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Πρωτοβουλία Σημαντική Αντιδράσεις
Αναξιοποίητα Προτάσεις
για τη βελτίωση
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απώλεια
για τις αποσπάσεις ρύθμιση για
το ΤΕΑΠΑΣΑ
της εκπαίδευσης πλοήγηση
στον ΟΔΥΥ
εσόδων
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SMS
Η ΠΟΑΣΥ με τις
Πρωτοβάθμιες
Οργανώσεις της οφείλει
να αγωνίζεται και να
διεκδικεί λύσεις στα
προβλήματα που εσείς
αντιμετωπίζετε σε
ατομικό, οικογενειακό και
υπηρεσιακό επίπεδο.
Όσο πιο απαιτητικά και
πιο δυναμικά φτάνει το
αίτημά σας στους
αποδέκτες τους, άλλο
τόσο απαιτητικά και
δυναμικά πρέπει να
αντιμετωπίζεται κεντρικά
από τα συνδικαλιστικά
όργανα. Χωρίς, ωστόσο,
να παραβλέπεται η ωμή
αλήθεια, ότι η Κυβέρνηση
είναι εκείνη που λαμβάνει
αποφάσεις και νομοθετεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Αφιέρωμα για
την αναδιάρθρωση
της Ελ.Ασ.

Εκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αστυνομικών Υπαλλήλων που έχει
στις τάξεις της 54 πρωτοβάθμιες
οργανώσεις και 40.000 μέλη
www.poasy.gr
poasy@otenet.gr
Αθήνα, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27
Τηλ.: 210 7770.685, Fax: 210 7770.682
Εκδότης
Χρήστος Φωτόπουλος
Υπεύθυνος έκδοσης
Χρήστος Τριγώνης
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων
Συντακτική Ομάδα
Νικόλαος Καραδήμας
Βασίλειος Κωνσταντόπουλος
Κωνσταντίνος Μαλλικόπουλος
Ευάγγελος Μυλωνάς
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

KINA

Η Αστυνομία
της ασιατικής
υπερδύναμης,
ολοένα και πιο
συχνά έρχεται
αντιμέτωπη με
τις κοινωνικές
διαμαρτυρίες,
τόσο στο
Πεκίνο, όσο
και σε άλλες
μεγάλες πόλεις.

Συμμετέχουμε στην καμπάνια για
ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο
Κοινή συνάντηση των Ενώσεων με τον ΓΑΔ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Μ

ετά από πρόσκληση του
τότε Γενικού Αστυνομικού
Διευθυντή Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας και νυν
Κεντρικής Μακεδονίας
Υποστράτηγου κ. Χονδρού Βάιου,
πραγματοποιήθηκε κοινή
συνάντηση με τα προεδρεία των
Ενώσεων Γρεβενών, Καστοριάς,
Κοζάνης, Βέροιας, καθώς και της
Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας
Δυτικής Μακεδονίας, η οποία είχε
ως κύριο θέμα την ενημέρωση –
ευαισθητοποίηση των γονέων
αστυνομικών και των παιδιών
τους όσον αφορά την ασφαλή
πλοήγηση στο διαδίκτυο, στα
πλαίσια της καμπάνιας που
ξεκίνησε η Ελληνική Αστυνομία με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Ασφαλούς Πλοήγησης στο
Διαδίκτυο (5 Φεβρουαρίου).
«Κατά την επίσκεψη,
διανεμήθηκε ψηφιακό υλικό
(CD) που καταρτίστηκε από τη
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση
Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας το οποίο
περιλαμβάνει σχετικά βίντεο
(spot), συμβουλές και άλλες
χρήσιμες πληροφορίες, ώστε
αυτό να προωθηθεί με τον
καλύτερο τρόπο στα μέλη μας,

ενώ αποφασίσθηκε να
συνδιοργανωθούν σχετικές με το
θέμα Ημερίδες σε κάθε
Περιφερειακή Ενότητα της
Δυτικής Μακεδονίας κατά τις
οποίες αστυνομικοί και
συμπολίτες μας θα μπορέσουν να
ενημερωθούν για αυτό το πολύ
σοβαρό και ουσιαστικό ζήτημα.
Κατόπιν αυτού συγχαρήκαμε
τον κ. Γενικό για την
πρωτοβουλία του αυτή που πέρα
από το υπηρεσιακό έχει κυρίως

κοινωνικό αντίκρισμα, αλλά και
για την τεράστια επιτυχία της
πρόσφατης επ’ αυτοφώρω
σύλληψης τρομοκρατών μετά
από ένοπλη ληστεία, καθώς και
για την υποδειγματική
διαχείριση της σοβαρής αυτής
υπόθεσης από τους συναδέλφους
όλων των εμπλεκόμενων
Υπηρεσιών που προΐσταται ο
ίδιος.
Πέραν αυτών, κατά τη
συζήτηση τέθηκαν υπ’ όψιν του

όλα τα σοβαρά εργασιακά
ζητήματα που απασχολούν τους
αστυνομικούς της Δυτικής
Μακεδονίας με προμετωπίδα το
ζήτημα των συνεχιζόμενων
μετακινήσεων στον Έβρο που
τείνουν να πάρουν μόνιμο
χαρακτήρα, της αναδιάρθρωσης
των Υπηρεσιών και των σοβαρών
προβλημάτων των
υλικοτεχνικών υποδομών με
κυρίαρχο την απαράδεκτη
στασιμότητα στην κατασκευή
των νέων Αστυνομικών Μεγάρων
Γρεβενών και Καστοριάς»,
σημειώνουν οι πρόεδροι των
Ενώσεων κ.κ. Τριγώνης,
Νάτσης, Γκλαβίνας και
Μουρατίδης με κοινή
ανακοίνωσή τους.

ΝέαΑστυνομία

 ατζέντα
Η
του μήνα
02•02•2013

Η άμεση απάντηση της Ελληνικής Αστυνομίας στη διπλή ένοπλη ληστεία στο Βελβεντό Κοζάνης με τις αναίμακτες
συλλήψεις των δραστών και τις
συνεχιζόμενες έρευνες για την
πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης,
απέδειξε τις απεριόριστες δυνατότητές της, σε μια περίοδο
κατά την οποία η επανεμφάνιση της τρομοκρατίας φάνηκε
να αιφνιδιάζει τη συντεταγμένη
Πολιτεία.

6 & 7•02•2013

Πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συνεδριάσεις του Διοικητικού και του Γενικού Συμβουλίου
της Ομοσπονδίας μας με αντικείμενο τον προγραμματισμό
δράσεων.

08•02•2013

Διαμαρτυρία της ΠΟΑΣΥ για τη
μη εξόφληση των οδοιπορικών
των αποσπασθέντων συναδέλφων στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Αλεξανδρούπολης και
Ορεστιάδας.

13•02•2013

Το Αρχηγείο υιοθετεί αίτημά
μας για σίτιση των αστυνομικών
και των τέκνων αυτών σε στρατιωτικές λέσχες και ενημερώνει
σχετικώς για το αίτημά μας και
το υπουργείο Εθνικής Αμύνης.

20•02•2013

Η χορήγηση βαθμολογικών –
μισθολογικών προαγωγών
στους αστυνομικούς που κατετάγησαν το έτος 1995 αποτελεί εκ νέου αντικείμενο αλληλογραφίας με το αρμόδιο
υπουργείο προκειμένου να
παρέμβει στο ΓΛΚ και να ικανοποιηθεί το αίτημα των συναδέλφων.

21•02•2013

Στα πλαίσια της ισονομίας των
εργαζόμενων στον Δημόσιο
Τομέα, η ΠΟΑΣΥ ζητά νομοθετική ρύθμιση για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

26•02•2013

Η ΠΟΑΣΥ καλεί το Αρχηγείο
να μεριμνήσει για την ικανοποίηση αιτήματος της ΕΑΥ
Λασιθίου, σχετικά με την
ενίσχυση της Α.Δ. Λασιθίου
με αστυνομικό σκύλο ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών
που συμβάλει καθοριστικά
στην πρόληψη – καταστολή
της εγκληματικότητας στην
περιοχή.

3

Της σύνταξης

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Ακυρώνεται ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ.

Ο

ι τελευταίες απόπειρες
αποδράσεων και οι
αποδράσεις από
σωφρονιστικά καταστήματα
συμπίπτουν με την απόφαση της
κυβέρνησης να παρατείνει ως το
2016 την παρεχόμενη από την
Ελληνική Αστυνομία συνδρομή
στην Υπηρεσία Εξωτερικής
Φρούρησης Καταστημάτων
Κράτησης του υπουργείου
Δικαιοσύνης. Αν προσθέσουμε στα
συμβάντα αυτά και τις ποικίλες
αποδράσεις από τους χώρους
κράτησης του υπουργείου Δημόσιας
Τάξης έχουμε πλήρη εικόνα μιας
προβληματικής κατάστασης που
διογκώνεται διαρκώς και μάλιστα
σε επικίνδυνο βαθμό.

Τ

ο συνδικαλιστικό μας κίνημα
καλώς έχει πρωτοστατήσει
στη διασφάλιση των
συναδέλφων μας σε κάθε επίπεδο

και κάθε υπηρεσία από τους
καθημερινούς κινδύνους που
αντιμετωπίζουν όταν συνοδεύουν
είτε φυλάσσουν ποινικούς
κρατούμενους. Καλώς επίσης έχει

αναδείξει το απαράδεκτο
φαινόμενο της συνεχιζόμενης
παράτασης της εμπλοκής της
Ελληνικής Αστυνομίας στην
ασφάλεια των σωφρονιστικών
καταστημάτων, υπερτονίζοντας τη
σημασία των διακριτών ρόλων και
της αναγκαιότητας ενίσχυσης των
αρμοδίων για τη φρούρηση των
φυλακών υπηρεσιών. Το κακό έχει
παραγίνει εξαιτίας και του
υπερκορεσμού πλέον των
αστυνομικών κρατητηρίων, τα
οποία ως γνωστόν μετατρέπονται
σε ιδιάζουσες φυλακές. Άνθρωποι
στοιβαγμένοι, σκέτοι «αριθμοί»
προς διεκπεραίωση, χωρίς τη
στοιχειώδη μέριμνα περί
σωφρονισμού και επανένταξής
τους στην ελληνική κοινωνία.

Ο

ι διαχρονικές ευθύνες
εκείνων που διαχειρίστηκαν
το κεφάλαιο

«σωφρονισμός» είναι τεράστιες
και κάποτε πρέπει να συζητηθούν
και να αναληφθούν. Αν δεν γίνει
αυτό, όχι μόνο θα δοθεί και νέα
παράταση στη συνδρομή της
εξωτερικής φρούρησης, αλλά θα
έχει εξουδετερωθεί πλήρως και ο
ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας,
αφού οι μεν αστυνομικοί θα
συλλαμβάνουν, οι δε φύλακες δεν
θα είναι σε θέση να επιτελέσουν
ούτε κι εκείνοι το σωφρονιστικό
τους ρόλο. Η ευκολία με την οποία
διακινούνται στις φυλακές
παράνομα σύνεργα και ο τρόπος
με τον οποίο οργανώνονται
αποδράσεις και άλλες
εγκληματικές ενέργειες δεν
μπορεί να λησμονούνται μόλις
σβήνουν τα φώτα της
δημοσιότητας. Αρκετά έχει
πληρώσει η Ελληνική Αστυνομία
τη συνεχιζόμενη απαξίωση του
σωφρονιστικού μας συστήματος.

Αν χρωστάς εκατό δολάρια στην τράπεζα, είναι
πρόβλημά σου. Αν όμως χρωστάς εκατό εκατομμύρια
δολάρια, τότε είναι πρόβλημα της τράπεζας.
John Paul Getty (Αμερικανός επιχειρηματίας)
χιουμορ

του Γιάννη Δερμεντζόγλου

Η Ελληνική
Αστυνομία είναι
ένας θεσμός που
χρήζει σεβασμού και υποστήριξης σε κάθε της προσπάθεια. Οι πρόσφατες
απόπειρες απόδρασης βαρυποινιτών από τις
φυλακές, οι συλλήψεις ληστών,
τρομοκρατών
και άλλων κακοποιών είναι η
καλύτερη επιβεβαίωση του ρόλου της σε μια
δύσκολη περίοδο για τη χώρα
μας. Όσο για το
«φτερωτό μισθό», στο χέρι
μας είναι να τον
…συλλάβουμε κι
αυτόν.
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ΝέαΑστυνομία

συνεντευξη

φεβρουαριοσ 2013

Armando Ferreira • πρόεδρος του Sindicato Nacional da Policia

Τα δικαιώματα των αστυνομικών
δεν είναι προς πώληση!
Αποκλειστική συνέντευξη του προέδρου του Συνδικάτου των αστυνομικών της Πορτογαλίας, SINAPOL,
κ. Armando Ferreira στη Νέα Αστυνομία
Πώς είναι οργανωμένο το αστυνομικό
σύστημα στη χώρα σας και πόσους αστυνομικούς απασχολεί;
Στην Πορτογαλία έχουμε ένα διπλό αστυνομικό σύστημα, δηλαδή έχουμε πολιτική και στρατιωτική αστυνομία, ιδιαίτερα
σε αυτή την περίπτωση έχουμε τρεις πολιτικές αστυνομικές δυνάμεις, την δικαστική αστυνομία (1.200 αστυνομικοί), την
συνοριακή αστυνομία (λιγότερο από 800
αστυνομικούς), και την αστυνομία για
την δημόσια ασφάλεια όπου εργάζομαι
(σχεδόν 22.000 αστυνομικούς) Η στρατιωτική αστυνομία έχει δύο αστυνομικές
δυνάμεις, το λιμενικό (λιγότερο από
1.000 αστυνομικούς), και την εθνική
φρουρά (σχεδόν 23.000 αστυνομικούς),
ωστόσο υπάρχει μια μεγάλη διαφορά
ανάμεσα στο Λιμενικό και την Εθνική
Φρουρά, επειδή το λιμενικό είναι ένας
πλήρης κλάδος του Πορτογαλικού Πολεμικού Ναυτικού. Η Εθνική Φρουρά, παρά το ότι έχει στρατιωτικό χαρακτήρα,
δεν είναι ένας κλάδος του στρατού. Έχει
ακριβώς τις ίδιες αστυνομικές αρμοδιότητες και επιτελεί ακριβώς το ίδιο έργο
με το δικό μου αστυνομικό σώμα (αστυνομία δημόσιας ασφάλειας).
Υπάρχει προβληματισμός για τη βελτίωσή του και σε ποιους τομείς-κατευθύνσεις;
Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Στην
πραγματικότητα, τον τελευταίο καιρό,
πολλές συζητήσεις και συνέδρια έχουν
αρχίσει να υποστηρίζουν την ιδέα κατά
πόσο μπορεί να υπάρξει ένα μόνο αστυνομικό σώμα στο οποίο θα ενταχθούν
όλες οι παραπάνω αστυνομικές δυνάμεις,
προκειμένου να δημιουργηθεί μια εθνική
αστυνομία. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι
η κρίση. Αν η Πορτογαλία είχε μόνο ένα
αστυνομικό σώμα, πολλά χρήματα θα είχαν εξοικονομηθεί.Πάντα υπάρχουν εκείνοι που είναι υπέρ και εκείνοι που είναι
κατά. Μπορώ όμως να σας πω ότι είμαι
υπέρ, ενώ πολλοί από εκείνους που είναι
κατά της πρότασης αυτής είναι οι στρατηγοί του στρατού.
Από πότε υπάρχει ο συνδικαλισμός και
γιατί εσείς αντιμετωπίζετε διώξεις;
Οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων ξεκίνησαν στην Πορτογαλία στα τέλη της
δεκαετίας του 1980. Ήταν μη αναγνωρισμένες νομικά αστυνομικές ενώσεις. Μετά από πολλές διώξεις ακόμα και συλλήψεις αστυνομικών μελών των ενώσεων,
στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τελικά
η κυβέρνηση νομιμοποίησε τις ενώσεις
της αστυνομίας. Στην πραγματικότητα είχαν περιορισμένη ελευθερία κινήσεων
επειδή οι νόμοι δεν τους έδιναν το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης. Πέρασαν αρκετά χρόνια, έτσι ώστε τελικά το έτος
2002,να εγκριθεί από τη Βουλή μια νομοθετική ρύθμιση,προκειμένου να καταστεί

Ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος Φωτόπουλος επιδίδει τιμητική πλακέτα στον πρόεδρο του
SINAPOL κατά τη διάρκεια παλαιότερης συνάντησής τους

