίο, είναι είδος σπάνιο
στο χώρο μας. Ελπίζω η κρίση να
μας έχει κάνει ήδη όλους σοφότερους. Ας αφήσουμε τα μεγάλα λόγια για να αρχίσουμε από τα μικρά
που σίγουρα μας ενώνουν ώστε να
πετύχουμε τους μεγάλους στόχους.Δεν περισσεύει κανένας από
το αγωνιστικό μέτωπό μας.
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«Οι Έλληνες αστυνομικοί ήταν, είναι
και θα συνεχίσουν να είναι αγωνιστές»
Η Γενική Συνέλευση της Ροδόπης ενημερώθηκε
διεξοδικά για όλες τις κατακτήσεις μας σε πείσμα
όσων καλλιεργούν την ηττοπάθεια στο χώρο μας

Δ

ιατρανώνουμε το σύνθημα
της Γενικής μας Συνέλευσης
«STOP στην οικονομική λεηλασία και στη θεσμική μας απαξίωση, απαιτούμε σύγχρονη αστυνομία με όρους κοινωνίας»!
Με αυτά τα λόγια η πρόεδρος
της Ένωσης Αστυνομικών Ροδόπης κ. Σταυρούλα Τζατζανά, κάλεσε τους συναδέλφους να αγωνιστούν πιο δυναμικά για την επίτευξη των στόχων του σωματείου,
όπως καθορίστηκαν από τη 18η
Γενική του Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή παρουσία του προέδρου της ΠΟΑΣΥ
κ. Χρήστου Φωτόπουλου, του ταμία κ. Γρηγόρη Μπακάρα, του
αντιπροέδρου κ. Αντώνη Ζαχαριουδάκη και του Ανθυπαστυνόμου
κ. Βασίλη Πανταζή, από τον Κλάδο Οικονομικό-Τεχνικών & Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ειδικού σε
συνταξιοδοτικά - ασφαλιστικά
θέματα. «Καλούμε τους συναδέλ-

φους μας να συνεχίσουμε μαζί τον
αγώνα μας περήφανοι, χωρίς να
υποκύπτουμε. Επιζητούμε την συμπαράστασή όλων των φορέων
στην επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας», τόνισε η κ. Τζατζανά,
ευχαριστώντας τους συναδέλφους
για τη συμμετοχή τους και καλώντας τους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή για τους πεσόντες στο
καθήκον συναδέλφους μας.
Στην ομιλία της, η πρόεδρος του
σωματείου αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της συσπείρωσης των
μελών και στη στήριξη των αγώνων της Ομοσπονδίας, στις επιτυχίες του συνδικαλιστικού μας κινήματος κατά τα έτη 2011-12, ενώ
κατήγγειλε τη ληστρική επιδρομή
που δεχθήκαμε στους μισθούς μας
και στις λειτουργικές δαπάνες των
υπηρεσιών κλπ. Αναφέρθηκε δε
αναλυτικά στα αιτήματα του σωματείου για την αντιμετώπιση των
τοπικών προβλημάτων, που καταγράφονται και στο εγκριθέν ομο-

ανατραπεί….». Όχι συναδέλφισσες
και συνάδελφοι, δεν πρέπει να
τους κάνουμε το χατίρι και να ενδώσουμε αδιαμαρτύρητα στους
εκφοβισμούς και τις απειλές, σκύβοντας το κεφάλι και αποδεχόμενοι με στωικότητα τα σχέδια του
Δ.Ν.Τ. και της Τρόικας για το μέλλον των Ελλήνων εργαζομένων
που καλούνται ξανά και ξανά να
πληρώσουν το μάρμαρο στο όνομα
της σωτηρίας της χώρας μας, ενώ
μένουν ατιμώρητοι οι πραγματικοί
υπεύθυνοι της κατάστασης. Οι Έλληνες αστυνομικοί ήταν, είναι και
θα συνεχίσουν να είναι αγωνιστές.

φώνως Ψήφισμα. «Ο συνδικαλισμός είναι η μόνη ελπίδα σωτηρίας και το μοναδικό φως μέσα στο
τούνελ που μας οδήγησαν οι λάθος
πολιτικές των εκάστοτε κυβερνώντων της χώρας μας. Είναι τραγικό
λάθος να υποπίπτουμε στη λογική

της απογοήτευσης και του μηδενισμού των αγώνων του κινήματός
μας, ενστερνιζόμενοι την άποψη
« Έλα μωρέ και τι θα γίνει που θα
πάτε στη διαμαρτυρία; Ούτως ή
άλλως όλα είναι καθορισμένα από
πριν και τίποτε δεν πρόκειται να

Η ΠΟΑΣΥ
Η Ομοσπονδία μας πάλευε, παλεύει
και θα συνεχίσει να παλεύει σθεναρά για την ικανοποίηση των δικαίων
αιτημάτων μας και την διασφάλιση
των ήδη κεκτημένων εργασιακών
μας δικαιωμάτων.Τον αγώνα της
αυτό,αναγνωρίζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης και δηλώνει αλληλέγγυα και υποστηρικτής, δίνοντας δυναμικό παρών σε
κάθε κάλεσμά της, τιμώντας με τον
τρόπο αυτό το θεσμό και το έργο της
Ομοσπονδίας μας.

Οι κατακτήσεις μας τα έτη 2011-2012
Οι 23 νομοθετικές ρυθμίσεις που ικανοποιούν αντίστοιχα αιτήματά μας

Α

ναλυτική παράθεση των αιτημάτων που ικανοποιήθηκαν
με τους αγώνες του συνδικαλιστικού μας κινήματος έκανε η
πρόεδρος της Ροδόπης κ. Σταυρούλα Τζατζανά, κάνοντας έκκληση
τους συναδέλφους να σταματήσουν
τις μεμψιμοιρίες και να μην είναι
ηττοπαθείς. Ειδικότερα, ο σύντομος
απολογισμός των κατακτήσεών μας
κατά τα έτη 2011-2012, έχει ως εξής:
Ψήφιση του Ν.3938 /2011για τη διεύρυνση συνδικαλιστικών ελευθερίων,
Αναπλήρωση απώλειας εισοδήματος των παθόντων εν ώρα Υπηρεσίας από 100 στα 300 ευρώ μηνιαίως,
Κατάργηση του όρου ισομερώς
και εκτέλεση μεταθέσεων πλέον
σύμφωνα με το Π.Δ.100/2003,
Ρύθμιση προβλημάτων μεταθέσεων συνυπηρέτησης με το προσωπικό,ομογενοποιημένο Ε.Φ.και Σ.Φ.,
Τροποποίηση διατάξεων Ν.
3169/2003 για την επανεξέταση
της διαδικασίας ελέγχου όσων κρίνονται ακατάλληλοι οπλοφορίας,
Δυνατότητα να παραμένουν οι συνταξιούχοι αστυνομικοί μέτοχοι
στον ειδικό λογαριασμό αρωγής για
δέκα έτη μετά την συνταξιοδότησή
τους,