δυνατή η λειτουργία συνδικάτων και στην
αστυνομία,αλλά και πάλι μόνο στην πολιτική αστυνομία.
Όσον αφορά το γεγονός γιατί υφίσταμαι
παρ’ όλα αυτά διώξεις και σήμερα, είναι
πολύ εύκολο να απαντήσω.Αντιμετωπίζω
συνεχείς διωγμούς προς το πρόσωπό μου
επειδή δεν έχω ξεπουλήσει τον εαυτό μου
στο πολιτικό λόμπι ή στην διοίκηση της
αστυνομίας. Γιατί αγωνίζομαι για τα δικαιώματα των αστυνομικών με όλες μου
τις δυνάμεις, ακόμα και αν αυτό σημαίνει
ότι θα είμαι σε πόλεμο με την διοίκηση
της αστυνομίας. Γι’ αυτό προσπαθούν να
με καταστρέψουν, είτε με πειθαρχικές
διώξεις,είτε με μεταθέσεις,είτε ακόμη και
με ψευδείς κατηγορίες σε ποινικές υποθέσεις, αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο:
ότι η τιμή μου και τα δικαιώματα των
αστυνομικών όσο είμαι ο πρόεδρος του
SINAPOL,ποτέ δεν θα είναι προς πώληση!
Για ποια αιτήματα δώσατε τις πιο μεγά-

λες μάχες; Ποια είναι τα κύρια αιτήματά
σας αυτή τη χρονιά;
Σίγουρα δώσαμε πολλές μάχες,αλλά μπορώ να σας πω ότι για το 2013 ένα από τα
κύρια αιτήματά μας είναι να πετύχουμε
ένα χρονοδιάγραμμα – πλαίσιο εργασίας
στην αστυνομία.Μία από τις μεγαλύτερες
αξιώσεις μας είναι η δημιουργία ενός νέου δίκαιου πειθαρχικού δικαίου επειδή το
σημερινό πειθαρχικό μας δίκαιο είναι πολύ παλιό και δεν ανταποκρίνεται στην
σημερινή πραγματικότητα της αστυνομίας. Για παράδειγμα, με το ισχύον πειθαρχικό δίκαιο ένας συνταξιούχος αστυνομικούς εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πειθαρχικό καθεστώς και αν κάνει κάτι, ακόμη και όταν δεν είναι πια αστυνομικός,
μπορεί να υπόκειται σε πειθαρχικά μέτρα
και κυρώσεις.Εκτός του ότι το πειθαρχικό
δίκαιο επιτρέπει στον διευθυντή της
αστυνομίας να διώξει τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, όπως ακριβώς κά-

νουν συνέχεια τόσο με εμένα όσο και με
άλλους επικεφαλής συνδικαλιστές.
Τι αντίκτυπο έχει η οικονομική κρίση
στο αστυνομικό επάγγελμα;
Έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο, τη στιγμή
που δεν εισάγονται νέοι αστυνομικοί. Αυτό στη συνέχεια επιδρά δυσμενώς στους
παλιούς αστυνομικούς που δεν επιτρέπεται να συνταξιοδοτηθούν, μέχρι να φτάσουν το όριο ηλικίας. Επίσης ο μισθός
μειώνεται από το 2011, και τώρα το 2013,
ένα αστυνομικός στην Πορτογαλία βγάζει
περίπου 200 με 300 ευρώ λιγότερα από
ό,τι θα πρέπει να βγάζει. Με άλλα λόγια,
κάποιοι αστυνομικοί βγάζουν το 2013 λιγότερα κι από αυτά που έπαιρναν το 2005.
Στη συνέχεια, υπάρχει ο στόλος των αυτοκινήτων της αστυνομίας, όπου πολλές
φορές δεν έχουν την σωστή συντήρηση
και σε ορισμένες περιπτώσεις ακινητοποιούνται. Τα αστυνομικά τμήματα δεν
έχουν το απαραίτητο υλικό για να λειτουργήσουν,για παράδειγμα χαρτί Α4 να εκτυπώνονται αναφορές, μια κατάσταση που
αντιμετωπίζεται από τους ίδιους τους
αστυνομικούς που αγοράζουν το χαρτί με
δικά τους χρήματα.
Πώς βλέπετε εσείς την οικονομική κρίση;
Εγώ την βλέπω με κάποιο σκεπτικισμό,
γιατί πιστεύω ότι αυτή η κρίση υφίσταται
μόνο και μόνο επειδή ορισμένοι οικονομικά ισχυροί έχουν συμφέρον από αυτήν
την κρίση. Στην Πορτογαλία η κρίση δεν
είναι για όλους, η κρίση υπάρχει μόνο για
τους δημοσίους υπαλλήλους και για την
χαμηλή και μεσαία τάξη. Οι πολιτικοί και
οι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι ζουν
σαν να μην υπάρχει κρίση, εξακολουθούν
να έχουν καλούς μισθούς, τους οδηγούς,
τα αυτοκίνητα, καύσιμα κλπ.

ΝέαΑστυνομία
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Προτάσεις και για απεργία πείνας
Όλα τα φλέγοντα θέματα επί τάπητος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2013

Γ

ια να γνωρίζουν οι συνάδελφοι
και οι συναδέλφισσες τι ακριβώς συνέβη στις 9-03-2013 κατά
τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ και για να μην
προκαλείται σύγχυση από διάφορα
κακόβουλα σχόλια που είδαν το φως
της δημοσιότητας στο διαδίκτυο, η
«Νέα Αστυνομία» δημοσιεύει ολόκληρη την ανακοίνωση που δόθηκε
στη δημοσιότητα από τον πρόεδρο
και τον γραμματέα του Δ.Σ. κ.κ. Μιχαήλ Τολίκα και Γεώργιο Βλάχο.
Πραγματοποιήθηκε την 09-032013 η συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, ανήμερα του Α΄ Ψυχοσάββατου, όπου η Ομοσπονδία μας
με καταστατική διάταξη τιμά την
μνήμη των ηρωικά πεσόντων εν ώρα
καθήκοντος αστυνομικών, η δέηση
των οποίων τελέσθηκε ώρα 10.00
στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, παρουσία και μελών του
Δ.Σ της Ομοσπονδίας μας. Με το πέρας της τελετής και περί ώρα 12.30
άρχισαν οι εργασίες του Διοικητικού
Συμβουλίου με τα θέματα ημερήσιας διάταξης ως είχαν τεθεί από το
προεδρείο του Δ.Σ:
1)Ενημέρωση από Εκτελεστική
Γραμματεία.
2)Εξέλιξη οικονομικών ζητημάτων
(εφάπαξ,μισθολόγιο,νυχτερινή αποζημίωση, οδοιπορικά, ΤΕΑΠΑΣΑ) –
Προτάσεις.
3) Εξέλιξη θεσμικών ζητημάτων
(απογραφή αστυνομικών στην κατηγορία Τ.Ε.,ανακοίνωση Υπηρεσίας σε
εβδομαδιαία βάση, αναδιάρθρωση
Υπηρεσιών, υγιεινή και ασφάλεια,
ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης) – Προτάσεις.
4) Συνδικαλιστικός Νόμος – Συνδικαλιστικές διώξεις.
5) Λοιπά Θέματα μελών.
Εκτός ημερήσιας διάταξης, αποφασίσθηκε να συζητηθούν, μετά τη
λήξη της συζήτησης των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης, θέματα
που είχαν προταθεί από εννέα (9)
μέλη του Δ.Σ., τα οποία έχουν ως
εξής:
1)Ποινικές υποθέσεις μελών Δ.Σ.
Π.Ο.ΑΣ.Υ.
2)Νομική εκπροσώπηση των μελών
του Δ.Σ.
3)Λειτουργία Εκτελεστικής Γραμματείας και Διοικητικού Συμβουλίου
4)Εφημερίδα.
Ύστερα από την πολύωρη συνεδρίαση, λόγω της σπουδαιότητας
των ζητημάτων που απασχόλησαν
το Δ.Σ, αυτό κατέληξε ως εξής:
Για το 1ο θέμα:
Έγινε συνοπτική ενημέρωση για τη
δράση της Ομοσπονδίας το προηγούμενο διάστημα για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους τόσο γενικού όσο και τοπικού ενδιαφέροντος από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και
επιπρόσθετα έγινε συζήτηση και

στο αντικείμενο προσώπων και σε
συντρέχουσα περίπτωση να υπάρξει
σχετική γνωστοποίηση των κακώς
κειμένων στον εισαγγελέα Αρείου
Πάγου.
Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω,
καταγγέλθηκε η μεγάλη χρονική καθυστέρηση που παρατηρείται αναφορικά με την προμήθεια οχημάτων
μέσω ΕΣΠΑ.Εξουσιοδοτήθηκε η Ε.Γ.
να προχωρήσει σε κάθε πρόσφορη
ενέργεια για την επίσπευση των διαδικασιών.

Το στιγμιότυπο είναι από παλαιότερη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου

διεξοδική αναφορά σχετική με τον
περιοδικό έλεγχο και την έκθεση
της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Για το 2ο θέμα:
ΕΦΑΠΑΞ
Καυτηριάστηκε και καταγγέλθηκε η
χρονική καθυστέρηση που παρατηρείται στην προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης που έχει εξαγγελθεί
από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του
εφάπαξ.Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, όπως η Ε.Γ. προχωρήσει σε
όλες τις επιβαλλόμενες ενέργειες
για αναθεώρηση της οικονομοτεχνικής έκθεσης της Δ/νσης αναλογιστικών μελετών του ΥΠΕΚΑ, βάσει της
οποίας επεβλήθησαν οι ποσοστιαίες
μειώσεις με τον Ν. 4093/2012, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτή την
οικονομική έκθεση και οι έκτακτες
ασφαλιστικές εισφορές,αλλά και τα
έσοδα από τα γήπεδα, ΟΔΙΙΕ κ.λ.π.
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Θεωρείται θετική η εξέλιξη της γνωμοδότησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε ως αντισυνταγματική
την αναδρομική περικοπή των συντάξεων από 01-08-2012. Ιδιαίτερη
όμως ανησυχία εκφράστηκε για την
έλλειψη βούλησης ενημέρωσης από
πλευράς της Πολιτικής ηγεσίας των
Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών για το σχεδιαζόμενο περιεχόμενο του νέου μισθολογίου που προβλέπεται στον Ν.4093/2012,αλλά και
στην διατύπωση του μνημονίου συνεργασίας του 2010 για την αυτόματη κατάργηση των μισθολογικών
προαγωγών από το 2014. Ομόφωνα
το Δ.Σ. αποφάσισε να θέσει ως κόκκινη γραμμή την άσκηση των πιέσεων που απαιτούνται, ώστε να μην
υπάρξει η περικοπή των 88.000.000
ευρώ που προβλέπεται από τον Ν.
4093/2012.
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Η μείωση του συνολικού αριθμού
ωρών απασχόλησης για το έτος 2013
στις 16.000.000 ώρες και με δεδομέ-

νο ότι έως τον Αύγουστο του 2012
είχαν απαιτηθεί 18.000.000 ώρες,
αλλά και η αύξηση των αναγκών για
νυχτερινή απασχόληση, δημιουργούν βάσιμη ανησυχία ότι σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα θα βρεθεί η ηγεσία σε αδυναμία να καταβάλει την αποζημίωση των νυχτερινών
ωρών απασχόλησης του προσωπικού.Αποφασίσθηκε ομόφωνα όπως
η Ε.Γ. προχωρήσει σε ενέργειες για
την αύξηση των ωρών για το 2013
και εξουσιοδοτήθηκε η οικονομική
επιτροπή της Ομοσπονδίας όπως
μέχρι τέλη μηνός Μαρτίου υποβάλλει πρόταση που θα στοχεύει στη
διασφάλιση της νυχτερινής αποζημίωσης σε όσους πραγματικά την
δικαιούνται-εργάζονται.
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ
Επισημάνθηκε η μείωση των κονδυλίων αναφορικά με τα οδοιπορικά
έξοδα που προβλέπει ο κρατικός
προϋπολογισμός, τα καθημερινά
προβλήματα που αφορούν τη σύνταξη – διεκπεραίωση και εξόφληση
των οδοιπορικών εξόδων, αλλά και
η αδυναμία του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων να διαθέσει άμεσα
χρήματα στις παγίες προκαταβολές
των Υπηρεσιών, προκειμένου να
εξοφληθούν οι μετακινήσεις των
συναδέλφων προς τις Δ/νσεις Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης,αλλά
και να δοθούν από τις παγίες των
υπηρεσιών προκαταβολές για τις
νέες μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν αρχές Απριλίου. Αποφασίσθηκε ομόφωνα:
α) Να υπάρξει παρέμβαση στην
ηγεσία για σύσταση υπηρεσιακής
επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας, η οποία
να εξετάσει την συμπλήρωση – τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού καθεστώτος αναφορικά με τα
οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού.
β) Να εκδηλωθούν ενέργειες από
την Ε.Γ. για τη μείωση του αριθμού
των συναδέλφων που θα μετακινηθούν στην περιοχή του Έβρου, με
δεδομένα τη μείωση του αριθμού
εισόδου λαθρομεταναστών μετά και

την κατασκευή του φράχτη,αλλά και
τη διαπιστωμένη αδυναμία να καλυφθούν τα οδοιπορικά έξοδα των μετακινουμένων στην περιοχή αυτή.
Ιδιαίτερος προβληματισμός αναπτύχθηκε επίσης, κατά πόσον θα
πρέπει να καταργηθεί μόνο στην
περιοχή του Έβρου ο χρονικός περιορισμός που τίθεται από το Π.Δ. για
τις αποσπάσεις.
ΤΕΑΠΑΣΑ
Από πλευράς του προέδρου της
Ομοσπονδίας ζητήθηκε ενημέρωση
για το στάδιο που βρίσκεται η μήνυση την οποία έχει καταθέσει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής κατά προσώπων μελών Δ.Σ.
ΤΕΑΠΑΣΑ, προκειμένου η από
πλευράς Νομικού Συμβούλου της
Ομοσπονδίας συνταχθείσα μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, σύμφωνα με προηγούμενη
απόφαση Δ.Σ.( 6-2-2013 ),υποβληθεί
προς συσχέτιση.
Για το 3ο θέμα:
Αναφορικά με τα ζητήματα α) της
απογραφής αστυνομικών στην κατηγορία Τ.Ε., β) της ανακοίνωσης
της υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση
και γ) τις λέσχες εστίασης,αποφασίσθηκε η αξιοποίηση του έσχατου
μέσου της απεργίας πείνας, η διαρκής παρουσία στο Υπουργείο και
όπου αλλού κριθεί σκόπιμο προκειμένου τύχουν επίλυσης.Για την αναδιάρθρωση υπηρεσιών κατατέθηκε
στο Δ.Σ. η τελική πρόταση της αρμόδιας Ομάδας εργασίας και εξουσιοδοτήθηκε η Ε.Γ. προκειμένου καταθέσει αυτή στην Πολιτική και Φυσική ηγεσία όταν και από πλευράς
τους έλθει το θέμα προς συζήτηση
και αφού προηγουμένως γνωστοποιήσουν και τις δικές τους υπηρεσιακές θέσεις. Όσον αφορά το ζήτημα της Υγιεινής και ασφάλειας,γνωστοποιήθηκαν οι μέχρι σήμερα
ενέργειες από την αρμόδια επιτροπή και αποφασίσθηκε η συνέχιση
των εργασιών αυτής με πραγματοποίηση ακόμη και σχετικής ημερίδας με συμμετοχή εξειδικευμένων

Για το 4ο θέμα:
Αφού έγινε η τοποθέτηση και καταγραφή των απόψεων – θέσεων των
μελών του Δ.Σ., επαναβεβαιώθηκε
κατά πλειοψηφία η προηγούμενη
απόφαση του Δ.Σ. (6-2-2013) με την
οποία ζητάμε την απόσυρση της επιχειρούμενης αρνητικής ρύθμισης
που προωθεί το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναφορικά με τον συνδικαλιστικό νόμο, επαναφέροντας το προηγούμενο νομικό καθεστώς για τη
λειτουργία των σωματείων, ήτοι
σωματεία ανά νομό και κατάργηση
της απλής αναλογικής, αποκλείοντας έτσι από τα όργανα τη μειοψηφία και κάθε διαφορετική άποψη.
Όσον αφορά τις συνδικαλιστικές
διώξεις, αποφασίσθηκε ομόφωνα η
εκδήλωση κάθε ενέργειας, ακόμη
και του έσχατου μέσου της απεργίας
πείνας, η διαρκής παρουσία στο
Υπουργείο και όπου αλλού κριθεί
σκόπιμο, προκειμένου ακυρωθούν
οι διώξεις σε βάρος της Προέδρου
και μελών του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ. Ροδόπης, του Οργανωτικού Γραμματέα
της Ένωσης Αξιωματικών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του
Προέδρου της Ε.Α.Υ. Πιερίας.
Με την ολοκλήρωση και του 4ου
θέματος (περί ώρα 17.55) και πριν
ξεκινήσει η συζήτηση των εκτός
ημερήσιας διάταξης τεσσάρων θεμάτων που τέθηκαν από εννέα μέλη
του Δ.Σ., υπήρξε ταυτόχρονη αποχώρηση πέντε (5) μελών του Δ.Σ εκ
των εννέα (9) που είχαν θέσει προς
συζήτηση αυτά.Προηγούμενα,είχαν
αποχωρήσει σταδιακά οχτώ (8) μέλη
του Δ.Σ. μεταξύ των οποίων και τα
τέσσερα (4) μέλη που συμπεριλαμβάνονταν στα εννέα (9) που κατέθεσαν τα εκτός ημερήσιας διάταξης
θέματα,με αποτέλεσμα να μην είναι
εφικτή η ανάπτυξη αυτών, αφού οι
ίδιοι που τα έθεσαν, είχαν προηγούμενα αποχωρήσει. Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω αλλά και επειδή δεν είχε κατατεθεί καμία έγγραφη εισήγηση για τα λοιπά θέματα
των μελών, τα θέματα αυτά δεν συζητήθηκαν.
Τέλος, λόγω του προχωρημένου
της ώρας,της εξάντλησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και της
έλλειψης πλέον απαρτίας, η συνεδρίαση έληξε.
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Σημαντική απώλεια
εσόδων ελλείψει
μηχανογράφησης

Την επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης της απαρχαιωμένης διαδικασίας θεώρησης των αδειών κυκλοφορίας που οδηγεί σε
χρονοβόρες διαδικασίες και σε
μεγάλη απώλεια εσόδων, ανέδειξε η ΠΟΑΣΥ, βάσει μεταπτυχιακής εργασίας συναδέλφισσάς
μας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Όπως τονίζει η Ομοσπονδία με
έγγραφό της προς την Ηγεσία, είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία μιας νέας διαδικασίας η οποία
θα βασίζεται στη μηχανογράφηση των θεωρήσεων, μέσω της
βελτίωσης του ήδη χρησιμοποιούμενου πληροφοριακού συστήματος «POLICE ON LINE», το
οποίο κατά την άποψή μας μπορεί
να στηρίξει άμεσα τον έλεγχο των
θεωρήσεων αδειών κυκλοφορίας
μοτοποδηλάτων.
Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία κάθε ιδιοκτήτης μοτοποδηλάτου έχει την εκ του νόμου
υποχρέωση να προμηθευτεί εντός
του πρώτου διμήνου του έτους
ένα είδος ετήσιων τελών κυκλοφορίας, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας που διεκπεραιώνεται
από τα Γραφεία Μοτοποδηλάτων
των Τμημάτων ή Δ/νσεων Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
Αξιοσημείωτο είναι, ότι όπως
προκύπτει από τα στατιστικά
στοιχεία του έτους 2012 της Δ/
νσης Τροχαίας του Αρχηγείου
μας, μόλις το 11,692% των ιδιοκτητών των κυκλοφορούντων
μοτοποδηλάτων ανανέωσαν την
άδεια κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων τους, με συνέπεια τη
σημαντική απώλεια εσόδων
τόσο προς το Ελληνικό Δημόσιο
(εκτιμάται στα 12.443.460€)
όσο και προς τους ασφαλιστικούς μας φορείς (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
– Μ.Τ.Σ. 3.110.865€ έκαστο)
λόγω της μη προμήθειας κατάθεσης των προβλεπόμενων παραβόλων (12€ Δημοσίου, 6€ για
Μ.Τ.Σ. και Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).

Τη συμπαράστασή τους στον αγώνα μας εκφράζουν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας

Τ

ην 4 και 5 Μαρτίου 2013
πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη το Εαρινό Συνέδριο
της EUROCOP όπου την ΠΟΑΣΥ
εκπροσώπησαν οι Γραμματείς Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Χρήστος Τριγώνης και Ευάγγελος
Μυλωνάς.
Πέρα από τα θέματα ημερήσιας
διάταξης που συζητήθηκαν, κατά
τη διάρκεια των εργασιών τέθηκαν
από την Ελληνική Αντιπροσωπεία
οι θέσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τα τεκταινόμενα στη χώρα μας σχετικά
με τις συνεχιζόμενες περικοπές
των μισθών που ανέρχονται στα
88.000.000 € για το 2014, τις πειθαρχικές διώξεις κατά συνδικαλιστών για τη δράση τους, καθώς και
την επιχειρούμενη τροποποίηση
της ισχύουσας νομοθεσίας με στόχο τη φαλκίδευση του πλαισίου
δημοκρατικής εκλογής και αντιπροσώπευσης των συναδέλφων
στις συνδικαλιστικές ενώσεις και
στα συνδικαλιστικά μας όργανα,
γεγονότα τα οποία υποδηλώνουν
την έντονη πρόθεση φίμωσης και
χειραγώγησης του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Τα μέλη της EUROCOP αποδεχόμενα τις θέσεις της Ελληνικής Αντιπροσωπείας,προχώρησαν ομόφωνα
στην έκδοση ψηφίσματος στήριξης
καταγγέλλοντας την αντιδημοκρατική συμπεριφορά της Ελληνικής
Κυβέρνησης και ζητώντας την καταδίκη της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις.
Επίσης, κατά τις εργασίες του συνεδρίου παρέστη ως επίσημος προσκεκλημένος ο σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Gerald van
den Berghe ο οποίος τοποθετήθηκε στα θέματα της συνθήκης
Schengen, αναγνωρίζοντας την
πρόοδο της Ελλάδας στο θέμα αυτό.

Στη συζήτηση που ακολούθησε,
οι εκπρόσωποι της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ανέδειξαν την αποτελεσματική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού
ζητήματος από την Ελληνική Αστυνομία, επισημαίνοντας παράλληλα
ότι αυτή επιτυγχάνεται από το φιλότιμο των συναδέλφων και μόνο
και ότι είναι εντελώς οξύμωρο να
συνεχίζεται από την μία η τραγική
μισθολογική κατάσταση και η περικοπή των λειτουργικών δαπανών και από την άλλη να ζητούνται
τα μέγιστα αποτελέσματα πάνω σε
αυτό το μεγάλο θέμα.
Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από
τον κ. Berghe η προώθηση αιτημάτων μας για επέκταση της δυνατότητας χρηματοδότησης από
το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων
της Ε.Ε. σε όλες τις Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας ώστε να
ανανεωθεί ο στόλος των οχημάτων που έχει κατ’ ουσία ακινητοποιηθεί, να δημιουργηθούν σύγχρονες κτιριακές υποδομές, να

Δεν αξιοποιούνται από τις αστυνομικές υπηρεσίες τα κατασχεθέντα και
διαθέσιμα από τον ΟΔΥΥ οχήματα, καταγγέλλει η Ομοσπονδία και ζητά
από τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
να παρέμβει στο αρμόδιο υπουργείο για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις.

Α
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Τα αποτελέσματα της Εαρινής
Συνόδου της EUROCOP

Αναξιοποίητα οχήματα στον ΟΔΥΥ

πό το 2010 υπάρχει κοινή
απόφαση των υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης,
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών, που παρέχει τη δυνατότητα στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας να ενισχύονται με
μεταφορικά μέσα, τα οποία έχουν
κατασχεθεί από οποιαδήποτε Υπη-
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ρεσία του Δημοσίου και τα οποία
φυλάσσονται στους χώρους της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου
Υλικού και στα Τελωνεία,που έχουν
περιέλθει στην κυριότητα του Δημοσίου και κρίνονται κατάλληλα για
την κάλυψη των επιχειρησιακών και
υπηρεσιακών αναγκών. Παρότι
έχουν συσταθεί τριμελείς Επιτροπές

στις αυτοτελείς Υπηρεσίες του
Α.Ε.Α., στις Δ/νσεις των Γ.Α.Δ. Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και
στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφερειών και έχουν υποβάλλει σχετικά αιτήματα, δυστυχώς
όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν ικανοποιηθεί για άγνωστους λόγους και
παραμένουν σε εκκρεμότητα.

εκσυγχρονισθεί το απαρχαιωμένο
σύστημα δακτυλοσκόπησης ατόμων, καθώς επίσης να προωθηθεί
λήψη πολιτικής απόφασης για
ακύρωση των περαιτέρω περικοπών που προβλέπονται από το
μνημόνιο προκειμένου να δοθεί
ένα σαφές μήνυμα στήριξης στον
Έλληνα αστυνομικό για το έργο
που προσφέρει. Για την υποστήριξη των αιτημάτων αυτών, ακολούθησε στο περιθώριο του συνεδρίου κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον κ.
Berghe στον οποίο εκτέθηκαν
αναλυτικά οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον αστυνομικό
οργανισμό μας και οι πολύ δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες
εργάζονται οι Έλληνες αστυνομικοί και αυτός με τη σειρά του
αφού αποδέχτηκε το δίκαιο των
αιτημάτων ανέφερε ότι αυτά θα
πρέπει να εξετασθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια
όμως του σύνθετου πολιτικού ζητήματος της δημοσιονομικής

προσαρμογής, για το λόγο δε αυτό,
ζήτησε να του αποσταλεί σχετικό
ενημερωτικό υλικό.
Το σχετικό ψήφισμα της
EUROCOP:
« Έχοντας ενημερωθεί σε αυτό το
συνέδριο (της 5ης Μαρτίου) για
την απειλή της Ελληνικής Κυβέρνησης κατά των Ελλήνων συναδέλφων του Ελληνικού συνδικάτου
της Αστυνομίας, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Αστυνομικών
Ενώσεων (EuroCop) παρέχει την
άνευ όρων στήριξή της στην αντίσταση της ΠΟΑΣΥ κατά της κραυγαλέας και αδικαιολόγητης επίθεσης της Ελληνικής Κυβέρνησης
κατά των δικαιωμάτων μιας συνδικαλιστικής ένωσης να αντιστέκεται, δημοκρατικά και νόμιμα, ενάντια στην επιβολή των μέτρων λιτότητας που είναι τόσο σφοδρά
ώστε να υπονομεύουν την ποιότητα των αστυνομικών υπηρεσιών
στους Έλληνες πολίτες.
Η EuroCop διαπιστώνει περαιτέρω μια αυξανόμενη τάση ανάμεσα
σε άλλες εθνικές κυβερνήσεις,
όπως αποδεικνύεται από παρόμοιες συμπεριφορές σε χώρες όπως η
Ουγγαρία, Πορτογαλία και Τουρκία, να επιδιώκεται να καταπνιγεί
η νόμιμη αντίδραση σε εθνικές κυβερνητικές πολιτικές περιορίζοντας άμεσα τις δράσεις των αστυνομικών ενώσεων μέσω πειθαρχικών μέτρων στους επικεφαλής των
συνδικάτων και εισαγωγής αντεργατικής νομοθεσίας.
Η EuroCop θεωρεί τέτοιες ενέργειες των Κυβερνήσεων ως κατάχρηση της κρατικής εξουσίας και
απαιτεί η αντιδημοκρατική συμπεριφορά τους να καταδικάζεται δημοσίως ως απαράδεκτη από τις
άλλες Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις
και από την ίδια την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή».

Πρωτοβουλία της ΠΟΑΣΥ
για τα οδοιπορικά έξοδα

Κ

ατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Ομοσπονδία μας γίνεται αποσπασματικά αποδέκτης προβλημάτων,αλλά και ερωτημάτων αναφορικά με τη σύνταξη και
τη διεκπεραίωση υπομνημάτων των
οδοιπορικών εξόδων των συναδέλφων μας. Προκειμένου καταγραφούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας,να αξιολογηθούν και να ομαδοποιηθούν από
την Ομοσπονδία μας, η Ε.Γ. καλεί τις
Ενώσεις ως τα τέλη του τρέχοντος

μήνα (Μάρτιος 2013),εφόσον το κρίνουν αναγκαίο με τους κατά τόπον
διαχειριστές των Υπηρεσιών τους,να
αποστείλουν στην Ομοσπονδία έγγραφο στο οποίο πέραν της καταγραφής,να υποβάλλουν και σαφείς προτάσεις, ώστε να ασκηθεί πίεση με
στόχο τη συγκρότηση Υπηρεσιακής
Επιτροπής που θα επανεξετάσει,
εφόσον είναι αναγκαίο,το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα οδοιπορικά έξοδα και θα προτείνει την
ενδεχόμενη τροποποίησή του.
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Δραστηριοποιείται η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας
Εξώδικη αναφορά για τα κρατητήρια στο Α.Τ. Πύργου

Ν

α αξιολογήσει περαιτέρω τα
προβλήματα που άπτονται
της αρμοδιότητάς της, με επισκέψεις σε όλους τους χώρους ανά
την επικράτεια καθώς και να αποταθεί σε κρατικούς φορείς και οργανισμούς όπως και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της
εργασίας μετά την καταλυτική αυριανή ημερομηνία, αποφάσισε η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της
Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Κατά τη συνεδρίαση, αποφασίσθηκε επίσης να ζητηθεί από τις
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις όλης της
χώρας, να αποστείλουν στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας σχε-

τικά έγγραφα στα οποία θα αναφέρουν τα ζητήματα και τα προβλήματα που άπτονται αξιολόγησης και
παρέμβασης από την Επιτροπή.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συ-

νεδρίασης η Επιτροπή μελέτησε και
αξιολόγησε το πολύ σοβαρό υπ.
αριθμ.663/2012 από 12/10/2012 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας το οποίο αναφέρεται

Ως εδώ με τις περικοπές,
δεν αντέχουμε άλλο!
Μήνυμα συμπαράστασης στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Ενώσεων
των εν ενέργεια και εν αποστρατεία συναδέλφων των E.Δ. και Σ.Α.
απέστειλαν οι Ομοσπονδίες ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα
χαιρετίζει την πρωτοβουλία σας
να προχωρήσετε σε ανοικτές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις 9
Μαρτίου στην Αθήνα και στις 13
Μαρτίου 2013 στη Θεσσαλονίκη.
Όπως δείξατε και με τη μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στην Αθήνα, οι ένστολοι, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, είναι
αποφασισμένοι να στείλουν και
αύριο ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια
στην πολιτική της Κυβέρνησης
που μας έχει οδηγήσει στη φτωχοποίηση και στην εξαθλίωση.
Η επίθεση των κυβερνώντων
απέναντι στους ένστολους και ειδικά στους αφυπηρετήσαντες συναδέλφους μας με τις απανωτές
περικοπές δεν έχει προηγούμενο,
καθώς δείχνει ρατσιστική διάθεση
και συμπεριφορά προς όλους εκείνους που φέρουν περήφανα το τιμημένο εθνόσημο, έχοντας ορκιστεί να φυλάττουν Θερμοπύλες.
Κοινό μας αίτημα είναι να εφαρμοστεί μια άλλη πολιτική που θα
αποκαταστήσει όλες τις αδικίες
εις βάρος των ενστόλων. Η μαζική
συμμετοχή στις συγκεντρώσεις
διαμαρτυρίας και ο αδιάκοπος
αγώνας μαζί με την κοινωνία που
πλήττεται το ίδιο όπως κι εμείς
από τα ανάλγητα οικονομικά μέτρα, μπορούν να σταθούν εμπόδιο
στην καταστροφική πορεία του
τόπου μας.
Ως εδώ με τις περικοπές, δεν
αντέχουμε άλλο! Η ισχύς εν τη
ενώσει!

στα κατασκευαστικά προβλήματα και
τις φθορές στα κρατητήρια του Α.Τ.
Πύργου με αποτέλεσμα την κατάθεση
εξώδικης αναφοράς του μέλους της
επιτροπής και αντιπροσώπου στην
Π.Ο.ΑΣ.Υ, Μαρίνου Αχτύπη προς
τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Ηλείας,όπου διατάχθηκε προανάκριση και ο σχηματισμός δικογραφίας.
Να σημειωθεί,πως η Επιτροπή,έλαβε
σοβαρά υπόψη της το συγκεκριμένο
έγγραφο το οποίο αποτελεί την πρώτη εξώδικη αναφορά από μέλος της
Επιτροπής για τα σοβαρά προβλήματα των κρατητηρίων.
«Η επιτροπή από κοινού με την
Ομοσπονδία θα δρομολογήσει πε-

ραιτέρω το διεκδικητικό πλαίσιο
εφαρμογής της νομοθεσίας προς
άπαντες τις αρχές, θα προτείνει και
θα διερευνήσει την αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο όπου αυτό επιβάλλεται και μέσα από διαλέξεις ημερίδες
και παρουσιάσεις από κοινού με τις
Α/βάθμιες Ενώσεις θα υπερβάλλει
εαυτούς για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών μας, για την
διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης
και την προάσπιση της υγείας, της
ασφάλειας και της σωματικής ακεραιότητας των αστυνομικών», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της
Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας
της Π.Ο.ΑΣ.Υ..