1
2
3
4
5

6

7

Κάλυψη εξόδων ταξιδίου – διαμονής ενός μέλους της οικογενείας
παθόντα Αστυνομικού για όσο χρόνο αυτός νοσηλεύεται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,
Διεύρυνση αποστολής Υπηρεσίας
Εσωτερικών Υποθέσεων,
Διάθεση σε Αστυνομικές Αρχές
χερσαίων, πλωτών και εναέριων
μεταφορικών μέσων που έχουν κατασχεθεί ως αντικείμενα λαθρεμπορίας ή ως μεταφορικά μέσα ναρκωτικών ουσιών, λαθρεμπορευμάτων
ή λαθρομεταναστών και ως μέσα
παράνομης διακίνησης όπλων και
αρχαιοτήτων,
Καταβολή ανταλλάγματος από
τρίτους προς την Ελληνική
Αστυνομία σε περιπτώσεις παροχής
υπηρεσιών που υπερβαίνουν το μέτρο που αναλογεί στο πλαίσιο της
αποστολής της (χρηματαποστολές
κ.λ.π.). Τα καταβαλλόμενα τέλη διατίθενται για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και της υποδομής των Αστυνομικών Υπηρεσιών, ενώ το 4% των
εσόδων από παροχή Υπηρεσιών σε
μη δημόσιες υπηρεσίες περιέρχεται
στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού,
Ικανοποίηση του αιτήματός
μας για την «υιοθέτηση» των
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τέκνων Αστυνομικών που έχασαν
την ζωή τους εν ώρα Υπηρεσίας, με
την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών τους (υπ’ αριθ. 7069/29-072011 απόφαση της ολομέλειας της
Βουλής των Ελλήνων),
Πετύχαμε την πρόσληψη 1.300
Αστυφυλάκων και 100 Αξιωματικών για το έτος 2011,
Επιτεύχθηκε το δικαίωμα αναγνώρισης της αναδρομικής τους
κατάταξης ως χρόνου συντάξιμου,
των επιτυχόντων στην Ελληνική
Αστυνομία το 1989 και καταταγέντων
σύμφωνα με το άρθρο 40 Ν.2190/1994,
Θεσμοθέτηση της χορήγησης
άδειας ανατροφής τέκνων και
στους άνδρες Αστυνομικούς με την
έκδοση του Π.Δ.70/2011,
Πετύχαμε την κατάργηση της
επίμαχης διάταξης του άρθρου
9 παρ. κγ΄ του Π.Δ.85/2011 που προέβλεπε ως λόγο έκτακτης μετάθεσης
την ανάκυψη λόγων που άπτονται
σοβαρών Υπηρεσιακών αναγκών,
Καταφέραμε να συμπεριληφθούν ως προσθήκες – τροπολογίες στα άρθρα 1 και 2 του πολυνομοσχεδίου «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
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πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», η εξαίρεση από την
μείωση κατά 40% του ποσού της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1000 ευρώ στους συνταξιούχους του δημοσίου που δεν έχουν
συμπληρώσει το 55 έτος της ηλικίας
τους, των συναδέλφων μας συνταξιούχων που αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα καθώς και αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν με την συμπλήρωση τουλάχιστον 35 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας,καθώς και τη διασφάλιση
να αποδίδεται στα Μετοχικά Ταμεία
των Ενόπλων Δυνάμεων ποσοστό 1%
της συνολικής παρακράτησης του 3%
που γίνεται υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ.,
Επεκτάθηκε το δικαίωμα στο
Αστυνομικό προσωπικό λήψης
της τρίμηνης άδειας στην περίπτωση
γέννησης τρίτου παιδιού και άνω καθώς και στην άνευ αποδοχών άδειας
στους γονείς Π.Δ.138/31-12-2011,
Ν.4052/2012 εξαίρεση από την
υποχρέωση καταβολής παραβόλου 100 ευρώ για την υποβολή
έγκλησης εκ μέρους παθόντων
Αστυνομικών κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους,
Ν.4058/2012, Άρθρο 19 εξαίρεση εφαρμογής αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος Αστυνομικών
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για κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα που φέρεται ότι διαπράχθηκαν
από Αστυνομικό κατά την άσκηση
των καθηκόντων του,
Άρθρο 20,θέσπιση πόρων υπέρ
Μ.Τ.Σ., Τ.Α.Υ.Α.Π. και λοιπών
ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας,
Καθορισμός ημερομηνίας κατάταξης Δοκίμων Αστυφυλάκων
που κατετάγησαν το έτος 1995 με
προσδιορισμό ως ημερομηνία κατάταξής τους για τη θεμελίωση μισθολογικών προαγωγών την 19-06-1995,
Άρθρο 25, θέσπιση προαγωγής
Ανθυπαστυνόμων στο βαθμό
του Υ/Β΄ με τη συμπλήρωση 22 ετών
πραγματικής Υπηρεσίας από την
κατάταξή τους εκ των οποίων 11 στο
βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, εφόσον είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους που προάγονται λόγω
συμπλήρωσης 26 ετών πραγματικής
Υπηρεσίας με τον Ν.3686/2008 και
Ένταξη στην Ανώτερη βαθμίδα
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
της Παραγωγικής Σχολής Αστυφυλάκων και του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Έπιασε δουλειά
και η νέα
διοίκηση
στο Ηράκλειο
Ομόφωνα εγκρίθηκε ο
διοικητικός και οικονομικός
απολογισμός της
απερχόμενης διοίκησης της
Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ηρακλείου κατά
τις εργασίες της Γενικής
Συνέλευσης που
πραγματοποιήθηκε την
12/3/2012. Στις εκλογές που
έγιναν, μετά και την έγκριση
και προσαρμογή του νέου
καταστατικού στον νέο
συνδικαλιστικό νόμο, εξελέγη
νέα διοίκηση η οποία
επισήμανε με δηλώσεις της
στον τοπικό τύπο ότι το νέο
Δ.Σ θα δώσει αγώνα για να
βοηθηθούν οι συνάδελφοι που
βρίσκονται καθημερινά
αντιμέτωποι με εργασιακά
προβλήματα όπως το θέμα
των νυχτερινών, των ρεπό και
γενικότερα οι συνθήκες
εργασίας τους..
Το «παρών» στην Γενική
Συνέλευση εκ μέρους της
Ομοσπονδίας έδωσε ο
Αντιπρόεδρος Οικονομικών κ.
Αντώνης Ζαχαριουδάκης
καθώς και ο Ανθ/μος κ.
Βασίλης Πανταζής του 4ου
Τμήματος της Διεύθυνσης
Οικονομικών που ενημέρωσε
τα μέλη της Ένωσης για το
συνταξιοδοτικό- ασφαλιστικό
καθεστώς.
Το προεδρείο, επίσης,
συναντήθηκε με τον πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα
κατά την επίσκεψή του στο
Ηράκλειο και τον ενημέρωσε
για το διεκδικητικό πλαίσιο
του σωματείου.
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«Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά»
Το Λασίθι επισημαίνει κινδύνους τροχαίων ατυχημάτων λόγω της νυχτερινής καταπόνησης των συναδέλφων

Σ

τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης απευθύνεται η Ένωση Αστυνομικών Ν.Λασιθίου για
το πρόβλημα της υποστελέχωσης των
υπηρεσιών. Όπως τονίζει, «με λύπη
αλλά και με πολύ περίσκεψη είδαμε,
ότι αντί να στελεχώνονται οι ήδη αποδεκατισμένες περιφερειακές Υπηρεσίες της Α.Δ. Λασιθίου, το αντίθετο
μάλιστα συνέβη με την Διαταγή για
ενίσχυση της έδρας της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Λασιθίου,λόγω των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.
Έχουμε το χρέος να σας ενημερώσουμε ότι το αστυνομικό προσωπικό
υφίσταται υπέρμετρη σωματική και
ψυχική καταπόνηση λόγω της απόστασης που πρέπει να διανύσει για να
αναλάβει υπηρεσία στην έδρα της Α.Δ.
Λασιθίου σε συνδυασμό με την παράμετρο της υπερεργασίας (άνω του
8ώρου σε καθημερινή βάση) αυξάνοντας έτσι σε μεγάλο ποσοστό το ενδε-

χόμενο τροχαίου ατυχήματος.Επίσης
η υποχρέωση της υπηρεσίας για έκδοση φύλλων πορείας στους μετακινουμένους προς εκτέλεση υπηρεσίας δεν
πραγματοποιείται.
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι οι υπηρεσίες της Α.Υ. Ιεράπετρας λόγω της

πρόσφατης, αλλά και προηγουμένων
εκδιδόμενων διαταγών,αποσπάσεων
και μη ενισχύσεώς της προγενέστερα
με επαρκή αριθμό αστυνομικών,αδυνατεί να καλύψει και να στελεχώσει
επαρκώς και καθ’ όλο το 24άωρο την
υπηρεσία του σκοπού και της εποχού-

μενης περιπολίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται.Για δε τους μετακινουμένους
συναδέλφους από το Α.Τ. Σητείας
εκτός του ότι εργάζονται πέραν του
10ώρου (νυχτερινή υπηρεσία κατά τις
ώρες 22.00 - 08.00) υφίστανται επιπλέον κόπωση σωματική και ψυχική,
ιδιαιτέρως δε μετά το πέρας της νυχτερινής τους εργασίας προκειμένου
να επιστρέψουν στην Σητεία ως επί το
πλείστον κατά μόνας, και οδηγώντας
επί μιας και άνω ώρας σε ένα οδικό
δίκτυο πεπαλαιωμένο και επικίνδυνο
και αφού έχουν εκτελέσει ήδη εννέα
ώρες νυχτερινής βάρδιας, κάνοντας
έτσι την μια και πάνω ώρα οδήγησης
για την επιστροφή ένα επικίνδυνο
ΑΘΛΟ αφού το τροχαίο ατύχημα είναι
θέμα τύχης και μόνο, κινδυνεύοντας
έτσι η σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων χωρίς λόγο αφού μπορεί η
νυχτερινή μόνο βάρδια να καλυφθεί
από συναδέλφους της έδρας».

Νέα Διοικητικά Συμβούλια
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πρόεδρος: Θανάσης
Μπαλαμούτης
Αντιπρόεδρος: Σταύρος
Κεφαλογιάννης
Γενικός Γραμματέας:
Μανόλης Σηφάκης
Αν. Γ. Γραμματέας:
Γιώργος Σχοιναράκης
Ταμίας:
Χρήστος Αναμουρλού
Οργ. Γραμματέας:
Γρηγόρης Τσαγκαράκης
Μέλος:
Μιχάλης Φουλεδάκης

Μέλος: Μανόλης Καλαϊτζάκης
Μέλος: Γιώργος Ζερβουδάκης

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ ΑΡΤΑΣ

Πρόεδρος:
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τσιρογιάννης
Νικόλαος
Πρόεδρος: Μανούσος
Α’ Αντιπρόεδρος:
Γιανναδάκης
Γκορκόλη Χάϊδω
Αντιπρόεδρος: Κυριάκος
Β’ Αντιπρόεδρος: Αποτόρης
Ματθαίου
Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας:
Γεν. Γραμματέας: ΠαπαγιάνΔημήτρης Μακαρδόνας
νης Νικόλαος
Ταμίας: Μανώλης
Αν. Γεν. Γραμματέας: Βλάχος
Φραγκιουδάκης
Κωνσταντίνος
Οργαν. Γραμματέας: Γιώργος
Ταμίας: Βίτσιος Νικόλαος
Παπαδάκης
Οργανωτικός Γραμματέας:
Μέλη: Γιάννης Κουνδουράκης Αποτόρης Δημήτριος
και Νίκος Μαλλιαρός
Μέλος: Τσαρής Κωνσταντίνος

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Β. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Πρόεδρος:
Ανδρουλάκης
Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος:
Καριπίδης Τσαμπίκος
Γεν. Γραμματέας:
Μπελενιώτης Σταύρος 
Ταμίας: Κάργας
Παναγιώτης 
Οργανωτικός Γραμματέας:
Βασιλείου Ξενοφών 
Μέλος: Παρθένης Πασχάλης 
Μέλος: Σεραφίδησ
Παναγιώτης

Επι-κοινωνείτε
***

Του Αρχ/κα
Κωνσταντίνου Χύτα

Συνάδελφε
και συναδέλφισσα,
μη διστάσεις
να επικοινωνήσεις μαζί
μου για ό,τι καθημερινά
σε απασχολεί.
Στο e-mail
της Ομοσπονδίας
poasy@otenet.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ
Μετά από συνεχείς αγώνες της
Ομοσπονδίας μας ψηφίστηκαν
στη Βουλή των Ελλήνων σημαντικές ρυθμίσεις για αρκετά αιτήματά μας:
• Η παραγωγική Σχολή Αστυφυλάκων και το Τμήμα Επαγγελματικής
Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της σχολής Μετεκπαίδευσης
και επιμόρφωσης της ΕΛ.ΑΣ. ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
• Εξόφληση έως την 31/12/2012
όλων των δαπανών μετακίνησης
και εκπαίδευσης (Οδοιπορικά –
«εκτός έδρας» παρελθόντων ετών)
που πραγματοποιήθηκαν έως την
31/12/2011, καθ’ υπέρβαση των εγ-

γεγραμμένων πιστώσεων, ύψους
37.050.000 €.
• Στο βαθμό του Υπαστυνόμου β’
προάγονται οι Ανθυπαστυνόμοι του
άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 3686/2008
που συμπληρώνουν 22 έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή
τους, εκ των οποίων 11 στο βαθμό
του Ανθυπαστυνόμου,εφόσον είναι
αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων
τους, που προάγονται λόγω συμπλήρωσης 26 ετών πραγματικής
υπηρεσίας.Οι ανωτέρω Υ/Β΄ εξομοιώνονται με Αξιωματικούς του ν.δ.
649/1970 και με τη συμπλήρωση 3
ετών στο βαθμό τους, προάγονται
στον βαθμό του Υ/Α’,χωρίς να δικαιούνται περεταίρω προαγωγής, με
την επιφύλαξη των διατάξεων των
παρ. 8 & 9 Ν. 3686/2008.

•Εξαίρεση του αστυνομικού από
την υποχρέωση καταβολής του
ποσού των 100 € για μηνύσεις του
σε βάρος πολιτών κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού του καθήκοντος.
•Εξαίρεση της εφαρμογής αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος Αστυνομικού, Λιμενικού και Πυροσβέστη για τα αδικήματα που διώκονται κατ’ έγκληση και φέρεται ότι
διαπράχθηκαν από αυτούς κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους.
•Θέσπιση πόρων υπέρ Μ.Τ.Σ. Τ.Α.Υ.Α.Π. και λοιπών ασφαλιστικών Ταμείων τους προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνομίας.
• Καθορισμός ημερομηνίας κατάταξης Δοκίμων Αστυφυλάκων
έτους 1995.

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε
για:
- αναγνώριση του επαγγέλματος
ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού,
- δίκαιο μισθολόγιο με την άρση
παγώματος των μισθολογικών
προαγωγών και του χρονοεπιδόματος,
- νομοθετική ρύθμιση για την εξέλιξη των Αστυφυλάκων Ανακριτικών Υπαλλήλων,
- αναγνώριση ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας του χρόνου που
μεσολάβησε από την κατάταξη έως
τον διορισμό του αστυνομικού
προσωπικού,
- διεύρυνση Δ.Σ. Μ.Τ.Σ. για την
αναλογική εκπροσώπηση των μετοχομερισματούχων της ΕΛ.ΑΣ.
κ.α.
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Συνεχίζουμε τον δυναμικό μας αγώνα
Αύξηση της αποζημίωσης της εκτός έδρας διανυκτέρευσης, από 35,22 σε 60 ευρώ ζητά η Λάρισα

Τ

ην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευσή της πραγματοποίησε
η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας, όπου μετά την τοποθέτηση του
προέδρου κ. Τολίκα Μιχαήλ, τα
μέλη ενέκριναν τον διοικητικό και
οικονομικό απολογισμό του περασμένου έτους και αποφάσισαν τη
συνέχιση των αγώνων για την ικανοποίηση των αιτημάτων που εκκρεμούν.
Στη συνέλευση, τον πρόεδρο της
ΠΟΑΣΥ, ο οποίος λόγω έκτακτων
υποχρεώσεων που είχε για το εκλογικό και το εφάπαξ στη Βουλή, δεν
μπόρεσε να παραστεί, εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος
Βλάχος, ο οποίος, αφού εξήρε την
Ένωση για τη δυναμική της παρουσία στις κινητοποιήσεις, ενημέρωσε τα μέλη για τις αγωνιστικές δραστηριότητες της Ομοσπονδίας και
τα αποτελέσματα αυτών, και κάλεσε τα μέλη της Ε.Α.Λ. να συνεχίσουν
τον δυναμικό αγώνα για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας,
όπως είναι το μισθολόγιο, η μεταρρύθμιση της Αστυνομίας και άλλα.
Στη διάρκεια των εργασιών της
συνέλευσης απονεμήθηκε τιμητική

πλακέτα στον Αστυνόμο Β΄ κ. Μπαρά Ευάγγελο, για τους πολύχρονους συνδικαλιστικούς αγώνες που
έδωσε, κυρίως από τις θέσεις του
αντιπροέδρου και του γενικού
γραμματέα της Ε.Α.Λ.
Με το διαχρονικό αίτημά μας ότι

«στο αγαθό της ασφάλειας του πολίτη δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές», με τη συνεχή διεκδίκηση
για δημιουργία μιας σύγχρονης
Αστυνομίας που να είναι δίπλα και
όχι απέναντι από τον πολίτη και με
συνεχείς αγώνες για ένα καλύτερο

Είδε την υπερβολή και
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας…

Τ

ην έντονη αντίδρασή τους εξέφρασαν η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Νομού Ημαθίας
και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης Νομού
Ημαθίας για την καταστρατήγηση
του δικαιώματος της ημερήσιας ανάπαυσης την ήμερα του Πάσχα. Με
δελτίο τύπου που υπογράφουν οι
πρόεδροι κ.κ. Καραβασίλης Χρήστος και Σοφιανίδης Ηρακλής,κατήγγειλαν ότι στο διαμορφωμένο
καθεστώς «των έκτακτων μέτρων
που απαιτούν οι συνεχείς «έκτακτες»
περιστάσεις χωρίς να υπολογίζεται
το ανθρώπινο κόστος παρά μόνον το

υπηρεσιακό συμφέρον», ακόμα και
την ημέρα του Πάσχα κόπηκαν τα ρεπό λόγω της παρουσίας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο νομό
Ημαθίας.«Τετρακόσιοι (400) αστυνομικοί κλήθηκαν να μην κάνουν Πάσχα με τις οικογένειές τους, αλλά να
χρησιμοποιηθούν για την μετάβαση
του πρώτου Πολίτη της Χώρας στο
στρατόπεδο της Β’ μοίρας καταδρομών στην Νάουσα. Είναι παράλογο
επίσης, σήμερα που η ασφάλεια των
πολιτών κλονίζεται, όλες μα όλες οι
αστυνομικές δυνάμεις του νομού να
επικεντρώνονται στα μέτρα τάξης
για την ασφάλεια της μετακίνησής

του, με συνέπεια την παντελή απουσία αστυνομικών σε όλο τον υπόλοιπο νομό. Παρακολουθώντας, την
προετοιμασία και τον σχεδιασμό των
μέτρων, διαπιστώσαμε σε αυτόν την
υπερβολή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Προέδρου της
Δημοκρατίας, σε βαθμό τέτοιο που
και ο ίδιος διαπίστωσε κατά τον ερχομό του, με αποτέλεσμα να αποδεσμευτούν οι περισσότερες δυνάμεις
με την έλευση του. Ήταν όμως αργά.
Ο σχεδιασμός στέρησε για ακόμη μια
φορά - έστω για αυτούς που δικαιούνταν - να κάνουν Πάσχα με τις οικογένειές τους».

Καταστρατήγηση της Κανονιστικής
Διαταγής για τις συναδέλφισσες

Ν

α μη μείνει αδιάφορη καλεί
εγγράφως της Ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας η ΠΟΑΣΥ με αφορμή τις καταγγελίες της
Ένωσης Αστυνομικών Καρδίτσας
για τη χρησιμοποίηση συναδέλφισσας (Αρχιφύλακα Π.Σ.) καθ’ ον χρόνο αυτή ήταν διατεταγμένη σε εκτέλεση καθηκόντων Αξιωματικού
Υπηρεσίας του Α.Τ. Καρδίτσας τις
ώρες 22:00-06:00, σε παράλληλη
εκτέλεση καθηκόντων σκοπού κρα-

τουμένου στο Νοσοκομείο Καρδίτσας.
«Πέραν του γεγονότος ότι βαθμοφόρος Αρχιφύλακας δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις να
διατίθεται για υπηρεσία σκοπού
κρατουμένου και ότι δεν λήφθηκε
υπόψη το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ.
11/1991 Κανονιστικής Διαταγής «Καθήκοντα και ιδιαιτερότητες του γυναικείου αστυνομικού προσωπικού», η συγκεκριμένη Υπηρεσία

(Α.Τ. Καρδίτσας), παρέμεινε χωρίς
Αξιωματικό Υπηρεσίας. Ο χειρισμός
του προαναφερόμενου ζητήματος
αφήνει έκθετους τους αρμόδιους
υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και
σε κινδύνους τους συναδέλφους
μας», τονίζει η Ομοσπονδία, ζητώντας από τον κ. Αρχηγό να πράξει τα
δέοντα,παραγγέλλοντας τον προσήκοντα έλεγχο αναζήτησης και καταλογισμού ευθυνών, αλλά και γνωρίζοντάς μας σχετικά.

και ασφαλές κοινωνικό μέλλον για
τους εργαζόμενους Αστυνομικούς,
εγκρίνουμε το παρόν ψήφισμα και
εξουσιοδοτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, σε συνεργασία
με την ΠΟΑΣΥ, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και πράξεις για

την διεκδίκηση και επίλυση των
αιτημάτων μας», σημειώνουν οι Λαρισαίοι συνάδελφοι, καταγράφοντας αναλυτικά τα αιτήματά τους.
Ξεχωρίζουμε, πέρα από τα θεσμικά
και οικονομικά αιτήματα που απασχολούν το σύνολο των αστυνομικών, το αίτημα για την άμεση αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων
περιπολικών της Α.Δ. Λάρισας, τη
δημιουργία τακτικών και μόνιμων
διμοιριών στη Λάρισα με εδαφική
αρμοδιότητα την περιοχή ευθύνης
της Γ.Α.Δ.Π. Θεσσαλίας, την υποχρεωτική χορήγηση των Η/Α στο
αστυνομικό προσωπικό, Σάββατο ή
Κυριακή, καθώς και το αίτημα για
την αύξηση της αποζημίωσης της
εκτός έδρας διανυκτέρευσης, από
35,22 σε 60 ευρώ.