Μέτρα εξόντωσης των ενστόλων
Η πιστή εφαρμογή των μνημονίων βυθίζει
στη φτώχεια την αστυνομική οικογένεια

Ν

έες περικοπές ψηφίστηκαν
το Φεβρουάριο σε εκτέλεση
διατάξεων του τελευταίου
Μνημονίου, παρά τις έντονες αντιδράσεις των Ομοσπονδιών μας.
Με επιστολή τους προς τους βουλευτές των αρμόδιων κοινοβουλευτικών
επιτροπών, πριν από την ψήφιση των
νέων μέτρων, οι Ομοσπονδίες περιέγραψαν την οικτρή οικονομική κατάσταση και ζήτησαν άρση των αδικιών,
δεδομένου ότι την τελευταία τετραετία
της «οικονομικής εξυγίανσης και δημοσιοοικονομικής προσαρμογής», οι
υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας
είδαν το ετήσιο εισόδημα τους να μειώνεται κατά μ.ο. 35%, μέσω των αλλεπάλληλων περικοπών, ενός επιδοματικού «ειδικού μισθολογίου»,που αγνοεί επιδεικτικά τις ιδιαίτερες συνθήκες
και το επικίνδυνο της εργασίας μας,
χωρίς να αναγνωρίζει τον κίνδυνο της
εργασίας μας.Μόνον με τον πρόσφατο
Ν. 4093/2013 επιβλήθηκαν επιπλέον
νέες περικοπές έως και 23% (71.000.000
ευρώ) στις συνολικές μας αποδοχές
(από 55,50 ευρώ έως 696,80 ευρώ για
τους Αρχηγούς των Σωμάτων Ασφαλείας).Ειδικότερα και σε σχέση με το έτος
2009 έχουν γίνει οι ακόλουθες περικοπές στις μηνιαίες αποδοχές μας:
Στους βασικούς μισθούς έως και
20% (από 8 ευρώ έως και 464 ευρώ),με
αντίστοιχη μείωση και στο επίδομα
χρόνου υπηρεσίας,
Από 7% έως 48% στα διάφορα επιδόματα (από 7 ευρώ έως και 237 ευρώ),
χωρίς μάλιστα να εξαιρείται και το
λεγόμενο «κινδύνου εργασίας» (ειδικών συνθηκών -10%),
Κατά 45% τον μήνα στο σύνολο της
αμοιβής μας για την νυκτερινή εργασία που προήλθε τόσο από την μείωση
της ωριαίας αποζημίωσης (από 2,93
ευρώ σε 2,60 ευρώ) όσο και από την
μείωση του ανώτατου μηνιαίου ορίου
ωρών απασχόλησης (από 64 ώρες σε
48 ώρες τον μήνα),
Από την κατάργηση του επιδόματος

γάμου και την παροχή οικογενειακού
επιδόματος μόνο για όσους έγγαμους
διαθέτουν ανήλικα παιδιά στα πλαίσια του ενιαίου μισθολογίου του δημόσιου τομέα,
Από την κατάργηση των δώρων και
επιδόματος αδείας.
Έτσι το χαμηλόβαθμο προσωπικό
αμείβεται τον μήνα με αποδοχές κατά
μ.ο.654,26 € και οι κατώτεροι - ανώτεροι Αξιωματικοί αμείβονται κατά μ.ο.
με 967,42 €.«Γι’ αυτό σας καλούμε έστω
και την ύστατη αυτή ώρα, να μην συνεργήσετε στο νέο έγκλημα που ετοιμάζει σε βάρος μας η Κυβέρνηση με τη
θεσμοθέτηση των νέων περικοπών
ύψους 88,2 εκατ. ευρώ για το 2014 για
τους ένστολους, μέσω ενός «νέου μισθολογίου» και κατά 161,8 εκατ. ευρώ
για τους συνταξιούχους αλλά να ακούσετε την κραυγή αγωνίας που εκπέμπουμε για το μέγεθος της φτωχοποίησής μας, που πλέον ξεπερνά τα όρια
της ανέχειας», καταλήγει το έγγραφο.
Παρά ταύτα,ψηφίστηκαν τα εξής:
-Περικοπές ειδικών μισθολογίων
ενστόλων 78.000.000 ευρώ το 2013
-Πάγωμα προσλήψεων στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη την περίοδο 2013 -2016 με
όφελος 10,3 εκ. ευρώ
-Περικοπές νέου μισθολογίου
88.200.000 ευρώ,καθαρά από φόρους
και ασφαλιστικές εισφορές το 2014,
μέσω της κατάργησης και των αυτόματων προαγωγών
-Μείωση συντάξεων ενστόλων λόγ ω ν έ ο υ μ ι σ θ ολογ ί ο υ κ α τ ά
161.800.000 ευρώ το 2014 και αθροιστικά έως το 2016, 172.800.000 ευρώ,
λόγω κατάργησης και των αυτόματων
μισθολογικών προαγωγών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη θα διαμορφωθεί
από 1.839.000.000 ευρώ το 2013, στα
1.719.000.000 το 2016 και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας από 334
εκ.ευρώ το 2013, σε 318 εκ. το 2016.
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Οδεύοντας προς την απένταξη…
Νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία του ΤΕΑΠΑΣΑ υπό το υπουργείο Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη

Η ζωή
είναι Γυναίκα
Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας, με πρόθεση να
αποδοθεί με αυτόν τον τρόπο, κυρίως, Τιμή μπροστά στο
μεγαλείο της ζωής, που η
Φύση αποφάσισε να το εμπιστευτεί στη γυναίκα.
Ο αγώνας της γυναίκας για
ίσα δικαιώματα στο γάμο,
στην οικογένεια, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην
αντιμετώπιση, στη ζωή, είναι
πανάρχαιος και δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει. Γιατί
μπορεί οι συνθήκες ζωής να
βελτιώνονται γενικά στο πέρασμα των χρόνων, την ίδια
ώρα ωστόσο καταγράφεται
ως φυσιολογικός και ο διακαής πόθος του ανθρώπου να
αγωνίζεται για ένα ακόμα καλύτερο μέλλον.
Στην αστυνομική οικογένεια,
η γυναίκα θέλει να έχει ρόλο
ισότιμο και για το λόγο αυτό
δίνει εξετάσεις καθημερινά.
Οι γυναίκες του Σώματος υπηρετούν, πλέον, σε όλες τις
Υπηρεσίες διεκδικώντας επάξια όλα τα Αξιώματα, χωρίς
διακρίσεις και ταμπού του
παρελθόντος. Η σημερινή ελληνίδα γυναίκα, η μάνα, η
κόρη, η σύζυγος, η εργαζόμενη είναι, ωστόσο, η μεγάλη
χαμένη της κρίσης που βιώνουμε ως χώρα. Χτυπιέται
από τα «αναπόφευκτα» μέτρα, περιθωριοποιείται λόγω
της ανεργίας και άλλων αρνητικών καταστάσεων, αλλά και
πάλι καλείται μέσα στις δυσμενείς για όλους οικονομικές συνθήκες, να στηρίξει
την οικογένεια ηθικά και οικονομικά, να κατορθώσει να
σπουδάσει, να υπηρετήσει
τον αυτόνομο ρόλο της, να
συμβάλλει στη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας κλπ.
Η Ελπίδα, γυναίκα και αυτή,
ας φωλιάσει στις ψυχές μας
και ας ευχηθούμε να ξημερώσει ένα καλύτερο αύριο.
Για τη Γραμματεία Γυναικών
της ΠΟΑΣΥ
Γιαννακοπούλου Μαρία,
Γραμματέας
Γκιουζέλη Ελένη,
Αναπληρωτής Γραμματέας

Μ

ε σημαντική χρονική καθυστέρηση εισήχθη τελικά σε νομοσχέδιο του
υπουργείου Παιδείας η διάταξη -  
τροπολογία για την απένταξη του
ασφαλιστικού μας ΤΕΑΠΑΣΑ από
το υπουργείο Εργασίας και παράλληλη ένταξή του στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και προστασίας του Πολίτη.
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε
ότι ήταν ένα από τα αιτήματα του
συνδικάτου προκειμένου να αμβλυνθεί η κατάσταση των άδικων
μειώσεων  κατά 1,94% στον ΤΠΑΣ
και κατά 45,49% στον ΤΠΥΑΠ που
επεβλήθηκαν με τον μνημονιακό
νόμο  4093/2012  στα εφάπαξ των
ασφαλισμένων  πριν την 31-122012 και αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν μετά την 01-08-2010
και για τους οποίους δεν έχει χορηγηθεί η απόφαση χορήγησης
εφάπαξ από το Ταμείο.
Αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο
βήμα ώστε να προχωρήσει το ταμείο σε μια ακόμα αυτορρύθμιση
(μετά τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών τα δυο τελευταία χρόνια), χωρίς να δεσμεύεται και να μην είναι υποχρεωμένο
να ακολουθήσει τόσο τις μειώσεις

του μνημονικού νόμου, αλλά και
την εισαγωγή της νέας τεχνικής
βάσης από την 1.1.2014.
Φυσικά χρειάζονται πολλές
ακόμα ενέργειες σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως η κατάρτιση
ενός νέου οργανικού νόμου, η
επανεξέταση των αναλογιστικών
μελετών και της οικονομοτεχνικής έκθεσης της διεύθυνσης αναλογιστικών μελετών στην κατεύθυνση επαναπροσδιορισμού της
ασφαλιστικής εισφοράς, συμπεριλαμβάνοντας τις έκτακτες ει-

σφορές (προαγωγές μισθολογικές-βαθμολογικές, μεταβολή
ΕΧΥ, έσοδα από ραδιοτηλεοπτικά
δικαιώματα κ.λ.π.), η άμεση προώθηση της απόφασης για επαναπροσδιορισμό του ελάχιστου χρόνου απόληψης του εφάπαξ στον
ΤΠΑΣ, ο προσδιορισμός του εφάπαξ την ημερομηνία διαγραφής
από το Σώμα ανεξάρτητα από τον
χρόνο καταβολής του, ώστε να
μπορούμε να μιλήσουμε για οριστική επίλυση του ζητήματος.     
Αντώνης ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ

Να επιστραφούν τα παρακρατηθέντα ποσά
Μπορεί να μειώθηκαν οι συντάξεις, να αναπροσαρμόστηκαν οι
συνταξιοδοτικές πράξεις στους συνταξιούχους μας, όμως το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συνεχίζει την παρακράτηση της
εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (άρθρο 11 του Ν.3865), να
την υπολογίζει και να την παρακρατεί στ α ακαθάριστα ποσά των
συντάξεών τους, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί πριν τις μειώσεις
των Ν.4024/2011,4051/2012 και 4093/2012.
Όπως μας ενημερώνουν συνταξιούχοι συνάδελφοί μας,
μπορεί το ποσό να είναι μικρό για ορισμένους (26 ευρώ), πλην
όμως σε μια πολιτεία που θέλει να πολιτεύεται δίκαια και
χωρίς να απαιτείται η ένσταση του συνταξιούχου, θα έπρεπε
να έχουν ήδη επιστραφεί τα επιπλέον παρακρατηθέντα ποσά
από την 01-11-2011.

Υπάρχουν λύσεις για την ανακούφιση
των συναδέλφων
Να επανεξεταστεί το σχέδιο για τις αποσπάσεις στον Έβρο, ζητά η Ομοσπονδία
προκειμένου να εξομαλυνθούν οι δυσχέρειες. Ακόμα περιμένουμε τα χρήματα
του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την εξόφληση των οδοιπορικών.

Τ

ις επόμενες ημέρες λήγει η
περίοδος απόσπασης των
συναδέλφων μας που μετακινήθηκαν στην περιοχή της
Θράκης στα πλαίσια της επιχείρησης αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προβλήματος. Διανύουμε ήδη τον 9ο μήνα της
επιχείρησης ευρείας κλίμακας
και τον 2ο χρόνο ενίσχυσης της
δύναμης FRONTEX στα χερσαία
σύνορα με την Τουρκία.
Η εξάντληση των συναδέλφων και των οικογενειών τους
από τις συνεχείς μετακινήσεις
την τελευταία διετία, σε συνδυασμό με την συνεχή αποδυνάμωση των αστυνομικών Υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται, την καταπόνηση του
ήδη πεπαλαιωμένου στόλου
των οχημάτων, το τεράστιο οικονομικό κόστος της επιχείρησης που με ένα πρόχειρο υπολογ ι σ μ ό έ χ ε ι υ π ε ρ β ε ί τ α
20.000.000 €, χωρίς το Ταμείο
Εξωτερικών Συνόρων της Ε.Ε.
να έχει ακόμη συμμετάσχει

(γεγονός που αφήνει μετέωρη
την εξόφληση των οδοιπορικών υπομνημάτων, παρά τις
διαβεβαιώσεις για άμεση εκκαθάριση), καθιστούν επιτακτική την ανάγκη εξομάλυνσης των δυσχερειών που τείνουν να αποκτήσουν διηνεκή
χαρακτήρα.
Κατόπιν των προαναφερομένων προτείνουμε και ζητούμε:
1) Να περιοριστούν στο ελάχιστο οι ατέρμονες αποσπάσεις
που ταλανίζουν και καταπονούν
τους συναδέλφους και αποδυναμώνουν τις Υπηρεσίες των περιοχών από τις οποίες προέρχονται, αφού ήδη έχει ολοκληρωθεί και η κατασκευή του φράχτη.
2) Να καλυφθούν οι οργανικές θέσεις των νεοϊδρυθεισών
Υ.Φ.Ε.Κ.Α. στις Α.Δ. Δράμας,
Ξάνθης, Ροδόπης και Κορίνθου
με έκτακτες μεταθέσεις από τη
λίστα μοριοδότησης των τακτικών μεταθέσεων, γεγονός που
θα συμβάλει δραστικά στην μείωση των αποσπασμένων και

μετακινούμενων προς αυτές τις
Υπηρεσίες.
3) Για τις όποιες συνεχιζόμενες
αποσπάσεις να τύχει υλοποίησης
η πρόταση των συνδικαλιστικών
ενώσεων αστυνομικών υπαλλήλων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, ώστε να μετακινηθούν
εκεί οι αστυνομικοί που έχουν ως
τόπο συμφερόντων τον Έβρο.
4) Να ρυθμιστεί το ζήτημα της
αποζημίωσης πέραν του τριμήνου για όσους επιθυμούν την
παράταση απόσπασής τους.
Η Ομοσπονδία, τονίζει, τέλος ότι «το καθεστώς των επαναλαμβανόμενων αντικαταστάσεων μας βρίσκει σθεναρά
αντίθετους γι’ αυτό και ζητούμε από μέρους σας την αποδοχή και ικανοποίηση των προαναφερόμενων προτάσεων για
τη διασφάλιση των συναδέλφων μας και των οικογενειών
τους από κάθε πλευρά, αλλά και
των Υπηρεσιών οι οποίες καθίστανται «κολοβές» λόγω των μετακινήσεων».

Να μη διαταραχθεί
η μισθοδοσία

Την άμεση ενεργοποίηση της
ΠΟΑΣΥ προκάλεσε η κρίση στο
τραπεζικό σύστημα της Κύπρου, μέσω του οποίου γίνεται
η μισθοδοσία αστυνομικών. Με
έγγραφό της κάλεσε την Ηγεσία
να προβεί άμεσα στις ενδεδειγμένες από πλευράς της ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί όλους τους συναδέλφους η
απρόσκοπτη εξυπηρέτησή τους
κατά την επικείμενη μισθοδοσία μηνός Απριλίου.