Μοριοποίηση των μεταθέσεων
και εντός ορίων της Διεύθυνσης
Τα 35 αιτήματα της Φθιώτιδας

Τ

ριάντα πέντε αιτήματα καταγράφονται στο Ψήφισμα της
Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας,
που συνήλθε στις 30 Μαρτίου 2012
στην Λαμία με τη συμμετοχή του
ταμία της Ομοσπονδίας μας κ.
Γρηγόρη Μπακάρα.
Οι συνάδελφοι ενέκριναν το Ψήφισμα με τα αιτήματά τους.Ειδικότερα, εκτός από τα κοινά αιτήματα
για την μεταρρύθμιση της αστυνομίας, την αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος, την
εφαρμογή κανόνων Υγιεινής και
Ασφάλειας κλπ, ξεχωρίζουμε το
αίτημα για την πραγματική ενσωμάτωση των σχολών στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, την αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος
κρίσεων και προαγωγών με ταυτόχρονη εξέλιξη των αστυνομικών με
αξιοκρατικό και αδιάβλητο σύστημα, τη μοριοποίηση των μεταθέσεων εντός ορίων της Διεύθυνσης με
αντικειμενικά κριτήρια,τη βελτίωση του Κώδικα Μεταθέσεων, τον
ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των
Κανονισμών του Σώματος με ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους, την
ίδρυση Υπηρεσιών Διοικητικών
Εξετάσεων σε όλες της Αστυνομικές Διευθύνσεις, τον ακριβή προσδιορισμό του τρόπου αξιολόγησης
της αποδοτικότητας κάθε υπηρεσί-

ας,τη λειτουργία σκοπευτηρίων σε
κάθε Αστυνομική Διεύθυνση, με
ταυτόχρονη εμπέδωση των διατάξεων του νέου νομικού πλαισίου σε
ότι αφορά τη χρήση των όπλων
κλπ.
Όσον αφορά τα οικονομικά, ξεχωρίζουμε το αίτημα «καμία περαιτέρω μείωση των δαπανών για
την υλικοτεχνική υποδομή στην
Ελληνική Αστυνομία», το «άμεσο
ξεπάγωμα του συντελεστή της μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης», την «ενιαιοποίηση του τρόπου αποζημίωσης για όλες τις
εκτός έδρας μετακινήσεις με υποχρεωτική προκαταβολή του συνόλου του αντιστοιχούντος ποσού
στους δικαιούχους πριν την αναχώρησή τους», καμία περαιτέρω
περικοπή στις αποδοχές των ενστόλων, άμεση καταβολή των ΒΕΑ
στο σύνολο των δικαιούχων,άμεση
καταβολή του εφάπαξ στο σύνολό
του με την συνταξιοδότηση κλπ.
Στα ασφαλιστικά αιτήματα περιλαμβάνεται το αίτημα για αποσύνδεση του ασφαλιστικού των ενστόλων από το προσδόκιμο ζωής, όπως επιτάσσει το Μνημόνιο, η
δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιμου χρόνου του χρόνου σπουδών και άμεση αναγνώριση με καταβολή της εισφοράς της πλασματικής πενταετίας και η μη ένταξη
των ενστόλων στο Ι.Κ.Α.
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Νέα καταγγελία για τη συγκρότηση διμοιρίας υποστήριξης, αυτή τη φορά στην
Α.Δ. Λακωνίας.
Η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Λακωνίας καταγγέλλει την καταστρατήγηση των διατάξεων του
Π.Δ. 394/01 «Χρόνος εργασίας Αστυνομικού Προσωπικού», προσδίδοντας και ιδιαίτερη έμφαση στο ότι
επικαλούνται οι υπηρεσιακοί παράγοντες πάντα το
«έκτακτο» της συγκρότησης
της Διμοιρίας Υποστήριξης.
Μόλις ενημερώθηκε η
ΠΟΑΣΥ από το σωματείο
της, ζήτησε την παρέμβαση
της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ., τονίζοντας ότι για ακόμη μια
φορά Πρωτοβάθμια Οργάνωσή μας επανέρχεται στην
καταστρατήγηση των διατάξεων του Π.Δ. 394/01
«Χρόνος εργασίας Αστυνομικού Προσωπικού», προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση
στο πάντα έκτακτο της συγκρότησης της Διμοιρίας
Υποστήριξης.
Χαρακτηριστικά είναι τα
περιστατικά που διαδραματίστηκαν την 18/03/2012
έως και βραδινές ώρες της
19/03/2012 με τη συγκρότηση των διμοιριών από την
Α.Δ. Λακωνίας για ενίσχυση
της Γ.Α.Δ.Α. με τη διμοιρία
της Α.Δ. Λακωνίας να εργάζεται για τουλάχιστον 16
συνεχόμενες ώρες κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του Π.Δ. 100/03.
Κύριε Αρχηγέ, σημειώνεται στο έγγραφο: Τα καταγγελλόμενα της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων
Λακωνίας είναι απόρροια
όχι μεμονωμένων έκτακτων
εξαιρετικών περιστατικών
αλλά επαναλαμβανόμενων,
γι’ αυτό χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής και εξέτασης. Ευελπιστούμε ότι το ενδιαφέρον σας με την άμεση παρέμβασή σας, θα
επενεργήσει θετικά στην
αποτελεσματική αποτροπή
εμφάνισης άλλων τέτοιων
προβλημάτων που προκαλούν την αγανάκτηση και τις
έντονες διαμαρτυρίες των
συναδέλφων.

Στο διαδίκτυο
οι εργασίες της 1ης
Γενικής Συνέλευσης
Αξιοποιούμε την τεχνολογία για πληρέστερη
ενημέρωση, τονίζει το σωματείο της Ορεστιάδας

Ο

λοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η 1η
Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας,καθώς υπήρξε καθολική συμμετοχή των συναδέλφων.
Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του σωματείου http://seayorestiadas.blogspot.com
«το άγνωστο ως προς το τι μας ξημερώνει στο
ασφαλιστικό - μισθολογικό – συνταξιοδοτικό,
καθώς και τα πολλά υπηρεσιακά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι Συνάδελφοι στις υπηρεσίες τους, σε συνδυασμό με τον ερχομό των
καθ’ ύλην αρμοδίων Υποστράτηγου κ. Κων/
νου Τσουβάλα προέδρου του ΤΕΑΠΑΣΑ, του
ειδικού σε συνταξιοδοτικά & ασφαλιστικά θέματα Ανθυπαστυνόμου Βασίλη Πανταζή του
κλάδου Οικονομικό-Τεχνικών & Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
και του προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Χρήστου Φωτόπουλου, οδήγησαν μαζικά τους
συναδέλφους στην 1η Γενική Συνέλευση.
Επειδή τα θέματα   που αναπτύχθηκαν από
τους προσκεκλημένους σε μια ομολογουμένως εξαιρετική παρουσίαση ήταν ιδιαιτέρως
σοβαρά, κρίθηκε σκόπιμο εκ των προτέρων
από το Δ.Σ. της Ένωσης να βιντεοσκοπηθεί η
όλη παρουσίαση. Θέλοντας έτσι να δώσουμε
την ευκαιρία στους συνάδελφους, οι οποίοι
για διαφόρους λόγους δεν μπόρεσαν να παραστούν στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση ή
και για αυτούς που ήταν παρόντες, αλλά επιθυμούν να την ξανά ακούσουν, η Ένωση τις

επόμενες μέρες (η καθυστέρηση οφείλετε
στην επεξεργασία υλικού) θα ξεκινήσει να
αναρτά στο μπλοκ http://seayorestiadas.
blogspot.com/ βίντεο με τις ομιλίες όλων των
συμμετεχόντων καθώς και τις απαντήσεις που
δόθηκαν στα καίρια ερωτήματα των συναδέλφων με μοναδικό σκοπό την πλήρη ενημέρωση όλων των μελών της Ένωσης.   
Αξιέπαινη δουλειά              
Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ορεστιάδας νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει
δημόσια τον Συνάδελφο Υπαρ/κα Χατζή Κωνσταντίνο του Τ.Σ.Φ.Κυπρίνου,ο οποίος αφιλοκερδώς και αφιερώνοντας πολύτιμο προσωπικό χρόνο (περίπου 6 ώρες) έκανε με μεγάλη
επιτυχία την βιντεοσκόπηση της 1ης Γενικής
Συνέλευσης, δείχνοντας σε όλους μας ότι μπορούμε να συμμετέχουμε στις δραστηριότητες
της Ένωσης για το κοινό καλό.   Το Δ.Σ.απευθυνόμενο στα μέλη του,τονίζει επίσης ότι από την
όλη διαδικασία της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,όπως άλλωστε δήλωσαν και οι προσκεκλημένοι του,δίνοντας τα εύσημα στους Συναδέλφους τόσο για τον τρόπο με τον οποίο παρακολούθησαν την όλη διαδικασία όσο και με τα
υψηλού επίπεδου ερωτήματα που έθεσαν, αισθάνεται ότι ανέβασε πολύ ψηλά τον πήχη των
Γενικών Συνελεύσεων για τα επόμενα Δ.Σ. έτσι
όπως άλλωστε αξίζει στους συναδέλφους,έχοντας ως μοναδικό κερδισμένο τον συνάδελφο
μέλος της Ένωσης.

Δεν υπάρχουν... λεφτά για
Αστυνομικό Μέγαρο στα Γρεβενά
Ο πρόεδρος του σωματείου καλεί το υπουργείο να δώσει
προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος

Γ

ιοφύρι της Άρτας θυμίζει η μεταστέγαση
των Υπηρεσιών της Α.Δ.Γρεβενών σε κτίριο που παραχωρήθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη. Όπως τονίζει στη Νέα
Αστυνομία ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών κ.Χρήστος Τριγώνης, επιβεβαιώνοντας όσα μεταδόθηκαν από
ρεπορτάζ του StarFm.gr, το πρώτο πρόβλημα
που δημιουργήθηκε είναι πως για να εκδοθεί
από την Πολεοδομία Γρεβενών άδεια αλλαγής
χρήσης του χώρου από εκπαιδευτήριο σε γραφειακή εγκατάσταση, απαιτείται σύμφωνα με
τελευταίο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,Μελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου,την οποία όμως δεν μπορούν να συντάξουν
λόγω έλλειψης εμπειρίας και μέσων ούτε οι
Τεχνικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά ούτε και αυτές της Περιφερειακής
Ενότητας Γρεβενών.
Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα που πα-

ρουσιάζεται, είναι
αυτό της χρηματοδότησης του έργου αφού με τα νέα δεδομένα
που απαιτούν τη θερμομόνωση του κτιρίου
που θα ανακαινιστεί, ανεβάζουν τον προϋπολογισμό του έργου γύρω στο 1,3 εκατ. ευρώ,
ενώ αρχικά αυτός ήταν στα 900.000 ευρώ
περίπου, τα οποία μάλιστα με ενέργειες του
Βουλευτή Γρεβενών κ. Θανάση Χαντάβα, είχαν δεσμευθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων για την πραγματοποίηση του
συγκεκριμένου έργου.