Όχι διακρίσεις στην
αναγνώριση του
χρόνου σπουδών

Ν

ομοθετική ρύθμιση για να μην υπάρχουν διακρίσεις στη διαδικασία αναγνώρισης του χρόνου σπουδών,ζητά
η Ομοσπονδία μας να προωθήσει το υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρθ. 22 του Ν. 3865/2010 «Μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού συστήματος
του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις», παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης ως θεμελιωτικού συνταξιοδοτικού δικαιώματος,
του ελάχιστου χρόνου σπουδών, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής τους, για την απόκτηση ενός πτυχίου
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
Η ανωτέρω διάταξη βρίσκεται σε πλήρη
αντίθεση με τα ισχύοντα για τους εργαζόμενους στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα και για
τους οποίους με το αρθ. 17 του ίδιου Νόμου,
παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης του
ελάχιστου χρόνου σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής, καθώς και ο χρόνος σπουδών σε μέσες
επαγγελματικές Σχολές.Στα πλαίσια της
ισονομίας των εργαζόμενων στον Δημόσιο
Τομέα,παρακαλούμε όπως προωθήσετε νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα ισχύουν
οι διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 17 του Ν.
3865/2010 και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας».
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Κίνηση ουσίας ή εντυπώσεων;
Να μην εφαρμοστούν οι νέες περικοπές ζητούν 51 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

Π

ενήντα ένας βουλευτές της
Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν ερώτηση για τις νέες οικονομικές περικοπές,ζητώντας από
τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας κ.
Πάνο Παναγιωτόπουλο,Δημόσιας
Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ.
Νικόλαο Δένδια και Οικονομικών
κ. Ιωάννη Στουρνάρα, να μην τις
εφαρμόσουν!
Αφού αναφέρονται στον καίριο
και ουσιαστικό ρόλο των Ε.Δ. και
των Σ.Α.,σημειώνουν μεταξύ άλλων
ότι «αυτή η κοινωνική ομάδα κλήθηκε να συμβάλει στην Εθνική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της
οικονομίας και την δημοσιονομική
εξυγίανση με δυσβάστακτες μισθολογικές περικοπές που είναι όλως
δυσανάλογες προς το ευρέως αναγνωρισμένο έργο που παράσχουν
ενόψει της φύσης του και της ειδικής αποστολής που επιτελούν.
Αυτό, όμως, έχει ως αποτέλεσμα
να υφίστανται μισθολογικές στρεβλώσεις που δεν δικαιολογούνται
και δεν είναι ανεκτές επ’ ουδενί σε
μία ευνομούμενη πολιτεία, έχοντας
ως εκ τούτου κυριολεκτικά εξαθλιώσει τους ενστόλους και τις οικογένειές τους.
Πέραν δε των υφιστάμενων μειώσεων, με αφορμή το πρόσφατο νο-

μοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα « Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», επιμερίζονται και
νέες περικοπές των προϋπολογισμών των Ενόπλων Δυνάμεων, της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος κατά αρκετά εκατομμύρια ευρώ.
Οι υφιστάμενες, όμως, και οι αναμενόμενες από το 2014 μισθολογικές μειώσεις στους ενστόλους (εν
ενεργεία και συνταξιούχους),έχουν,
εν συγκρίσει με το δημοσιονομικό
όφελος, πολλαπλασιαστικά δυσμενείς συνέπειες τόσο στους ίδιους και
τις οικογένειές τους, όσο και στην
ίδια την λειτουργία του κράτους σε

Πιέζει το ΠΑΣΟΚ
για έκδοση υπηρεσίας
σε εβδομαδιαία βάση

Ά

λλη μια παρέμβαση του βουλευτή Χίου και υπεύθυνου
για θέματα Πολιτικής Προστασίας  του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστα Τριαντάφυλλου, αυτή τη
φορά για το θέμα του
ωραρίου των αστυνομικών υπαλλήλων.
Στην Ερώτηση που κατέθεσε προς τον
υπουργό Προστασίας
του Πολίτη κ. Ν. Δένδια ζητά να μάθει αν
προτίθεται να προωθήσει την τροποποίηση της παραγράφου 7
του άρθρου 1 του σχετικού Π.Δ, ώστε να υλοποιηθεί η
έκδοση υπηρεσιών των αστυνομικών υπαλλήλων σε εβδομαδιαία
βάση, όπως επισταμένα απαιτεί
πλέον και η Ομοσπονδία μας. «Με
βάση το Π.Δ. 394/2001 επετεύχθη
εκσυγχρονισμός του, μέχρι εκείνη
την στιγμή, τρόπου ανακοίνωσης
των υπηρεσιών και των ωρών εργασίας του αστυνομικού προσωπικού. Σύμφωνα με αυτό, κάθε Παρασκευή ανακοινώνονται οι υπηρεσί-

ες των αστυνομικών για τρεις ημέρες, ενώ για τις εργάσιμες ημέρες
της εβδομάδας, αυτές ανακοινώνονται ανά ημέρα. Αυτή η ρύθμιση
όμως, καθιστά τους
αστυνομικούς «ομήρους» της Υπηρεσίας,
καθώς αδυνατούν να
προγραμματίσουν
εγκαίρως οποιαδήποτε ατομική και οικογενειακή υποχρέωση.
Π ρ όκ ε ιτ α ι γ ι α μ ι α
αχρείαστη επιβάρυνση
των συνθηκών ζωής
τους, που έχουν ήδη
επιδεινωθεί λόγω της
μείωσης των αποδοχών τους αφ΄
ενός, και , αφ΄ ετέρου, λόγω του
φόρτου καθηκόντων τους εξαιτίας
της αυξανόμενης εγκληματικότητας», σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ.
Τριαντάφυλλος, τονίζοντας ότι «η
τριήμερη έκδοση υπηρεσιών έχει
ήδη επιτυχημένη εφαρμογή επί 12
χρόνια ήδη. Υπό τις σημερινές συνθήκες, η ανακοίνωση των υπηρεσιών σε εβδομαδιαία βάση είναι απολύτως εφικτή».

μια περίοδο μάλιστα που ο ρόλος
των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας είναι κρίσιμος.
Οι μειώσεις αυτές θα πλήξουν το
φρόνημα των ενστόλων, πράγμα
που οφείλουμε να αποτρέψουμε
εγκαίρως, λαμβάνοντας περαιτέρω
ειδική μέριμνα για διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και για τους
συνταξιούχους».Τα ερωτήματα που
θέτουν είναι:
Ποια η θέση της Κυβερνήσεως
αναφορικά με τα ανωτέρω τιθέμενα ζητήματα;
Έχουν συνεκτιμηθεί από την Κυβέρνηση οι συνέπειες των υφιστάμενων και των όποιων νέων μισθολογικών περικοπών αναφορικά
με το αξιόμαχο ενστόλων, της απο-

1
2

στολής τους εν γένει και της αποτελεσματικότητας που οφείλουν να
έχουν; Και αν ναι, τι προτίθεται να
κάνει προς αποτροπή των συνεπειών αυτών και προς εξασφάλιση
μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης τόσο
για τους εν ενεργεία όσο και για
τους συνταξιούχους;
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η
Κυβέρνηση ούτως ώστε να μην
εφαρμοστούν οι νέες μισθολογικές
περικοπές στους ενστόλους (εν
ενεργεία και συνταξιούχους); Υπάρχει σχετική βούληση της Κυβέρνησης να οδηγηθεί σε διαπραγματεύσεις με τους δανειστές της χώρας
μας αναφορικά με το ζήτημα αυτό
ούτως ώστε να αποφευχθούν νέες
περικοπές;

3

Στη Βουλή τα προβλήματα
των Σερρών

Μ

ε τον πρόεδρο και τον
ταμία της Ένωσης
Αστυνομικών
Υπαλλήλων Σερρών κ.κ.
Βακιρτζή Ιωάννη και
Χρυσοστομίδη Ηλία,
συναντήθηκε η κα Μαρία
Κόλλια Τσαρουχά, ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων.
Στο σχετικό υπόμνημα που της
επιδόθηκε, αναφέρεται ως
προτεραιότητα η στελέχωση του
Τμήματος Μεταγωγών Νιγρίτας,
η ενίσχυση των Υπηρεσιών με την
αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή
και την αναπλήρωση της
ελλιπούς οργανικής δύναμης της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών
(υπολείπεται κατά 181
αστυνομικούς), η διασφάλιση των
συνθηκών υγιεινής στους χώρους
εργασίας, η διακοπή των
αποσπάσεων των πενήντα
αστυνομικών στην Αστυνομική
Διεύθυνση Ορεστιάδας και άλλα.
Η κα Μαρία Κόλλια Τσαρουχά,
δήλωσε από την πλευρά της ότι «η  
αλληλοενημέρωση –
συνεργασία φορέων πάντοτε
βοηθά στην εμβάθυνση των
θεμάτων που τους αφορούν και
δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε
εκπρόσωπο να διεκδικήσει

αποτελεσματικά τους στόχους που
έχουν τεθεί, τους δε βουλευτές του
νομού και σε πολιτικό –
κοινοβουλευτικό επίπεδο.
Έχοντας παρακολουθήσει τις
προτεραιότητες του υπουργείου
Δημόσιας Τάξης & Προστασίας
του Πολίτη, σύμφωνα με τον
υπουργό κ. Δένδια, είχα μια σειρά
επαφών σε πολιτικό και σε
υπηρεσιακό επίπεδο. Είναι πολύ
πρόσφατη η συνάντηση εργασίας
που είχα με τον Αντιστράτηγο κ.
Αδαμάντιο Σταματάκη,
Υπαρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Η ενίσχυση της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Σερρών, οι
αυξημένες ανάγκες
αστυνόμευσης , ιδιαίτερα των
ακριτικών περιοχών, αλλά και η
δυσαρέσκεια που προκύπτει
στους αστυνομικούς, παρά τις
φιλότιμες προσπάθειές τους,
καθώς καλούνται να
αντιμετωπίσουν τις αυξημένες
ανάγκες αστυνόμευσης, είναι
θέματα ιδιαίτερα σοβαρά».
Επίσης, η ίδια κατέθεσε
ερώτηση προς τον υουργό
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη με θέμα την ενίσχυση
της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Σερρών.

Ερωτήσεις
ερωτήσεις
ερωτήσεις
Ο βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας κ. Λευτέρης
Αυγενάκης ρωτά τον υπουργό
Εργασίας αν προτίθεται να
τροποποιήσει το νόμο
3865/2010 για τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος
των ενστόλων ώστε να μην
αδικηθούν όσοι κατετάγησαν
την περίοδο 1990-1993.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖA
κ.κ. Αλέξης Μητρόπουλος και
Δημήτρης Τσουκαλάς
κατέθεσαν ερώτηση για τη
σκοπιμότητα που οδήγησε τον
υπουργό Δημόσιας Τάξης στο
να προωθήσει τροποποίηση
του συνδικαλιστικού νόμου,
ώστε να γυρίσει στο
προηγούμενο, λιγότερο
αναλογικό και άρα λιγότερο
δημοκρατικό καθεστός.
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ.
Βασίλης Κεκγέρογλου και οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Μιχάλης Κριτσωτάκης, Μαίρη
Διακάκη, κατέθεσαν αναφορά
με τα οικονομικά αιτήματα των
Ομοσπονδιών των
αστυνομικών, πυροσβεστών
και λιμενικών.
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ.
Κώστας Τριαντάφυλλος
κατέθεσε ερώτηση για τις
συνδικαλιστικές διώξεις,
ενώ αναδεικνύει και τα
προβλήματα ανεφοδιασμού
των περιπολικών και τη
συντήρηση του στόλου της
ΕΛ.ΑΣ.
Οι βουλευτές της
Δημοκρατικής Αριστεράς κα
Κατερίνα Μάρκου και Γιάννης
Πανούσης κατέθεσαν
ερώτηση με βάση τις
καταγγελίες μας για τις
ελάχιστες θέσεις τακτικών
μεταθέσεων στην επαρχία.
Ο βουλευτής των
Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Βασίλης Καπερνάρος
κατέθεσε ερώτηση με
αφορμή ανακοίνωση της
ΠΟΑΣΥ για την ανακοίνωση
της υπηρεσίας, για την
προστασία των
δανειοληπτών, για την
ίδρυση λεσχών εστίασης κλπ.
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Οι Ήρωες κοιμούνται ανήσυχοι…
Ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος Φωτόπουλος, αποτίοντας φόρο τιμής στους Πεσόντες
της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέδειξε τις διαχρονικές ευθύνες και το χρέος της πολιτείας
Σεβασμιότατε,Πανοσιολογιότατε, Κύριε Υπουργέ, Κύριε Γενικέ
Γραμματέα,Κύριε Αρχηγέ,Στρατηγοί, Εκπρόσωποι Πολιτκών Κομμάτων – Συνδικαλιστικών Οργανώσεων -Φορέων, συγγενείς και
φίλοι των αδικοχαμένων συναδέλφων,συναδέλφισσες,συνάδελφοι,
Η σημερινή τελετή πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Ομοσπονδιών μας για να τιμήσουμε τη μνήμη
όλων εκείνων των συναδέλφων που
με τη θυσία τους τίμησαν την Υπηρεσία τους,τίμησαν την Ελληνική Αστυνομία.
Η Ημέρα Μνήμης των Πεσόντων
Αστυνομικών, καθιερώθηκε με απόφαση του 8ου συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας το Μάιο του 1997. Η Ελληνική Πολιτεία δεν υιοθέτησε αμέσως την αυτονόητη αυτή πρωτοβουλία μας προφανώς γιατί δεν ήθελε να
της υπενθυμίζουμε το δικό της χρέος
απέναντι στους Ήρωές μας.
Ως Ομοσπονδίες όμως, θέλαμε και
θέλουμε να τιμούμε τους πεσόντες
στο καθήκον, υπενθυμίζοντας την
ίδια ώρα στην Πολιτεία το χρέος της
και απέναντι στις οικογένειες των
Ηρώων του Σώματος, και απέναντι
στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που έδιναν και δίνουν ανυπεράσπιστοι τη μάχη για την καταπολέμηση του εγκλήματος.
Γι’ αυτό επιμείναμε και καταφέραμε τελικά από το 2001 και εντεύθεν να
γίνεται κάθε χρόνο το Α΄ Ψυχοσάββατο η επιβαλλόμενη επιμνημόσυνη
δέηση,παρουσία της Ηγεσίας,κεντρικά στην Αθήνα και περιφερειακά σε
όλες τις πρωτεύουσες Νομών, με
πρωτοβουλία των Πρωτοβαθμίων
Ενώσεών μας.
Είμαστε εδώ επομένως για να υποκλιθούμε με ευλάβεια και ευγνωμοσύνη στους ηρωικούς νεκρούς συναδέλφους μας.
Είμαστε εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους συναδέλφους μας που
έπεσαν μαχόμενοι κατά την εκτέλεση
διατεταγμένης υπηρεσίας, αλλά την
ίδια ώρα και για να διατρανώσουμε
την αδιαπραγμάτευτη βούλησή μας
ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με
μεγαλύτερη τόλμη και αποφασιστικότητα.
Διότι, η προσφορά ακόμα και της
ίδιας της ζωής των γενναίων συναδέλφων στον αδυσώπητο αγώνα κατά
του εγκλήματος, μπορεί να απορρέει
από τον όρκο που έχουμε δώσει όλοι
μας για αγώνα μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματός μας ή να συνδυάζεται
με τις λαμπρές παραδόσεις του λαού
μας που αγωνίζεται διαχρονικά, με
κάθε τίμημα, για να νικήσει τα εμπόδια που ορθώνονται στο διάβα του,
δεν είναι όμως αυτονόητες αυτές οι
αρετές για όλους και όλες,παντού και

Κατανοώ και
την πικρία και την
δύσκολη κατάσταση

πάντα, ιδίως μάλιστα σήμερα, στο
σύγχρονο κόσμο που διαβιούμε. Οι
μάχιμοι συνάδελφοί μας,αντιμετωπίζουν καθημερινά ανυπέρβλητες δυσκολίες, είναι εκτεθειμένοι σε θανάσιμους κινδύνους και ζητούν τη στήριξη όλων μας.
Ακόμη παραμένει άλυτο και ζητούμενο το πάγιο αίτημά μας για
αναγνώριση και θεσμοθέτηση της
επικινδυνότητας της εργασίας μας.
Δεν αρκεί με άλλα λόγια να λέμε
από σεβασμό και μόνο προς τους
Ήρωές μας, ότι οι συνάδελφοί μας
προτάσσουν τα στήθη τους στους παντοειδείς κινδύνους που τους απειλούν καθημερινά,αψηφώντας ακόμα
και το θάνατο.Πρέπει να λάβαμε υπό-

ψη μας το SOS που εκπέμπουν.
Άλλωστε, «οι Καιροί που οι ήρωες
κοιμούνταν ήσυχοι κάτω απ’ το χώμα
τους, πέρασαν. Τώρα οι ήρωες κοιμούνται ανήσυχοι.Γιατί τη θυσία τους
δεν την πήραν μαζί τους.Την άφησαν
κληρονομιά σ’ αυτούς που θάρθουν όχι για να επαναλάβουν τη θυσία - αλλά για να την κάνουν δύναμη που
προλαβαίνει τις - τέτοιες –θυσίες»,
είχε πει ο ποιητής υμνώντας τους
αγώνες του λαού μας για τη λευτεριά,
και σημειώνοντας επίσης με νόημα:
«Φύλακες Γρηγορείτε για να μην σας
πιάσουν στον ύπνο κείνοι που κυνηγούν τον ύπνο σας».
Σεβαστή Hγεσία,κυρίες και κύριοι,
Αναμφίβολα και οι δικοί μας ήρωες

Συνειδητοποιούμε την ευθύνη
για την παρακαταθήκη
που μας άφησαν
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Νίκος Παπαγιαννόπουλος, στην ομιλία του επεσήμανε μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Συναντηθήκαμε εδώ για να
συνενώσουμε σήμερα και τα συναισθήματα μας, τις ψυχές μας
αλλά για να κάνουμε και μια εσωτερική ενατένιση. Η φυσική μας
παρουσία εδώ σήμερα δεν είναι
παρά μόνο όλη η αστυνομική οικογένεια που στρέφει νοερά την
προσοχή, τη σκέψη και τη ψυχή
της, στους αθάνατους νεκρούς
μας. Και με τον τρόπο αυτό τιμούμε τους συναδέλφους μας που
πιστοί στον όρκο τους, στις αξίες,
στο χρέος τους, έδωσαν το υπέρτατο αγαθό της ζωής.
Αναλογιζόμαστε την απουσία
τους και συμπαραστεκόμαστε με
αλληλεγγύη στον πόνο των οικογενειών τους. Συνειδητοποιούμε

την ευθύνη για την παρακαταθήκη που μας άφησαν και υποσχόμαστε ότι θα ανταποκριθούμε
και θα μετουσιώσουμε τη θυσία
τους σε όφελος της κοινωνίας
και της χώρας. Αισθανόμαστε το
κενό της απουσίας τους και επαναπροσδιορίζουμε και επαναβεβαιώνουμε με τον όρκο μας και
ως στόχο ζωής ότι αποτελεί σταθερή επιλογή μας η καθημερινή
προσφορά στον πολίτη αλλά και
στη κοινωνία».