Κάλεσε την αστυνομία
εξαντλημένος...

Πικάντικα

Έντονες
διαμαρτυρίες
συναδέλφων
για τις
διμοιρίες
υποστήριξης
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Τη βοήθεια της γερμανικής αστυνομίας ζήτησε ένας εξαντλημένος
43χρονος για να γλιτώσει από την
ερωτική σύντροφό του που τον κρατούσε φυλακισμένο και απαιτούσε
συνεχώς... σεξ.
Οι αστυνομικές αρχές του Μονάχου
ανέφεραν ότι το ζευγάρι είχε γνωριστεί πρόσφατα σε μια τοπική παμπ.
Συμφώνησαν να πάνε στο σπίτι της
47χρονης γυναίκας για να κάνουν
σεξ. Όταν εκείνος κουράστηκε και
θέλησε να φύγει, η απαιτητική σύντροφός του αμπάρωσε την πόρτα.
Ο 43χρονος αναγκάστηκε να υποκύψει στις ορέξεις της ακόρεστης συντρόφου του, ελπίζοντας ότι κάποια
στιγμή θα κατάφερνε να δραπετεύσει. Το μόνο που μπόρεσε όμως
ήταν να βγει στο μπαλκόνι του διαμερίσματος και με το κινητό του τηλέφωνο να καλέσει την αστυνομία
για να τον σώσει. Οι αστυνομικοί
που έφτασαν στο σπίτι ανέφεραν
ότι δέχτηκαν και οι ίδιοι «προτάσεις» από την 47χρονη...
Πηγή: www.tovima.gr

Πελάτης έδειρε
τον κρεοπώλη!
Πελάτης έδειρε τον κρεοπώλη σε
κατάστημα του Ηρακλείου, γιατί
είχε άλλη τιμή στη βιτρίνα και
άλλη του χρέωσε το αρνί που πήγε
να αγοράσει!
Το απίστευτο περιστατικό
σημειώθηκε πρν από λίγες μέρες
σε κρεοπωλείο της πόλης,
καταδεικνύοντας με τον πλέον
χαρακτηριστικό τρόπο, ότι τα
νεύρα των πολιτών είναι
τσιτωμένα και μετράνε ακόμα και
το τελευταίο ευρώ!
Ένας πελάτης, σύμφωνα με τις
πληροφορίες του creteplus.gr,
πήγε να αγοράσει το αρνάκι του
για να γιορτάσει με την οικογένεια
του την Κυριακή του Πάσχα. Μπήκε στο συγκεκριμένο κρεοπωλείο,
ο ιδιοκτήτης του οποίου είχε αναρτήσει στη βιτρίνα τιμή πώλησης
6.69 ευρώ το κιλό.
Ο πελάτης μπήκε μέσα ζήτησε το
αρνί του και πήγε να πληρώσει.
Όταν ο πελάτης άκουσε το ποσό,
ξαφνιάστηκε δυσάρεστα, αφού
κάνοντας τη διαίρεση των κιλών με
το πληρωτέο ποσό, διαπίστωσε ότι
αυτό είχε τιμή 7.69 ευρώ το κιλό!
Δηλαδή ένα ευρώ παραπάνω το
κιλό! Σύμφωνα με πληροφορίες,
όταν ο πελάτης ζήτησε το λόγο της
κοροϊδίας από τον κρεοπώλη
εκείνος ζήτησε και τα ρέστα.
Τότε τα αίματα άναψαν και ο
πελάτης, έγινε «ταύρος σε
υαλοπωλείο», ξεσπώντας στον
κρεοπώλη, τον οποίο έστειλε
στο νοσοκομείο, με τραύματα
στο κεφάλι!
Πηγή: www.newsit.gr
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κοινοβουλευτικα
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νόμι

Αθέμιτη
μαγνητοσκόπηση
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η
πρόσφατη απόφαση του
Συμβουλίου Εφετών
Θεσσαλονίκης αναφορικά με την
αθέμιτη μαγνητοσκόπηση. Η
έφεση έγινε από άτομο που
κατηγορήθηκε για τις πράξεις της
μαγνητοσκόπησης ιδιωτικής
συνομιλίας μεταξύ του
κατηγορουμένου και τρίτου
χωρίς την ρητή συναίνεση του
τελευταίου (άρθρο 370 Α παρ. 2
περ. β του ΠΚ όπως ίσχυε πριν την
αντικατάσταση της με το άρθρο
10 παρ. 1 του νόμου 3674/2008)
και της χρήσης πληροφορίας και
του υλικού φορέα στον οποίο
αποτυπώθηκε η παραπάνω
συνομιλία (άρθρο 370 Α παρ. 3
του ΠΚ όπως αντικαταστάθηκε με
την διάταξη του άρθρου 10 παρ.
1 του νόμου 3674/2008). Ο
εκκαλών στο εφετήριό του
αναφέρει πως τον επίμαχο υλικό
φορέα (dvd) χρησιμοποίησε και
στις 14/7/2008 στην ασκηθείσα
ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών
προσφυγή του κατά της
απορριπτικής της εγκλήσεώς του
διατάξεως του Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην
απόφαση: Εξ όλων των ανωτέρω
όμως προκύπτει πως δεν έχει
τελεστεί το έγκλημα της αθέμιτης
μαγνητοσκόπησης της
συνομιλίας μεταξύ
κατηγορουμένου και του … μετά
χρήσεως, αφού στην πράξη του
αυτή οδηγήθηκε για την
προστασία εννόμων
συμφερόντων του ιδίου και
συγκεκριμένα της ελευθερίας
και τιμής του (υπερτέρων
εννόμων αγαθών) της ελεύθερης
επικοινωνίας και έχει τελεστεί
κατά την άσκηση των καθηκόντων
και την διαφύλαξη αυτών και του
δημοσίου συμφέροντος. Ως εκ
τούτου πρέπει να γίνει δεκτή η
ασκηθείσα έφεση του ανωτέρω
εκκαλούντος ως προς την
ουσιαστική βασιμότητα αυτής και
να μην γίνει κατηγορία σε βάρος
του εκκαλούντος για την
διωκόμενη σε βάρος του πράξη
της αθέμιτης μαγνητοσκόπησης
της συνομιλίας του
κατηγορουμένου με τρίτο μετά
χρήσεως (άρθρο 370 Α παρ. 2
εδαφ. β, 3 του ΠΚ).
Επομένως πρέπει να γίνει τυπικά
δεκτή και ως προς την ουσιαστική
της βασιμότητα η ασκηθείσα
έφεση του κατηγορουμένου κατά
του αριθμ. 1399/2011
βουλεύματος του Συμβουλίου
Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
Λεπτομέρειες στο
http://www.ethemis.gr
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14.780.000 ευρώ
το όφελος του ΤΕΑΠΑΣΑ
Τι απαντά ο υπουργός Εργασίας για τη χορήγηση του εφάπαξ στα 31 έτη

Ο

υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.Γιώργος Κουτρουμάνης,απάντησε σε αναφορά που είχε κατατεθεί
στη Βουλή από τον βουλευτή του
ΛΑ.Ο.Σ. κ. Αθανάσιου Πλεύρη και
αφορά στην Φ.30218/26803/817/28-112011 Υπουργική Απόφαση με την
οποία ρυθμίστηκαν θέματα του
ΤΠΑΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ και αφορούσαν
στην χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος με τη συμπλήρωση 31 ετών
πραγματικής υπηρεσίας. Η απάντηση του υπουργού έχει ως εξής:
«Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση η
οποία εκδόθηκε καθ΄ όλα νόμιμα, βάση των αναφερόμενων στο προοίμιο
αυτής σχετικών εξουσιοδοτικών δια-

τάξεων,εδράζεται στη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ η οποία διατυπώθηκε στην αρίθμ.35/1/22-7-2011
Συνεδρίασή του, στη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΣΚΑ) όπως διατυπώθηκε στην αρίθμ.
13/25-10-2011 συνεδρίασή του και στην
υπ΄αρίθμ. 19697/102/6-9-2011 Οικονομική Έκθεση της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της ΓΓΚΑ.Η έκδοση της
απόφασης αυτής κρίθηκε αναγκαία
και σκόπιμη διότι το ΤΠΑΣ παρουσίαζε έλλειμμα τα τελευταία πέντε έτη
και ως εκ τούτου έπρεπε να ληφθεί
μέριμνα άμεσης εφαρμογής μέτρων
για την αποκατάσταση της ισορροπίας του και αποτροπής περαιτέρω χειροτέρευσης του προβλήματος.

Καθοριστικό μέτρο για την εξεύρεση λύσης του οικονομικού αδιεξόδου,
ήταν η άμεση ρύθμιση των χρηματοροών. Τα μέτρα που εισήγαγε η Υ.Α.
θα επιφέρουν σταδιακά εξισορρόπηση στον Τομέα, ανάκαμψη των εσόδων και σταθερότητα των παροχών,
εισροών-εκροών, που ρυθμίζουν κυρίαρχα και την βιωσιμότητά του.
Το ετήσιο οικονομικό όφελος για
κάθε έτος εφαρμογής των διαλαμβανομένων στην Υ.Α. ρυθμίσεων, με
βάση τους υπολογισμούς του Ταμείου με τους οποίους είναι σύμφωνη
και η Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου, εκτιμάται ότι
θα ανέλθει σε 14.780 χιλ. € κατά μέσο όρο».

Με την Ένωση Αστυνομικών Πιερίας
συναντήθηκε ο Κ. Κουκοδήμος

Τ

ον Πρόεδρο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας κ. Δημήτρη Φώτη και
τον Γ.Γ. κ. Παλάσκα Μιχαήλ συνάντησε ο βουλευτής Πιερίας κ. Κ.
Κουκοδήμος προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν την
προστασία του πολίτη, τα προβλήματα των αστυνομικών, την έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες
της Πιερίας.
Τα θέματα που έθεσε το προεδρείο της Ένωσης αφορούσαν την
κάλυψη των πολλών κενών οργανικών θέσεων με νέους αστυνομικούς, την άμεση κατάρτιση και ψή-

φιση του νέου μισθολογίου, την οικονομική εξαθλίωση του αστυνομικού,καθώς και το φρένο που πρέπει
να μπει στην κατασπατάληση των
αστυνομικών δυνάμεων. Έθεσαν
επίσης το θέμα του εκλογικού επιδόματος για το οποίο ο κ. Κουκοδή-

Θα χαθούν τα κονδύλια
για το Αστυνομικό
Μέγαρο Ρεθύμνου;

Α

πό σαράντα κύματα έχει περάσει το ζήτημα της ανέγερσης νέου αστυνομικού μεγάρου στο Ρέθυμνο.
Όπως έγραψε ο τοπικός τύπος, για μια ακόμα φορά, το
νεοεκλεγέν διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ρεθύμνου, συζήτησε το θέμα με τον υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη, Μανώλη Όθωνα. Μάλιστα ο κ. Όθωνας ανέφερε στο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης ότι για την
ανέγερση του αστυνομικού μεγάρου έχει δεσμευθεί από ευρωπαϊκό πρόγραμμα το χρηματικό ποσό των 1,6 εκ. ευρώ με την
απαραίτητη προϋπόθεση τα χρήματα να απορροφηθούν εντός
του έτους 2012!
Αυτό βέβαια σημαίνει ότι πρέπει άμεσα να ξεμπλοκάρει το
θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οικοπέδου, πράγμα
που έχει καθυστερήσει. Φαίνεται, δε, πως η ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει αντιληφθεί πως η προοπτική
να εκτελεστεί το έργο με ΣΔΙΤ (σύμπραξη ιδιωτικού – δημόσιου
τομέα) είναι μάλλον απίθανη, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της χώρας, με αποτέλεσμα να αναζητήσει άλλη εναλλακτική χρηματοδοτική πηγή.

μος τους ενημέρωσε πως ήδη προωθήθηκε στη βουλή διάταξη των
δυο συναρμόδιων υπουργείων προκειμένου να πάρουν εκλογικό επίδομα οι υπηρετούντες στα σώματα
ασφαλείας. Ο κ. Κουκοδήμος από
την πλευρά του τόνισε πως η αύξηση της εγκληματικότητας και παραβατικότητας που εμφανίζεται τα
τελευταία χρόνια παράλληλα με
την οικονομική κρίση, δημιουργεί
αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, προκαλεί αβεβαιότητα για το
αύριο και ανησυχία για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας τους.

Καρκινοβατεί
η σύσταση ομάδας
ΔΙ.ΑΣ. στο Άργος

Ο

βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός επανέρχεται με ερώτησή του στην ανάδειξη της πιεστικής ανάγκης σύστασης ομάδας ΔΙ.ΑΣ.στο Άργος. Όπως τονίζει,θα συνέβαλλε σημαντικά στην αντιμετώπιση της
αυξανόμενης εγκληματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας ιδιαίτερα καθώς η Α.Δ. Αργολίδας αντιμετωπίζει σήμερα
οξύτατο πρόβλημα υποστελέχωσης και ελλιπούς παροχής υλικοτεχνικής υποδομής
στο προσωπικό της, το οποίο καταβάλλει
καθημερινά υπεράνθρωπες προσπάθειες
για την προστασία της ζωής, της ασφάλειας
και της περιουσίας των πολιτών. Επισημαίνεται ακόμη ότι ένα πρόσθετο, σημαντικό
επιχείρημα υπέρ της άμεσης σύστασης και
λειτουργία ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Άργος είναι
και η δαιδαλώδης ρυμοτομία της πόλης.

Καταψήφισε
το ΚΚΕ

Με επιστολή του προς την Ομοσπονδία μας απάντησε το ΚΚΕ
στην ανοιχτή επιστολή που στείλαμε στα πολιτικά κόμματα για
το εκλογικό επίδομα.
Το ΚΚΕ τονίζει ότι θα προβεί σε
συγκεκριμένες παρεμβάσεις,ενώ
σημειώνει ότι έχει καταψηφίσει
τον αντιλαϊκό νόμο 4051/2012 που
καταργούσε και το εκλογικό επίδομα, παίρνοντας υπόψη του ότι
είναι συνέχεια της ολομέτωπης
επίθεσης στα εργασιακά,ασφαλιστικά και άλλα δικαιώματα των
εργαζομένων.

Μισόλογα
από το ΜΤΣ για
τη διεύρυνση
του Δ.Σ.

Το ΜΤΣ απαντώντας σε ερώτηση
του βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Αθανάσιου Πλεύρη σχετικά με το
αίτημά μας για διεύρυνση του διοικητικού του συμβουλίου,σημειώνει ότι έχει ήδη λάβει απόφαση
να προστεθεί ένας αξιωματικός
εν αποστρατεία της τέως Χωροφυλακής, ενώ εμείς ζητάμε 11μελή σύνθεση για να υπάρχει και
συνδικαλιστική εκπροσώπηση.
Πάντως, το Δ.Σ. του Ταμείου,
σημειώνει ότι θα εξεταστεί περαιτέρω το αίτημα σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη.

Διόρθωσαν μια
λάθος απόφαση
H Νέα Αστυνομία αισθάνεται δικαιωμένη
για τον αγώνα της όσον
αφορά την επαναθεσμοθέτηση του δικαιώματος εκλογικής αποζημίωσης των
αστυνομικών. Ως εκ
τούτου, εκφράζει τις
ευχαριστίες της σε
όλους τους βουλευτές
και τα πολιτικά κόμματα που στήριξαν τις θέσεις της ΠΟΑΣΥ και των
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών της. Το λάθος
που έκαναν όσοι ψήφισαν την κατάργηση της
νομοθετικής ρύθμισης
του 2002, διορθώθηκε
μετά το συναγερμό που
σημάναμε σε όλη την
Ελλάδα. Ευχόμαστε να
μην διαπραχθεί στο
μέλλον κανένα άλλο
ατόπημα εις βάρος της
Ελληνικής Αστυνομίας
και του ανθρώπινου δυναμικού της.

ΝέαΑστυνομία
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Καίρια ερωτήματα προς την Ηγεσία

Α

πευθύνομαι στην Φυσική και
Πολιτική μας ηγεσία σε μια
προσπάθεια να μεταφέρω την
κραυγή αγωνίας και απόγνωσης, τόσο την δική μου, αλλά
πιστεύω και των συναδέλφων μου, διατυπώνοντας συγχρόνως τα εύλογα ερωτήματά μου: Με όλο τον σεβασμό στους
θεσμούς και στα πρόσωπα απευθύνομε
πρώτα στον Αρχηγό του Σώματος: Κύριε
Αρχηγέ Διαβάζοντας τις δηλώσεις σας
στο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση», ξεχώρισα τα εξής: «Γνωρίζετε πολύ
καλά πως σ’ αυτόν τον αγώνα που δίνουμε, ετούτη την κρίσιμη για τον τόπο και
το μέλλον το δικό μας και των παιδιών
μας, δεν περισσεύει κανείς. Δεν χωρούν
αντιθέσεις, αντιπαραθέσεις, διαγκωνισμοί και αναχρονιστικές εμμονές σε καταδικασμένα από το χρόνο και τη ζωή
στερεότυπα που διασπούν αντί να ενώνουν, που αποκλίνουν αντί να συγκλίνουν, που καταστρέφουν αντί να αναζωογονούν. Αναγκαία προϋπόθεση για την
ύπαρξή μας ως χώρα και ως κοινωνία είναι η συνοχή, η ηρεμία, η σύνεση. Αυτόν
ακριβώς το ρόλο απαιτούν οι πολίτες
από την Ελληνική Αστυνομία. Το ρόλο
του εγγυητή της τάξης, της ευνομίας, της
διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής».
Συμφωνούμε απόλυτα με αυτές τις θέσεις σας κ. Αρχηγέ. Ζητήσατε στην πρώτη σας επαφή που είχατε ως Αρχηγός στα
γραφεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με το Δ. Σ. αυτής,
συνεργασία και μάλιστα ζητήσατε από
εμάς τους εκπροσώπους των αστυνομικών, όπως και ο προκάτοχός σας σημερινός Υφυπουργός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να βάλουμε πλάτη,
κατά το κοινώς λεγόμενο ,για να στηρίξουμε τους συναδέλφους, κυρίως ηθικά

σε αυτές τις δύσκολες για όλους μας εποχές, ώστε να κρατηθεί ζωντανός ο Οργανισμός της Ελληνικής Αστυνομίας για να
συνεχίσουμε να προσφέρουμε τα μέγιστα
στην Ελληνική κοινωνία, αφού είμαστε ο
μόνος δημόσιος Οργανισμός και χωρίς
αυτό να θεωρηθεί εγωιστικό που δίνουμε
καθημερινή μάχη για να κρατηθεί όρθια
η κοινωνία και οι συμπολίτες μας.