σήμερα κοιμούνται ανήσυχα και αναμένουν από όλους εμάς έργα και μόνον έργα. Αυτοί που έπραξαν το ύψιστο χρέος προς την πατρίδα, απαιτούν από μας να αγωνιστούμε για να
μην πάει στράφι η δική τους θυσία,
για να αισθάνονται δικαιωμένοι οι
δικοί τους άνθρωποι,για να μην επέλθει εν τέλει ο επαπειλούμενος μαρασμός της Ελληνικής Αστυνομίας.
Θα πείτε ίσως ορισμένοι, ότι είμαστε υπερβολικοί, αλλά προσωπικά,
προτιμώ τον χαρακτηρισμό αυτό,από
το να βρεθούμε όλοι μαζί στη δυσάρεστη θέση να θρηνολογούμε το χαμό
κάποιων άλλων συναδέλφων μας, το
χαμό ανθρώπινων ζωών.
Επισημαίνουμε λοιπόν για άλλη
μια φορά, ότι καθήκον και χρέος της
Πολιτείας είναι να παρέχει στον
Αστυνομικό όλα εκείνα τα εφόδια,τα
εχέγγυα και τα μέσα που θα τον θωρακίζουν και θα τον διασφαλίζουν
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατά την εκτέλεση της αποστολής του.
Δυστυχώς, τα οικονομικά μέτρα που
εφαρμόζονται στη χώρα μας για την
αντιμετώπιση του χρέους, πλήττουν
το αξιόμαχο και την αξιοπιστία και
της Ελληνικής Αστυνομίας.Πλήττουν
προσωπικά τους συναδέλφους και τις
συναδέλφισσές μας, ενώ έχουν επιδράσει αρνητικά ακόμα και στο να
μην εφαρμόζονται οι ευνοϊκές διατάξεις που έχουν ψηφιστεί μετά από
δικούς μας αγώνες για την αρωγή των
συναδέλφων εκείνων που τραυματίζονται εν ώρα υπηρεσίας ή ακόμα και
των οικογενειών των συναδέλφων
μας εκείνων που φεύγουν πρόωρα
από τη ζωή.
Απευθυνόμενοι,τέλος,στις οικογένειες όλων των αδικοχαμένων συναδέλφων μας,θέλουμε να τις διαβεβαιώσουμε ότι αναγνωρίζουμε τη θυσία
τους και δεν εφησυχάζουμε.
Έχουμε βαρύ το χρέος να τους θυμόμαστε και να τους τιμούμε. Αιωνία
τους η μνήμη.

Στην ομιλία του ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, κ. Νικόλαος Δένδιας αφού
τόνισε ότι είναι βαρύς ο φόρος αίματος της Ελληνικής Αστυνομίας από το 1984 μέχρι σήμερα, χωρίς
δηλαδή να λάβουμε υπόψη µας
τους πεσόντες της Αστυνομίας
Πόλεων και της Ελληνικής Χωροφυλακής, ο αριθμός των πεσόντων ανέρχεται στους 121- έθεσε
το ερώτημα «ποιος είναι όμως ο
καλύτερος τρόπος να τιµούµε τη
µνήµη των πεσόντων σήμερα; Είναι προφανές ότι εκδηλώσεις σαν
την σημερινή, την ημέρα που η
Ορθόδοξη Εκκλησία µας τιμά
τους κεκοιµηµένους και αναπέμπει δεήσεις προς τον Κύριο για
την ανάπαυση της ψυχής τους,
βοηθούν να παραμένει ζωντανή η
µνήµη των πεσόντων ανάμεσά
µας. Αναφερόμενος στη συνέχεια
στο χρέος της πολιτείας απέναντι
στους πεσόντες, σημείωσε ότι
«δεν πρέπει να περιορίζεται στα
πλαίσια µίας επιµνηµόσυνης δέησης. Οφείλει να επεκτείνεται στη
διαφύλαξη του αγαθού της δημόσιας ασφάλειας, για χάρη του
οποίου έχασαν τη ζωή τους οι πεσόντες της Ελληνικής Αστυνομίας.
Και είναι χρέος όλων µας, κοµµάτων, φορέων, θεσμών να συµβάλλουµε σήμερα στη διατήρηση της
κοινωνικής ειρήνης, ώστε να μπορέσει και η χώρα µας να εξέλθει
από την κρίση. Υποχρέωση της
Πολιτείας είναι επίσης να ανταμείβει µε στοιχειωδώς ανεκτές αποδοχές -τουλάχιστον- όσους θέτουν σήμερα τη ζωή τους σε
κίνδυνο προς χάριν του κοινωνικού συνόλου. Αυτό είναι το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουμε
στην πράξη, στη µνήµη των πεσόντων. Κατανοώ και την πικρία και
την δύσκολη κατάσταση που
έχουν περιέλθει, όσον αφορά το
βιοτικό επίπεδο των ιδίων και των
οικογενειών τους, οι άνδρες και οι
γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας. Για εμένα προσωπικά, ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα, στον συντομότερο δυνατό χρόνο, η αποκατάσταση των
αδικιών εις βάρος όσων υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία.
Γνωρίζω και έχω συναίσθηση της
ευθύνης µου - ότι αυτός θα είναι ο
καλύτερος φόρος τιμής για τους
πεσόντες συναδέλφους σας».
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Τιμούμε τους Ήρωες
της Ελληνικής Αστυνομίας
Με πρωτοβουλία του συνδικαλιστικού μας κινήματος τελέστηκε και φέτος η εκδήλωση τιμής
και μνήμης των συναδέλφων που έπεσαν ηρωικά στο καθήκον

Μ

ε την υπόμνηση του μεγάλου χρέους της Πολιτείας
να ενδιαφέρεται σθεναρά
και αδιαλείπτως για το αγαθό της
ασφάλειας του ελληνικού λαού, παρέχοντας στους ένστολους φύλακες
του νόμου και της τάξης κάθε αναγκαίο εφόδιο για την εκπλήρωση
της αποστολής τους, ώστε να έχει
πρακτικό αντίκρισμα και η απόδοση τιμών στους Ήρωες του αστυνομικού σώματος, τελέστηκε σήμερα
από τις Ομοσπονδίες μας στον Ιερό
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, η
καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση
και η οφειλόμενη απότιση φόρου
τιμής στους αδικοχαμένους συναδέλφους μας.
Στην επιμνημόσυνη δέηση χοροστάτησαν ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου
Β’, επίσκοπος Σαλώνων κ. Αντώνιος και ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Αρχιμανδρίτης κ.
Νεκτάριος Κιούλος και ο πατήρ
Ιωάννης Κοκκώνης, Διευθυντής
του Ιδρύματος Εξοχών ΕΛ.ΑΣ.
Παρέστησαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Νικόλαος Δένδιας,
ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλος
Γεωργιάδης, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτρης
Τσουμάνης και Δημήτρης Κυριαζίδης, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Δημήτρης Τσουκαλάς,
ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Θεόδωρος Τσίκας, ο βουλευτής των
Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Τέρενς
Κουίκ, ο εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Βασίλειος
Μαστρογιάννης, ο Υποδιοικητής
της ΕΥΠ κ. Γεώργιος Καμαρινόπουλος. Σύσσωμη παρέστη η Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με
επικεφαλής τον Αρχηγό Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο, ανώτατοι αξιωματικοί των
Κλάδων και Υπηρεσιών του Αρχηγείου και των αστυνομικών υπηρεσιών της ΓΑΔΑ, αστυνομικό προσωπικό, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων
Σωμάτων Ασφαλείας κ. Θεόφιλος
Αθανασίου, ο πρόεδρος της ΠΕΑΛΣ κ. Δημήτρης Σαϊτάκης, καθώς και συγγενείς των αδικοχαμένων συναδέλφων μας.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων
στο Μνημείο Πεσόντων που έχει
ανεγερθεί στο χώρο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη δαπάνη του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Στιγμιότυπα από την επιμνημόσυνη δέηση που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα και στη Λέσβο. Στη Λέσβο το
παρών έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ. Αθανασίου, ο περιφερειάρχης κ. Γιακαλής, ο δήμαρχος Λέσβου κ. Δημήτρης Βουνάτσος και πολλοί συνάδελφοι. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου, στη
μνήμη των αδικοχαμένων συναδέλφων, προσέφερε ένα γεύμα στην Ενορία της Αγίας Τριάδας για το συσσίτιο απόρων. Ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις έδρες των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων.
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Μαζί με τους
εργαζομένους
Στην απεργιακή συγκέντρωση
του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Τρικάλων συμμετείχε
και η τοπική Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων
Τρικάλων, εκφράζοντας την
αλληλεγγύη της στους αγώνες
όλων των εργαζομένων.
«Για άλλη μια φορά τονίζουμε
ότι στο αγαθό της ασφάλειας
δεν χωρούν εκπτώσεις και
περικοπές. Τα ίδια σκληρά
μέτρα εφαρμόζονται επί
δικαίων και αδίκων,
αποδιαρθρώνοντας την
κοινωνική συνοχή, γεννώντας
φαινόμενα βίας και ανομίας, τα
οποία καλούμαστε εμείς οι
Έλληνες Αστυνομικοί να
αντιμετωπίσουμε, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για μας και τις
οικογένειές μας, αλλά και ως
θεσμό με συγκεκριμένους
ρόλους και απαιτήσεις.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα
καταγγέλλει την
ακολουθούμενη οικονομική
πολιτική, ενώνει τη φωνή
διαμαρτυρίας του με τις φωνές
των εκατομμυρίων συμπολιτών
μας και καλεί την Κυβέρνηση
να αναθεωρήσει άρδην τα
οικονομικά μέτρα που
εφαρμόζει. Όσο επιμένει στην
αδιέξοδη πολιτική της, για
όλους εμάς τα θύματα μιας
άδικης, ληστρικής πολιτικής,
παραμένει ανοιχτός ο δρόμος
του αγώνα» τονίζει το σωματείο.

Ο αστυνομικός
δεν είναι
αντίπαλος
με τον πολίτη
Ο συνδικαλισμός στην ελληνική
κοινωνία βελτίωσε την
εργασιακή ζωή των
αστυνομικών, αλλά ταυτόχρονα
πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο
άνοιγμα στην ελληνική
κοινωνία δείχνοντας ότι ο
αστυνομικός δεν είναι
αντίπαλος με τον πολίτη αλλά
υπάρχει για να του παρέχει το
αγαθό της ασφάλειας.
Ακόμη και σήμερα που
κάποιοι χρησιμοποιούν την
αστυνομία ως σάκο του μποξ για
να περάσουν τα οποιαδήποτε
μέτρα, εμείς θα είμαστε με τη
κοινωνία γιατί αποτελούμε ένα
αναπόσπαστο κομμάτι της»,
ανέφερε στην εναρκτήρια
ομιλία του ο πρόεδρος της
Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ζακύνθου κ.
Κώστας Καραγκούνης στην
ετήσια τακτική συνέλευση, στην
οποία παραβρέθηκε και μίλησε
ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ.
Χρήστος Φωτόπουλος.

ΝέαΑστυνομία
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Συγκινητική πρωτοβουλία
συναδέλφων της ΔΑΕΘ
Δημόσιο εύγε από το σωματείο τους. Προσφυγή στον Εισαγγελέα για τη μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας

Ά

ξιοι συγχαρητηρίων και
επαίνων οι συνάδελφοι της
ΔΑΕ Θεσσαλονίκης, τονίζει η
ΕΑΥ Θεσσαλονίκης με ανακοίνωσή
της, υπενθυμίζοντας το χρέος του
σωματείου να αναδεικνύει και να
ενθαρρύνει εξαίρετες πράξεις τις
οποίες κάνουν συνάδελφοι, εντός
και εκτός υπηρεσίας, διότι
αποτελούν παράδειγμα προς
μίμηση, για όλους εμάς τους
ένστολους, αλλά και για τους
υπόλοιπους πολίτες.
Μία τέτοια πράξη
πραγματοποίησαν συνάδελφοι της
Δ.Α.Ε.Θ και συγκεκριμένα
διμοιρίας ΥΜΕΤ, η οποία είχε
αποσπαστεί για το χρονικό
διάστημα 12.2.2013 έως και
19.2.2013 ως ενίσχυση στην Α.Δ.
Λάρισας.
Οι συνάδελφοί μας, παρά τις
αντίξοες συνθήκες εργασίας
(12ωρη εργασία, μειωμένο μισθό σε
συνδυασμό με λιγοστά εκτός έδρας
που παρέχονται από την υπηρεσία,
απομάκρυνση για μεγάλο χρονικό
διάστημα από τις οικογένειές τους
κτλ) κατάφεραν να συγκινήσουν
και να ευαισθητοποιήσουν με την
πράξη τους.

Διαβάζοντας σε τοπική
εφημερίδα (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ) για τις
δύσκολες συνθήκες διαβίωσης
πολύτεκνης οικογένειας με έξι
παιδιά, πρόσφεραν στην
οικογένεια αυτή τις μερίδες
φαγητού που τους πρόσφερε η
υπηρεσία τους, καθώς επίσης και
τα σάντουιτς από τη μέριμνα της
Υπηρεσίας.
Ο επικεφαλής της διμοιρίας
επισκέφθηκε την οικογένεια στο
σπίτι όπου διέμεναν και
διαπίστωσε τις τραγικές συνθήκες
διαβίωσής τους, αφού κατοικούσαν
σε παράπηγμα, χωρίς θέρμανση
και χωρίς ηλεκτρικό.
Το ένα από τα έξι (6) παιδιά, το
τριών μηνών βρέφος, ήταν
άρρωστο στο νοσοκομείο. Την
επομένη ημέρα οι συνάδελφοι
συγκεντρώνοντας χρήματα μεταξύ
τους, τα παρέδωσαν στην
οικογένεια, προκειμένου να
αγοράσει τα απαραίτητα φάρμακα
για το άρρωστο βρέφος.
Οι πράξεις αυτές των
συναδέλφων - μελών μας της
συγκεκριμένης Υηρεσίας,
αποτελούν σαφή απάντηση σε
όσους υποστηρίζουν ότι οι

αστυνομικοί είναι άβουλα
«στρατιωτάκια» χωρίς αισθήματα.
Τέτοιες πράξεις πρέπει να μας
ενώνουν αυτές τις δύσκολες
στιγμές και να μας γεμίζουν ελπίδα
για το μέλλον. Η αστυνομική
οικογένεια είναι από τις πλέον
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, η
οποία βρίσκεται καθημερινά στο
πλευρό του Έλληνα πολίτη!
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ και να συνεχίσετε
έτσι! Η Ένωση σας στηρίζει και
είναι πάντοτε μαζί σας, καταλήγει
η ανακοίνωσή της.
Στον Εισαγγελέα
Εξάλλου, με άλλο έγγραφό της η
Ένωση σημειώνει ότι αισθάνεται
πλήρως δικαιωμένη έπειτα από
την υπ’ αρίθ 6013/22/86-β από
22/02/2013 διαταγή του
Α.Ε.Α./Κ.Ο.Α.Δ./Διεύθυνση
Οργάνωσης – Νομοθεσίας, με την
οποία ο κ. Αρχηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας αναγνωρίζει το βασικό
συνδικαλιστικό δικαίωμα κάθε
Πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής
οργάνωσης αστυνομικών
υπαλλήλων, να έχει συνάντηση,
υποχρεωτικά, κάθε μήνα, με τον
αρμόδιο εκπρόσωπο του εργοδότη,

ο οποίος ορίζεται ως ο Διευθυντής
της οικείας Διεύθυνσης ή της
εξομοιούμενης με αυτήν Υπηρεσία,
σύμφωνα και με τη διάταξη του
άρθρου 16 του Ν. 1264/1982, σε
συνδυασμό με το Σύνταγμα.
Έτσι, ο αρμόδιος Ταξίαρχος της
Διεύθυνσης Αστυνομίας
Θεσσαλονίκης, βάσει της ανωτέρω
διαταγής, φέρει σοβαρότατες
πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες,
ενδεχομένως και υπηρεσιακές –
αστικές ευθύνες για αποζημίωση,
τις οποίες η Ένωσή μας, θα τις
αναζητήσει με κάθε νόμιμο μέσο
στα αρμόδια δικαστήρια.
Γι’ αυτό και προκειμένου να
προστατεύσουμε τα
συνδικαλιστικά και εργασιακά μας
δικαιώματα, θα υποβάλλουμε
μηνυτήρια αναφορά στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης, σε βάρος του
εκπροσώπου του εργοδότη, που
δεν δέχεται, συστηματικά, να δεχτεί
τη συνδικαλιστική οργάνωσή μας
και να συζητήσει για τα
προβλήματα των εργαζομένων
αστυνομικών Θεσσαλονίκης»
σημειώνεται μεταξύ άλλων στο
σχετικό έγγραφο.

Ανοικτή συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου
Εποικοδομητική συνεργασία με την αστυνομική ηγεσία στην Ημαθία

Π

ραγματοποιήθηκε η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Νομού Ημαθίας στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας (Πανόραμα Βέροιας), στην οποία συμμετείχαν ο
πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Φωτόπουλος Χρήστος, ο αντιπρόεδρος
Οικονομικών Θεμάτων κ. Ζαχαριουδάκης Αντώνιος, ο νομικός
σύμβουλος της ΠΟΑΣΥ κ. Χαράλαμπος Μπουκουβάλας, αξιωματικοί της Α.Δ., εκπρόσωποι Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων, εκπρόσωποι Σωματείων Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και
πλήθος μελών της Ένωσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο απασχόλησε ιδιαίτερα η επικείμενη
Νομοθετική Ρύθμιση με την οποία
θα ορίζεται ως εποπτεύων το
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη για το
Τ.Ε.Α.Π.Α.ΣΑ. και όχι το Υπουργείο Εργασίας ως είχε μέχρι σήμερα. Επίσης συζητήθηκαν τα ζητήματα του εφάπαξ, της αναδιάρθρωσης υπηρεσιών, της ανακοί-

νωσης υπηρεσίας σε εβδομαδιαία
βάση, καθώς και θέματα υγιεινής
και ασφάλειας στους χώρους εργασίας μας.
Εκ μέρους της Αστυνομικής
Ηγεσίας χαιρετισμό απηύθυνε ο
Διευθυντής της Α.Δ. Ημαθίας
Αστυνομικός Διευθυντής Μπα-

ντουβάκης Νικόλαος, ο οποίος
έδειξε να κατανοεί τα προβλήματα
που απασχολούν το σύνολο του
Αστυνομικού προσωπικού της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας και υποσχέθηκε πως θα εργαστεί για την επίλυση αυτών.
Επίσης χαιρετισμό απηύθυνε ο

Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου
Ελλάδος Αστυνομικός Διευθυντής
Χατζηβασιλειάδης Γεώργιος, ο
οποίος τόνισε την σπουδαιότητα
της εκπαίδευσης του Αστυνομικού
κάθε βαθμίδας και υποσχέθηκε
πως θα συνεχίσει να είναι αρωγός
σε κάθε προσπάθεια της Ένωσης
να ενημερώνει τα μέλη της για θέματα που τους απασχολούν.
Η έντονη ανησυχία που έχει
προκληθεί σε χιλιάδες συναδέλφους που έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης ή
πρόσφατα έχουν συνταξιοδοτηθεί,
από τον νέο τρόπο υπολογισμού
του εφάπαξ ήταν η αφορμή για να
λάβουν το λόγο οι εκπρόσωποι της
Ομοσπονδίας, οι οποίοι μίλησαν
σε δραματικούς τόνους για τις
επαχθείς μισθολογικές μειώσεις,
τις περικοπές δαπανών και τις
προγραμματισμένες νέες περικοπές.
Μετά το πέρας των ομιλιών,
πραγματοποιήθηκε ανοικτός διάλογος σε θέματα συνταξιοδοτικά
– ασφαλιστικά – οικονομικές κρατήσεις - πάγια αιτήματα.

ΝέαΑστυνομία

Να αποκτήσει
και η Λάρισα
Οδό Πεσόντων
Αστυνομικών
Πρόταση για ονοματοδότηση ανωνύμου οδού σε οδό Πεσόντων
Αστυνομικών, υπέβαλε στον Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Κωνσταντίνο Τζανακούλη η Ένωση Αστυνομιών Λάρισας.
«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, Είναι
γνωστό ότι η Ένωση Αστυνομικών
Λάρισας και γενικά το αστυνομικό συνδικαλιστικό κίνημα προσπαθεί εδώ και χρόνια για την
εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας για όλους τους πολίτες της
πόλεώς μας και γενικότερα της
χώρας μας. Δυστυχώς, στον καθημερινό μας πόλεμο με τους κακοποιούς θρηνούμε διαρκώς συναδέλφους μας. Για το λόγο αυτό θα
ήταν ύψιστη τιμή προς τους νεκρούς ήρωες του Σώματός μας η
ονομασία της παράλληλης με το
Αστυνομικό Μέγαρο, ανώνυμης
οδού, από τη πλευρά της σκεπαστής αγοράς, σε οδό ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ. Είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να συμβάλλουμε από την πλευρά μας
στην υλοποίηση της ανωτέρω
απόφασης, εφόσον το επιθυμείτε», τονίζει το σωματείο.
Διαμαρτυρία για τις μεταθέσεις
και τα κενά
Το σωματείο επίσης εξέφρασε την
έντονη διαμαρτυρία του για την …
τεράστια ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας με έναν
(1) Αστυνομικό κατά τις έκτακτες
μεταθέσεις του 2012. Μάλλον δεν
έγινε αντιληπτό ότι τέτοια «παιχνίδια» οδηγούν με μαθηματική
ακρίβεια στη διάλυση της αστυνόμευσης στην επαρχία ,σε συνδυασμό με το αθρόο κύμα φυγής λόγω των οικονομικών μέτρων.
Τα 140 κενά της Λάρισας τέλος
του έτους θα έχουν φτάσει τα 180
περίπου. Πλέον οι νέοι συνάδελφοι με τόπο συμφερόντων τη Λάρισα, με τους ρυθμούς αυτούς,
μάλλον δε θα έρθουν ποτέ! Μετά
την οικονομική έρχεται πλέον και
η οικογενειακή μας καταστροφή
μια που η μετάθεση στο σπίτι μας
είναι όνειρο θερινής νυκτός.
Προειδοποιούμε ότι δε θα ανεχθούμε τη συνέχιση του φαινομένου των αθρόων μεταθέσεων, λόγω διαζυγίων και διαφόρων ασθενειών με αποτέλεσμα να καταλαμβάνονται θέσεις της
επετηρίδας και συνάδελφοι στην
Αθήνα ή τα νησιά να παραμένουν
εγκλωβισμένοι.
Χαιρετίζουμε τη μη συμμετοχή
της ΠΟΑΣΥ στο συμβούλιο μεταθέσεων και δηλώνουμε έτοιμοι
για όποια επιπλέον αντίδραση
αποφασισθεί. Αυτό το έργο πρέπει
να τελειώσει», τονίζει μεταξύ άλλων το σωματείο.
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Έρευνα για τις μεταθέσεις
με πλάγια μέσα
Προκαταρκτική έρευνα μετά από αναφορά της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δωδεκανήσου

Τ

η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας
Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Κωνσταντίνος Μπούτσικος μετά από
αναφορά που υπέβαλε το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δωδεκανήσου, ζητώντας να ελεγχθούν
όλες οι μεταθέσεις που έχουν γίνει
βάσει εξαιρέσεων.
Η έρευνα, όπως ανακοίνωσε το
σωματείο αφορά όλη τη χώρα και γι’
αυτό καλεί τους συναδέλφους «να
συνδράμουν έμπρακτα γνωρίζοντας μας (προφορικά ή εγγράφως )
συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα
κατατεθούν και θα βοηθήσουν τις
Εισαγγελικές αρχές, ενώ όποιος
επιθυμεί να εξετασθεί ως μάρτυρας
προσκομίζοντας συγκεκριμένα
στοιχεία να μας ενημερώσει (τηλεφωνικά ή με e-mail) προκειμένου
να προταθεί από την Ένωσής μας».

Στην αναφορά, γίνεται λόγος για
αλματώδη αύξηση των περιπτώσεων συναδέλφων που κάνουν κατάχρηση διαφόρων ευνοϊκών ρυθμίσεων όπως τις περιπτώσεις αναπηρίας, επιμέλειας τέκνων κ.α. προκειμένου να μετατεθούν στον τόπο
συμφερόντων τους παρακάμπτοντας την αξιοκρατική διαδικασία
των μορίων και στερώντας το δικαίωμα αυτό από συναδέλφους που
έχουν αποκτήσει τα μόρια. Το σύστημα μεταθέσεων κάθε φορά δέχεται στοχευμένες παρεμβάσεις-διορθώσεις προκειμένου να ευνοηθούν κάποιοι, όπως συνέβη παλαιότερα με το «Ισομερώς, ή την
αναδρομική απόδοση μορίων σε
π αν τ ρ ε μ έ ν ο υ ς μ ε π α ι δ ι ά » .
Στο σημείο αυτό γεννάται το ερώτημα, πώς αυτό που αποτελεί εξαίρεση σε όλη την Ελληνική κοινωνία,
στους Αστυνομικούς να αποτελεί
τον κανόνα, και συγκεκριμένα, για

να πάρει ένας διαζευγμένος πατέρας την επιμέλεια των τέκνων του
θα πρέπει η σύζυγος να μην τα διεκδικήσει (πράγμα σπάνιο έως αδύνατο) ή να είναι αποδεδειγμένα
ελευθέρων ηθών, ψυχικά ασθενής
ή εξαρτημένη από αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες;
Επίσης μας δημιούργησε μεγάλη
έκπληξη το φαινόμενο σε κάποιες
περιοχές της Ελλάδας να συνωστίζονται οι ειδικές κατηγορίες (ανάπηροι,
διεζευγμένοι με επιμέλεια τέκνων
και πολύτεκνοι) και όλοι να το θεωρούμε αυτό φυσιολογικό ενώ μετά
την τοποθέτηση στις περιοχές μετάθεσης τους, με την χρήση ευνοϊκών
ρυθμίσεων, ως εκ θαύματος, να επανέρχονται στην ενεργό αστυνομική
δράση εκτελώντας καθήκοντα «ΜΑΧΙΜΟΥ» και να επανέρχεται η οικογενειακή τους γαλήνη με την επανασύνδεσή τους με τους συζύγους τους.
Επειδή όλα τα παραπάνω δεν μπο-

ρεί και δεν μας αφήνουν αδιάφορους
αφού ζούμε καθημερινά την αγωνία
των συναδέλφων να συλλέξουν όσο
το δυνατό περισσότερα μόρια προκειμένου να πάνε γρηγορότερα στον
τόπο συμφερόντων τους, ζητάμε να
ελεγχθούν όλες οι μεταθέσεις οι
οποίες έγιναν βάσει εξαιρέσεων
όπως διαζύγιο,ασθένεια κ.λ.π.,όπως
και να διερευνηθεί εάν οι συνάδελφοι αυτοί επανήλθαν στα καθήκοντά
τους αλλά στον τόπο της μετάθεσής
τους πλέον.
Γίνεται αντιληπτό ότι η χρησιμοποίηση ουσιαστικά πλαγίων μεθόδων, ήτοι η εμφάνιση και επίκληση
εικονικών λόγων αποτελεί απάτη
προς την Υπηρεσία, αλλά και την
συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών που καρτερικά περιμένουν τη σειρά τους, χωρίς πλάγια
μέσα για να υπηρετήσουν στον τόπο προτίμησής τους, σημειώνει
στην αναφορά του το σωματείο.

Οι ελλείψεις άναψαν τα αίματα....
Σε αναβρασμό οι συνάδελφοι της Συνδικαλιστικής Κίνησης Ξάνθης

Μ

ε έκδηλη την ανησυχία
και τον προβληματισμό
των αστυνομικών για το
μέλλον τόσο το εργασιακό τους
όσο και της υπηρεσίας τους, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Συνδικαλιστικής Κίνησης
Αστυνομικών Ξάνθης.
Όπως σημειώνει το thrakitoday.
com, σε μια κατάμεστη από κόσμο
αίθουσα και με τις εντάσεις και τις
εκρήξεις να δίνουν το «παρών», τη
συζήτηση μονοπώλησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης,
καθώς και όλα τα Α.Τ. και Σταθμοί
της Π.Ε. Ξάνθης, και τα οποία σχετίζονται πρωτίστως με την υποστελέχωσή τους, τα λειτουργικά προβλήματα, την έλλειψη σύγχρονου
εξοπλισμού αλλά και την ελλιπή
αστυνόμευση της περιοχής, ως
αποτέλεσμα της απασχόλησης
προσωπικού στο Κέντρο Κράτησης Λαθρομεταναστών.
Μάλιστα, όταν το λόγο πήραν οι
ίδιοι οι αστυνομικοί υπάλληλοι, εκφράζοντας ο καθένας μεμονωμένα
τους προβληματισμούς του αλλά
και τα υπηρεσιακά εμπόδια που
αντιμετωπίζουν καθημερινά, οι τόνοι ανέβηκαν με την αγανάκτηση
να σχηματοποιείται σε εκφράσεις
και σε οργή. «Συζητάμε λίγο έντονα
βέβαια τα προβλήματα που μας
απασχολούν, αλλά το θετικό είναι
ότι συζητάμε περισσότερο τα θεσμι-

Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση μελών του
Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν. Πέλλας με
τον Γ.Α.Δ.Π.Κ. Μακεδονίας
κ.Μαραπίδη. Στη συνάντηση
τέθηκαν εκκρεμή και φλέγοντα θέματα που ταλανίζουν
την Α.Δ. Πέλλας (λειψανδρία, αποσπάσεις, διμοιρίες
κλπ). Από την μεριά του κ.
Περιφερειάρχη δόθηκαν διαβεβαιώσεις για την αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο των
δυνατοτήτων του.
κά προβλήματα και λιγότερο τα οικονομικά» σημείωσε ο πρόεδρος
της Συνδικαλιστικής Κίνησης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ξάνθης
κος Κώστας Μαλλικόπουλος,για
να προσθέσει πως «η πολιτεία μας
έχει κατακρεουργήσει τους μισθούς και θα πρέπει τουλάχιστον
θεσμικά να θωρακίσει τον Έλληνα
αστυνομικό ώστε να αισθάνεται και
ο πολίτης ασφαλής».
Η έλλειψη δύναμης και οχημάτων, καθώς η δημιουργία του Κέντρου Λαθρομεταναστών Ξάνθης
αποτελούν τα βασικά θεσμικά
προβλήματα των Αστυνομικών της
Ξάνθης, ενώ οι ίδιοι δεν αποκλείουν να υπάρξουν και νέες κινητο-

ποιήσεις από πλευράς τους στο
προσεχές διάστημα, δεδομένου
και του γεγονότος πως δρομολογούνται και νέες περικοπές στη
μισθοδοσία τους.
Το παρών στη Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της οποίας
πραγματοποιήθηκε ο απολογισμός των πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιά, έδωσαν ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος
Φωτόπουλος και ο αντιπρόεδρος
κ. Αντώνης Ζαχαριουδάκης. Τέλος, το σωματείο εξέδωσε μήνυμα
συμπαράστασης στους εργαζόμενους με αφορμή την 24ωρη γενική
απεργία (ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ) της 20ης
Φλεβάρη 2013.