Του Κων/νου
ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
μελουσ δ.σ.
ΠΟΑΣΥ

Π

ώς όμως κ. Αρχηγέ θα γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα αφού μόνον ως θεωρία
ακούγονται πολύ καλά, όταν
στην πράξη οι αντιθέσεις, οι
διαγκωνισμοί, οι αντιπαραθέσεις, οι αναχρονιστικές εμμονές και τα καταδικασμένα πρότυπα ζουν και βασιλεύουν στον εργασιακό μας χώρο; Όταν οι χαμηλόβαθμοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία
αστυνομικοί θεωρούν την ηγεσία και την
διοίκηση εξ αιτίας των ενεργειών και των
πρακτικών τους, ως ταξικούς αντιπάλους; Πώς θα εξαφανιστούν τα στερεότυπα που διασπούν αντί να ενώνουν όταν η
«καθεστηκυία τάξη» της Κατεχάκη διαχρονικά και παρά τις προσπάθειες του
παρελθόντος για αλλαγή νοοτροπιών, ως
σύγχρονη Λερναία Ύδρα καταφέρνει πάντα και επιζεί εξακολουθώντας να καταστρέφει ό,τι θετικό πάει να γίνει, εμποτίζοντας δυστυχώς και νέους αξιωματικούς
με τέτοιες καθεστηκυίες νοοτροπίες;
Πώς ζητάτε κ. Αρχηγέ να σταθούμε στο
ύψος των περιστάσεων όταν όλη αυτή η
πίεση πέφτει στις πλάτες του χαμηλόβαθμου κυρίως αστυνομικού προσωπικού
και φυσικά με τη διοίκηση να μην κάνει
σχεδόν ποτέ λάθος (αλάθητο του Πάπα),
μη παίρνοντας πρωτοβουλίες, αποποιούμενη τις ευθύνες της από τα πιο ελάσσο-

να ως τα πιο μείζονα προβλήματα, μεταφέροντας αυτές στους χαμηλόβαθμους;
Πώς θα υπάρχει σύγκλιση μεταξύ Ηγεσίας και χαμηλόβαθμων όταν καθημερινά η
Ηγεσία καταστρατηγεί τα εργασιακά δικαιώματα των Αστυνομικών (χρόνος εργασίας, άσκοπες μετακινήσεις για ήσσονος σημασίας εκδηλώσεις κλπ); -Εφαρμόζεται κ. Αρχηγέ έστω και κατ’ ελάχιστο
το Π. Δ. για την υγιεινή και ασφάλεια
στους χώρους εργασίας; Όχι βεβαίως, και
το γνωρίζετε. Γιατί κ. Αρχηγέ μέχρι σήμερα δεν έχει αναληφθεί πρωτοβουλία από
την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία παρά τις
κατά καιρούς ανακοινώσεις για την έκδοση εγκυκλίου ώστε η Ελληνική Αστυνομία να απεγκλωβιστεί από τα πάρεργα
που της έχουν φορτώσει δεκαετίες τώρα
διάφοροι; Γιατί οι Διοικήσεις θα πρέπει
να ικανοποιούν κάθε αίτηση – απαίτηση
του οποιουδήποτε παράγοντα πολιτικού,
της τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαστικού,
στρατιωτικού, αθλητικού, επιχειρηματικού κλπ, όταν τα αντικείμενα για τα
οποία καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι αστυνομικοί δεν προβλέπονται από τους κανονισμούς και τους
νόμους; Πόσες παραδοχές πρέπει να περιμένουμε ακόμη για να κινηθεί η διαδικασία αναγνώρισης του επαγγέλματός
μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού; Είναι κοινώς παραδεκτό και έχει χαρακτηριστεί από τα πιο επικίνδυνα, στρεσογόνα και επιβλαβή για τον ανθρώπινο οργανισμό επαγγέλματα;Γιατί δεν ενημερώνεται το προσωπικό ξεκάθαρα τι
ακριβώς συμβαίνει με τα υπομνήματα
οδοιπορικών εξόδων παλαιοτέρων ετών;
Υπάρχει κίνδυνος παραγραφής και αν ναι
ποιος θα αναλάβει το κόστος στις περιπτώσεις που οι συνάδελφοι έχουν λάβει

χρήματα από τις πάγιες προκαταβολές
των υπηρεσιών; Είναι αλήθεια ότι κάποιοι μεγαλόσχημοι είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί είτε όχι, τους έχουν εξοφληθεί τα
υπομνήματά τους μέχρι και το έτος 2009,
ενώ των «κολλήγων» στοιβάχτηκαν σε
αποθήκες;

Κ

ύριε Υπουργέ Περιμένουμε
από σας σε αυτές τις δύσκολες
στιγμές να αναλάβετε πρωτοβουλία και να βάλλετε το μαχαίρι στο κόκκαλο, ξεκινώντας από την ουσιαστική μεταρρύθμιση
της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε στο
μέλλον να πάψουν να υπάρχουν καθεστηκυίες νοοτροπίες και οι σκληρά εργαζόμενοι σε αυτήν αστυνομικοί υπάλληλοι, να νιώσουν ότι κάτι καλό πάει να ξεκινήσει. Να μην υπάρχουν διαγκωνισμοί
και αντιπαραθέσεις, αποκλείσεις και διασπάσεις, αλλά συγκλίσεις και ενότητα.
Τολμήστε ρήξεις και ανατροπές, για μια
εκδημοκρατισμένη σύγχρονη αστυνομία
που πρώτα και κύρια όμως θα σέβεται τα
στελέχη της, τα ανθρώπινα και εργασιακά τους δικαιώματα με αξιοπρεπείς μισθούς, ώστε και αυτά όσο μπορούν ανεπηρέαστα να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στην πατρίδα μας και στους συμπολίτες μας.ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ; ΑΠΟ
ΣΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ.Εμείς πάντως όσο αναπνέουμε, δηλώνουμε ότι θα αγωνιζόμαστε να προσφέρουμε τις όσο το δυνατόν
καλύτερες υπηρεσίες στην κοινωνία της
οποίας είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι.
Το έχουμε αποδείξει άλλωστε κατ’ επανάληψη και το αποδεικνύουμε και καθημερινά ότι διαθέτουμε και φιλότιμο και
διάθεση και υπομονή. Όλα αυτά όμως
έχουν και τα ανθρώπινα όριά τους.

κοινωνικα αιτια

Εφτά προτάσεις για τον έλεγχο των αλλοδαπών

Έ

να από τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει
σήμερα η χώρα μας είναι
αυτό της λαθρομετανάστευσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κυκλοφορούν ανάμεσά μας
περίπου 1,5 εκατομμύριο μετανάστες, όταν ο πληθυσμός της χώρας
ανέρχεται σε περίπου 11 εκατομμύρια.Στις αρνητικές συνέπειες του
φαινομένου περιλαμβάνονται η αυξημένη εγκληματικότητα των λαθρομεταναστών, προκειμένου να
εξασφαλίσουν τα προς το ζην, η δημιουργία γκέτο σε περιοχές που γίνονται απροσπέλαστες ακόμα δε και
εστίες μολύνσεων και ασθενειών, η
δημιουργία κυκλωμάτων παραεμπορίου, η περιστασιακή απασχόλησή
τους χωρίς ασφάλιση και τέλος η σημαντική απασχόληση των αρχών και
κυρίως της ΕΛ.ΑΣ. κτλ. Τα σημαντικότερα αίτια της λαθρομετανάστευσης είναι δύο: Πρώτον, η μεγάλη διαφορά του βιοτικού επιπέδου ανά-

μεσα στις χώρες της Αφρικής και της
Ασίας, από όπου προέρχονται οι περισσότεροι λαθρομετανάστες, σε σχέση με τις χώρες της Ευρώπης όπου κατευθύνονται.Δεύτερον, η αστάθεια, τα
αυταρχικά καθεστώτα, οι εσωτερικές
έριδες και οι ένοπλες συγκρούσεις
που επικρατούν σε πολλές χώρες των
δύο ηπείρων που προαναφέρθηκαν.

Του Γιώργου
Φεστερίδη
ΕΙΔΙΚΟΥ
γραμματεα
ΠΟΑΣΥ

Ο

ι καταστάσεις αυτές εξαναγκάζουν πολλούς από τους
γηγενείς να μετακινηθούν
προς τον ευρωπαϊκό χώρο,
για να αποφύγουν τις αρνητικές συνέπειες και να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη. Η Ελλάδα,
της οποίας ο ηπειρωτικός και ο θαλάσσιος χώρος συνδέει την Ευρώπη
με την Ασία και την Αφρική, είναι λογικό και επόμενο να δέχεται μεγάλο
αριθμό λαθρομεταναστών, οι περισσότεροι των οποίων έχουν ως τελικό
προορισμό άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
στις οποίες για να φτάσουν, διέρχο-

νται από την Ελλάδα. Δυστυχώς, το
Δουβλίνο ΙΙ (Ευρ. Κανονισμός 343/03)
επιβάλλει στη χώρα μας την αντιμετώπιση του συνόλου των λαθρομεταναστών που εισέρχονται στην επικράτειά
μας, ανεξάρτητα από τον τελικό προορισμό αυτών. Εκτός από τα προηγούμενα, σημαντικότατο ρόλο διαδραμάτισε και η ανεπάρκεια, για μεγάλο
χρονικό διάστημα του κράτους να λύσει το πρόβλημα.

Η

γιγάντωση του προβλήματος επιβάλλει τη λήψη
άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων, στα οποία
να περιλαμβάνονται:
Πρώτον, διακήρυξη της χώρας μας ότι
δεν δέχεται άλλους νόμιμους ή παράνομους μετανάστες τουλάχιστον μέχρι το 2020. Δεύτερον, άμεση διαπραγμάτευση της συμφωνίας του Δουβλίνου και επέκταση των ευρωπαϊκών
συμφωνιών επανεισδοχής για τη δημιουργία μιας κεντρικής πολιτικής

αντιμετώπισης παράνομων μεταναστών με ευρωπαϊκούς πόρους. Τρίτον,
αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων αφενός με ενίσχυση της συνοριοφυλακής και αφετέρου με αποτελεσματικότερη συνεργασία με τη
FRONTEX. Τέταρτον, άμεση καταγραφή όλων των παράνομων μεταναστών, με σκοπό την απομάκρυνση τόσο αυτών όσο και των νεοεισερχόμενων. Πέμπτο, άμεση εξέταση των αιτημάτων χορήγησης ασύλου, ώστε όσοι
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να μην
το λαμβάνουν και, και επιπλέον, στέρηση του δικαιώματος αυτού σε όσους
παρανομούν. Έκτο, δημιουργία κέντρων φιλοξενίας σε σημεία κλειδιά
ανά την επικράτεια, σε συνεργασία με
τις τοπικές αρχές. Και τέλος, μηδενική
ανοχή στα κυκλώματα παράνομης διακίνησης και εκμετάλλευσης ανθρώπων όσο και στο παραεμπόριο που
έχει γίνει μάστιγα για τον εμπορικό
κόσμο και αιτία διαρροής πολύτιμων
εσόδων για το κράτος.      
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( Τον ψηφίζω, δεν τον ψηφίζεις, τον ψηφίζεις, δεν τον ψηφίζω, τον ψηφίζω! (

Ολοκληρωτική επίθεση δέχθηκε ο αστυνομικός, όπως
και όλοι οι πολίτες άλλωστε, τα
τελευταία χρόνια. Τα Μνημόνια
έφεραν περικοπές, φτώχια, δυστυχία και γκρίνια στα νοικοκυριά. Επειδή όμως ισχύει ακόμα το
«ουδέν κακόν αμιγές καλού», να
μη λησμονούμε ότι αυτά τα ίδια
τα Μνημόνια άναψαν πολλές
«φωτιές» παντού σε όλη την Ελλάδα. Ξύπνησαν συνειδήσεις.
Η αγανάκτηση και η οργή που
εκδηλώθηκε στις πλατείες, μετατρέπεται σε ψήφο περισυλλογής.
Μόλις το 2% των ερωτηθέντων σε μια
δημοσκόπηση δηλώνει ότι δεν επηρεάστηκε ο μισθός του από τα Μνημόνια. Επομένως να μην απορεί κανείς όταν την επομένη των εκλογών
θα ψάχνει τα ...κουκιά.
Έχω μια απορία: Ποιός πλην
τροϊκανών, θεωρεί δεδομένο
ότι ο νόμος που ψηφίστηκε από
τα μνημονιακά κόμματα για τις
περικοπές κατά 10% των ειδικών
μισθολογίων, θα εφαρμοστεί μετά τις εκλογές, όπως ισχύει σήμε-

Το Σάββατο 21 Απριλίου 2012
και ώρα 11.30΄, κατά την 45η
επέτειο από την επιβολή της
δικτατορίας της 21ης Απριλίου
1967, αντιπροσωπεία του
Συνδέσμου Υποστήριξης και
Συνεργασίας Μελών Ενόπλων
Δυνάμεων, μαζί με λοιπούς
φορείς και των Ενόπλων
Δυνάμεων, κατέθεσε λίγα
λουλούδια στην προτομή του
Στρατηγού Σπύρου
Μουστακλή, που βρίσκεται
στο μνημειακό - ιστορικό χώρο
του πρώην στρατοπέδου ΕΑΤ/
ΕΣΑ (Ειδικού Ανακριτικού
Τμήματος/Ελληνικής
Στρατιωτικής Αστυνομίας),
στο Πάρκο Ελευθερίας.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα,
παρά τις αδυναμίες που καταγράφουμε,έδωσε με αξιοπρέπεια τις
δικές του αντιμνημονιακές μάχες.Πολύ έγκαιρα είχε σηκώσει ψηλά τη σημαία κατά των τροϊκανών,προβλέποντας ότι η πολιτική που ακολουθούσαν μόνο συμφορές θα έφερνε στην
πατρίδα μας.Πορευτήκαμε όσο μπορούσαμε πιο ενωτικά και πιο δυναμικά και πετύχαμε να περισώσουμε ό,τι
περισώσαμε.Σε άλλες σελίδες υπάρχει σχετικό ρεπορτάζ.Ποιος δεν αντιλαμβάνεται,όμως,ότι αν συμμετείχαμε διπλάσιοι,τριπλάσιοι,πόσω μάλλον
δεκαπλάσιοι,σ’ αυτόν τον αγώνα,δεν
θα είχαμε πετύχει περισσότερα;

Ε

νοικιάζονται... αστυνομικοί! Η
Ελληνική Αστυνομία ενοικιάζεται σε ιδιώτες! Ιδιωτικοποιούν
και την Αστυνομία; Είναι μόνο κάποιοι ενδεικτικοί τίτλοι της ανησυχίας και του εύλογου προβληματισμού
που προκάλεσε η απόφαση της Ηγεσίας να δημοσιοποιήσει αυτήν την
περίοδο το γνωστό πλέον «τιμοκατάλογο» των υπηρεσιών που εδώ και
χρόνια προσφέρονταν δωρεάν χωρίς
την οποιαδήποτε καταβολή αποζημίωσης προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Ε

κτός από την κωμική διάσταση
που κάποιοι επιχείρησαν να
δώσουν στο όλο θέμα, υπάρχει
προφανώς και η σοβαρή του πτυχή,
που αφορά αφενός τον ουσιαστικό
ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας ως

Είπαν
Εγραψαν
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ

ρα, ώστε να μειωθούν κι άλλο οι
αποδοχές και των αστυνομικών
από 1η Σεπτεμβρίου; Υπάρχει κανείς που ασπάζεται το δόγμα
«σφάξε με Αγά μου ν’ αγιάσω;»

Ε, εσύ, που μονίμως γκρινιάζεις από τον καναπέ
του σπιτιού σου. Αν δεν πάρεις
την κατάσταση στα χέρια σου
για να συμβάλεις στις εξελίξεις, συμμετέχοντας συλλογικά στα δημόσια πράγματα, θα
είσαι το ίδιο συνυπεύθυνος. Κι
αν επιζήσεις, θα κοιτάς τα συντρίμμια γύρω σου αποσβολωμένος. Αλλά τότε θα είναι αργά
για δάκρυα. Αυτοκριτική ούτως ή άλλως δεν περιμένει κανείς από σένα.
Διαβάζω και ακούω για διαγραφές και τρελαίνομαι. Κάποιοι
δε αστυνομικοί που λένε ότι υπηρετούν στο Λεκανοπέδιο, τηλεφωνούν
στα γραφεία της ΠΟΑΣΥ και ζητάνε
να διαγραφούν. Ούτε το πιο απλό,
ότι είναι μέλη σωματείου και όχι
Ομοσπονδίας δεν έχουν συνειδητο-

ποιήσει οι συνάδελφοι! Δεν τους
κατηγορώ, αναλαμβάνω την ευθύνη
που μου αναλογεί για το μέγεθος
της άγνοιας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς ακόμα...
Αντί να κινητοποιήσουμε
όλες μας τις δυνάμεις για να
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, χάνουμε δυνάμεις γιατί δεν
έχουμε όλοι τη γενναιότητα να
σκύψουμε στα τραύματα του παρελθόντος με στόχο την επούλωσή τους. Αντί να χλευάζει ή να
υποκρίνεται η μια, η άλλη και η
παραάλλη πλευρά (διότι το πρόβλημα είναι πια πολυγωνικό...)
για ό,τι μας πλήγωσε τα τελευταία χρόνια, καλό θα ήταν να αναλάβουν όλοι μαζί τις ευθύνες
τους και με κοινή προσπάθεια να
οικοδομηθούν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

ατ-αξίες

ΠΕΡΙ ...ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ
δημόσιας αστυνομικής αρχής που
οφείλει να παρέχει σε όλους το αγαθό της ασφάλειας και αφετέρου τον
τρόπο αποζημίωσης των αστυνομικών για τις παρεχόμενες προς τον
πολίτη υπηρεσίες.

Ο

ι αντιδράσεις που προκλήθηκαν απορρέουν από το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρότατο
έλλειμμα αστυνόμευσης με αποτέ-

λεσμα ο μέσος πολίτης να θεωρεί
σκάνδαλο όχι την απαίτηση αποζημίωσης από τους όποιους ιδιώτες
(μεγαλόσχημους παράγοντες κλπ),
αλλά την ευκολία με την οποία θα
προσφέρεται ο αστυνομικός για την
εξυπηρέτησή τους, ενώ εκείνος θα
βιώνει τον τρόμο του ληστή και του
διαρρήκτη. Γι’ αυτό και τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν από πολλούς, αν δηλαδή μπαίνει ενοικια-
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εκΚΕΝΤΡΙκόs

Η προεκλογική περίοδος που
ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες,
προσφέρει σε όλους εκείνους που
σέβονται τον εαυτό τους και ασχολούνται με τα κοινά, την καλύτερη
δυνατή ευκαιρία για να αναλογιστούν την ευθύνη τους ως ψηφοφόρων, ενώπιον της κάλπης. Είναι οι
πιο κρίσιμες βουλευτικές εκλογές,
λένε όλοι, μετά την πτώση της εφτάχρονης δικτατορίας. Αλλά αποσιωπούν τη βασική αιτία που τις κάνει
κρίσιμες. Μετά από πολλά χρόνια ο
ξένος παράγοντας παρεμβαίνει
απροκάλυπτα στα εσωτερικά μας
και εντέχνως υποδεικνύει τι κόμματα θέλει στην κυβέρνηση. Προφανώς είναι κι αυτό μια ένδειξη ...δημοκρατίας.

ΝέαΑστυνομία

στήριο και στην ΕΛ.ΑΣ., αν θα μπορεί να κοιμάται ήσυχος και ασφαλής τα βράδια μόνον όποιος έχει να
πληρώσει για να νοικιάσει τον προσωπικό του αστυνομικό κλπ.

Γ

ια την Ομοσπονδία, όπως δήλωσε και ο κ. Χρήστος Φωτόπουλος, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή της απόφασης
δεν θα αποβεί σε βάρος της ασφά-

Θανάσης
Ζορμπάς
Εκπρόσωπος
Τύπου
Δημοκρατικής
Συμμαχίας

«Καταδικάζουμε τη βία
και τους φορείς που
την ασκούν όπου κι
αν ανήκουν. Καλούμε
τους πολίτες και τα
δημοκρατικά κόμματα
να ομονοήσουν, ώστε
να απομονώσουμε τις
ακραίες μειοψηφίες που
θέλουν να καταστήσουν
τη βία μέρος της
καθημερινής μας ζωής»

Αθανάσιος
Κοκκαλάκης
Εκπρόσωπος
Τύπου ΕΛ.ΑΣ.

«Παρέχουμε αυτές
τις υπηρεσίες μόνο
σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και
μόνο αν έχουμε τα
απαραίτητα εφόδια
και προσωπικό. Πρώτα
εξασφαλίζουμε ότι
κανένας πολίτης
δεν θα στερηθεί
την αστυνομική
προστασία»

λειας που δικαιούται να απολαμβάνει ο κάθε πολίτης. Είναι θετικό το
γεγονός ότι το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.
αποφάσισε να βάλει τάξη στο θέμα
αυτό, εισάγοντας την απαίτηση
αποζημίωσης ώστε να υπάρχουν
έστω κάποια ελάχιστα έσοδα στους
χαλεπούς καιρούς που διανύουμε,
αλλά την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να εξορθολογίσουν και την όλη διαδικασία της
φρούρησης των λεγόμενων στόχων
και των συνοδειών πολιτικών προσώπων, διότι οι υπερβολές και οι
καταχρήσεις που εξακολουθούν να
σημειώνονται, απαξιώνουν συνολικά την αστυνομία και είναι μάλλον
εκείνες που πυροδότησαν τον αρνητικό σχολιασμό της απόφασης
περί ...ενοικιάσεων!