Μνημείο Πεσόντων
Αστυνομικών

Από παράλειψή μας δεν
αναφέραμε στην είδηση για
την κατασκευή του Μνημείου Πεσόντων Αστυνομικών
στην Πάτρα (τεύχος Δεκεμβρίου 2012) ότι ανεγέρθη
με δαπάνη εκτός της ΕΑΥ
Αχαΐας και της Ένωσης Αξιωματικών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και με δαπάνη του Συνδέσμου
Αποστράτων Ελληνικής
Αστυνομίας.
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Εθιμοτυπική
συνάντηση με τους
στρατιωτικούς

Εθιμοτυπική συνάντηση είχε
το Δ. Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Κοζάνης με το προσωρινό
Διοικητικό Συμβούλιο της νεοσύστατης Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τη συνάντηση,
η οποία έγινε σε πολύ ευχάριστο και συναδελφικό κλίμα,
συζητήθηκαν θέματα κοινού
ενδιαφέροντος καθώς και οι
δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ των δυο
Ενώσεων. «Η Ένωσή μας χαιρετίζει την ίδρυση της Ένωσης
Στρατιωτικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συγχαίρει
τους πρωτοπόρους της κίνησης αυτής και τους εύχεται
καλή δύναμη, ώστε μέσα από
κοινούς δυναμικούς αγώνες
να κερδίσουμε καλύτερες εργασιακές συνθήκες για τους
ενστόλους στο σύνολό τους»,
ανακοίνωσε το σωματείο.

Προτάσεις για
την ασφάλεια
των συναδέλφων

Σοβαρά προβλήματα που
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης μετέφερε στον υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
κ. Αδαμάντιο Σταματάκη η
Ένωση Αστυνομικών Ηρακλείου και στον Α.Δ. Ηρακλείου κ.
Μιχαήλ Καραμαλάκη.
Ειδικότερα, το σωματείο ζητά
τη διάθεση ενός υπηρεσιακού
λεωφορείου ώστε να παρέχεται ασφάλεια στη Διμοιρία
Υποστήριξης, καθώς επίσης
να γίνουν παρεμβάσεις στην
κεντρική πύλη εισόδου του
νέου αστυνομικού μεγάρου
για τον πληρέστερο έλεγχο
των επισκεπτών. Επίσης ενημέρωσε έγκαιρα για την αναγκαιότητα ενίσχυσης του Α.Τ.
Χερσονήσου κατά την θερινή
περίοδο, με συναδέλφους
που επιθυμούν να αποσπαστούν, δεδομένου ότι καταβάλλεται προσπάθεια δωρεάν φιλοξενίας τους σε
ξενοδοχεία της περιοχής,
όπως έχει ξαναγίνει στο παρελθόν με τους δόκιμους
αστυφύλακες. Με το έγγραφό
του, εξάλλου, προς τον Α.Δ.
Ηρακλείου, αναδεικνύει και
πάλι την καταστρατήγηση του
ωραρίου εργασίας και ειδικότερα των συναδέλφων που
απασχολήθηκαν σε μέτρα τάξης με αφορμή τις αγροτικές
κινητοποιήσεις και ποδοσφαιρικούς αγώνες. Σημειώνει δε
ότι εξετάζει το θέμα και από
νομικής απόψεως για την προστασία των μελών του.

ΝέαΑστυνομία

πρωτογενωσ

φεβρουαριοσ 2013

Δικαστικός αγώνας
από την Ένωση Αττικής
Διεκδικούμε τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα
της Σχολής Αστυφυλακών ως σχολής
επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

H

Έ ν ω σ η Ασ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν
Υπαλλήλων Αττικής, αλλά
και μέλη αυτής ατομικώς από
το Δ.Σ.,σύμφωνα με ανακοίνωση του
σωματείου, «προσέφυγαν ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με
τις υπ’ αρίθμ. κατάθ. 1006 και 1007
από 29-32011 αιτήσεις περί ακυρώσεως της σιωπηρής απορρίψεως της
αιτήσεως με αριθμ. πρωτοκ. 38888
από 3-11-2010. Με την ως άνω αίτηση
επισημάνθηκε ότι κατά την εφαρμογή
της υπ’αρίθμ.2/37345/0004 από 04-062010 Κ.Υ.Α. για την απογραφή του
προσωπικού του Δημοσίου και στα
πλαίσια ερμηνευτικών εγκυκλίων και
οδηγιών συμπλήρωσης των στοιχείων
επιπέδου «κατηγορία εκπαίδευσης»
εδόθη η οδηγία οι απόφοιτοι της Ανωτέρας Σχολής Αστυφυλάκων του Ν.
2226/1994 να θέσουν την ένδειξη
«Δ.Ε.», ήτοι επιπέδου αποφοίτων Λυκείου. Δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή
είναι αβάσιμη, νόμω ανεπέρειστη και
συνταγματικά μη ανεκτή, ως θεσπίζουσα ανεπίτρεπτο διαχωρισμό μεταξύ σχολών εις τις οποίες κοινή πρόσβαση αποτελούν οι Πανελλήνιες
Εξετάσεις, ζητήθηκε να ανακληθούν
άμεσα όλες οι οδηγίες που αφορούν
το ζήτημα αυτό και υποδεικνύουν την
εξομοίωση των πτυχιούχων της Σχολής Αστυφυλάκων του Ν.2226/1994 με
αποφοίτους Δ.Ε. και να εκδοθεί από
το υπουργείο ερμηνευτική εγκύκλιος
με την οποία ρητώς θα αναγνωρίζεται

η αληθής και νόμιμη ακαδημαϊκή
αντιστοιχία της ανωτέρω σχολής ως
επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».Η υπόθεση,όπως ανακοίνωσε το
σωματείο, εκδικάστηκε στις 8 Μαρτίου 2013.«Οι αιτήσεις συζητήθηκαν και
κατά την ακροαματική διαδικασία
άπαντες ακούσαμε το εξής εξωφρενικό από τον Νομικό Σύμβουλο του Αρχηγείου ότι η φοίτηση στην ως άνω
σχολή Αστυνομικών διαρκεί 5 μήνες.
Εκτός τόπου και χρόνου δηλαδή. Αναμένουμε την απόφαση και απαιτούμε
το δίκαιο».
Υπενθυμίζουμε ότι το ζήτημα,
καίτοι έχει ρυθμιστεί νομοθετικά,
μετά από συνεχείς πιέσεις της ΠΟΑΣΥ με την ψήφιση του άρθρου 24
του Ν.4058/21012, δυστυχώς η Διοίκηση συνεχίζει να αντιστέκεται στο
δίκαιο, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να απευθύνονται στη Δικαιοσύνη για να το υπερασπίσουν.
Ωράριο εργασίας
Το σωματείο σε ανακοίνωσή του
αναφέρει επίσης ότι πληθαίνουν οι
καταγγελίες των συναδέλφων για
την καταστρατήγηση του ωραρίου
εργασίας σε όλες σχεδόν τις αστυνομικές υπηρεσίες και κυρίως κατά
τη νυχτερινή υπηρεσία. Το σωματείο καλεί τους συναδέλφους να
επικοινωνούν με αυτό και να καταγγέλλουν την αυθαιρεσία της διοίκησης.

Νέα εξιλαστήρια
θύματα

Η

Ένωση Αστυνομικών Ιωαννίνων με αφορμή την απόφαση του Αρχηγείου για την
διαθεσιμότητα επτά αστυνομικών
κατόπιν απόδρασης επτά ποινικών
κρατουμένων από τα κρατητήρια του
Τ.Σ.Φ. Φερών, εξέφρασε την έντονη
αγανάκτησή της για το γεγονός ότι
για άλλη μια φορά οι συνάδελφοί μας
είναι τα εξιλαστήρια θύματα αφού
στα πρόσωπά τους εξαντλείται όλη η
αυστηρότητα της ηγεσίας.
«Είμαστε σίγουροι ότι κατά την
εξέταση της υπόθεσης από την δικαιοσύνη θα διερευνηθούν όλες οι
πτυχές της και θα πέσει άπλετο φως
σε σειρά ερωτημάτων όπως:
Α) Οι κρατούμενοι που απέδρασαν
ενώ ήταν ποινικοί γιατί δεν φυλάσσονταν σε φυλακές αλλά κατά παράβαση Π.Δ. παρέμειναν σε κρατητήρια, που έχουν σχεδιαστεί για βραχεία κράτηση, για μεγάλο χρονικό
διάστημα;
Β) Το συγκεκριμένο κτίριο που

στεγάζονται τα κρατητήρια είχε παραδοθεί κανονικά και τηρούσε όλες
τις προδιαγραφές ασφαλείας;
Τα προβλήματα με τα κρατητήρια
έχουν αναδειχτεί τόσο από τα πρωτοβάθμια σωματεία όσο και από την
ΠΟΑΣΥ, ειδικά όσον αφορά την μακρά κράτηση ποινικών κρατουμένων σε αστυνομικά κρατητήρια και
πρέπει κάποια στιγμή όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και όχι μετά από δυσάρεστα γεγονότα όπως το
σημερινό, να ψάχνουμε για εξιλαστήρια θύματα.    
Σε κάθε περίπτωση επειδή μια
υπερπλήρης φυλακή είναι κατά πολύ ασφαλέστερη από ένα υπερπλήρες αστυνομικό κρατητήριο θα πρέπει σε συνεργασία με το Υπουργείο
Δικαιοσύνης να γίνει επανασχεδιασμός της αντιμετώπισης του όλου
ζητήματος των κρατουμένων προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια γεγονότα στο άμεσο μέλλον»,
τονίζει το σωματείο.  

Θετική εξέλιξη για
Αστυνομικό Μέγαρο
στην Καστοριά
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μερίδα με θέματα θεσμικά
- ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά – οικονομικά καθώς και ανάλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους συναδέλφους μας της Α.Δ. Καστοριάς
(κτιριακό, μετακινήσεις στον
Έβρο, ελλείψεις σε υλικοτεχνική
υποδομή, θέματα υγιεινής και
ασφάλειας, κατάσταση κρατητηρίων κ.α.), πραγματοποιήθηκε
από την Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Καστοριάς.
Παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Φωτόπουλος Χρήστος ο αντιπρόεδρος οικονομικών κ . Ζαχαριουδάκης Αντώνιος, καθώς και ο Ανθυπαστυνόμος
κ. Πανταζής Βασίλειος της Δ/

νσης Οικονομικού του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας, ο
οποίος παρουσίασε όλες τις τελευταίες αλλαγές που έχουν γίνει
σε συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα  και απάντησε σε
ερωτήσεις  των μελών μας και συνταξιούχων συναδέλφων.   
Εξάλλου, όπως μας ενημέρωσε
ο πρόεδρος του σωματείου κ. Θωμάς Νάτσης, θετική για το σωματείο εξέλιξη είναι η τελευταία θετική απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για την
ανέγερση αστυνομικού μεγάρου,
με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η διαδικασία ώστε να μην χαθούν τελικά τα εγκεκριμένα κονδύλια
ύψους περίπου 5.000.000 ευρώ.

Υπό κατάρρευση
η Α.Δ. Αργολίδας

Δ

ραματική έκκληση απηύθυνε για άλλη μια φορά η
Ένωση Αστυνομικών Αργολίδας στον Γενικό Αστυνομικό
Διευθυντή Περιφέρειας Πελοποννήσου και τους βουλευτές
του νομού για την αποδιοργάνωση της αστυνόμευσης και της εργασιακής ζωής των συναδέλφων
από τις αλλεπάλληλες μετακινήσεις για τη φύλαξη του Υ.Κ.Κ.Α.
Κορίνθου και τη λήψη μέτρων
τάξης.
Όλο αυτό το αλαλούμ προκαλεί
την εύλογη αγανάκτηση, αλλά
και σοβαρά ερωτηματικά. Εξωφρενικό είναι δε αυτό που συνέβη πρόσφατα, όταν συνάδελφοι
που ήταν τοποθετημένοι σκοποί
διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν
τις σκοπιές τους χωρίς αντικατάσταση για να εκτελέσουν μεταγωγή κρατουμένων στο Νοσοκομείο
Κορίνθου.
«Πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοι

που διατάζονται να μεταβούν να
ενισχύσουν την Υ.Κ.Κ.Α. Κορίνθου για υπηρεσία πρέπει να γνωρίζουν τι υπηρεσία θα εκτελέσουν ώστε να είναι κατάλληλα
προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που απορρέουν από την υπηρεσία αυτή.
Δεν είναι δυνατόν να μεταβαίνουν για άλλο σκοπό και άλλο να
κάνουν», σημειώνει το σωματείο.
Με άλλο έγγραφό του επίσης
περιγράφει στους βουλευτές τις
ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι
Υπηρεσίες με αποτέλεσμα να πέφτει διαρκώς το επίπεδο ασφαλείας στο νομό.
Έρχονται φορές που οι μετακινηθέντες εκτός νομού είναι περισσότεροι από αυτούς που διατίθενται σε εξωτερικές βάρδιες
όλο το 24ωρο, σημειώνει, κάνοντας έκκληση να σταματήσει η
αποδυνάμωση της Α.Δ. Αργολίδας.
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Ν’ απαντήσουμε στο ερώτημα
τι αστυνομία θέλουμε
Δεν μπορεί ο τρόπος δράσης να είναι για άλλους «άσπρο» και για άλλους «μαύρο», σημειώνει η Ένωση Σάμου

Π

ρώτα πρέπει να απαντηθεί
το ερώτημα «τι αστυνομία
θέλει η κοινωνία...» και κατόπιν να αντιμετωπιστεί το θέμα
της εκπαίδευσης των αστυνομικών,
σημειώνει η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Σάμου.
Όπως αναφέρει, «δεν μπορεί ο
καθένας εξ’ ημών να προτείνει
πλαίσια και τρόπους εκπαίδευσης
των αστυνομικών, την ώρα που μεταξύ όλων μας είναι διάχυτη η διαφοροποποίηση και οι αντίρροπες
δυνάμεις οι οποίες αναπτύσσονται
πολιτικά στη χώρα και που ως αποτέλεσμα έχουν οι οποιεσδήποτε
ενέργειες πραγματοποιούνται από
τους αστυνομικούς, να είναι για άλλους σωστές και για άλλους λάθος!
Το πλαίσιο της εκπαίδευσης και
του τρόπου δράσης των αστυνομικών στη ελληνική κοινωνία όπως
αυτή διαμορφώνεται σήμερα, θα
πρέπει να αντικατοπτρίζει όλες τις
τάσεις οι οποίες διαμορφώνουν την
ελληνική κοινωνία και οι οποίες
αποτυπωμένες και ενδεχόμενα υιοθετημένες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα αποδεκτό μοντέλο
δράσης αυτής.
Ένα μοντέλο δράσης το οποίο θα
επιλεγόταν τελικά από όλους, σε
όποιο πολιτικό χώρο και αν ανήκαν,
θα είχε ως επακόλουθο την μετέπειτα χάραξη του τρόπου επιχειρη-

σιακής δράσης της αστυνομίας, στα
πλαίσια της οποία θα μπορούσε
σαφώς να προσδιορισθεί ένα αποδεκτό και ικανοποιητικό επίπεδο
και τρόπος εκπαίδευσης του στελεχιακού δυναμικού της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Ως Ένωση, ζούμε για τη μέρα που
το παραγόμενο έργο, η υπερπροσπάθεια και το φιλότιμο που κάθε
μέρα με αυτοθυσία διαθέτει ο Έλληνας αστυνομικός, θα αναγνωρισθεί από την ελληνική κοινωνία,
προσφέροντας στον Οργανισμό
όπου υπηρετούμε τα επίπεδα αποδοχής τα οποία λαμβάνουν άλλες
Υπηρεσίες που ανήκουν στα Σώματα Ασφαλείας της χώρας μας, όπως
το Πυροσβεστικό Σώμα.
Έως τότε, παραμένουμε σε στάση
αναμονής προκειμένου να υποβάλλουμε τις προτάσεις μας,καθώς εκτιμούμε ότι η σημερινή κατάσταση δεν
ευνοεί την λήψη πρωτοβουλιών και
ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια αναληφθεί φαίνεται ότι είναι καταδικασμένη να πέσει στο κενό εξ’ αιτίας
των λόγων που προαναφέρθηκαν.
Επιπρόσθετα και κρίσιμο ως προς
τον ομολογούμενο ρομαντισμό της
Ομοσπονδίας μας (τον οποίο σημειωτέον υιοθετούμε), είναι το γεγονός
ότι μόνο μέσα στα έτη από το 2005
έως το 2010, σύμφωνα με σχετική
επερώτηση η οποία έγινε στη Βουλή

των Ελλήνων για το θέμα των εκπαιδεύσεων, η δαπάνη η οποία έγινε
για το πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων στην Αστυνομία ήταν μειωμένη το 2010 σε σχέση με το έτος
2005 κατά 40%!
Χρήση όπλων
Ακόμα παρέχεται το στοιχείο ότι
όπως προκύπτει από την απάντηση
στην ίδια ως άνω επερώτηση, ανά
έτος καταναλώνονται στα πλαίσια
των τακτικών εκπαιδεύσεων συντήρησης περίπου 3.000.000 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.
Αυτό αν διαιρεθεί με τους 50.000
αστυνομικούς οι οποίοι υπηρετούν
στην ΕΛ.ΑΣ., προκύπτει ότι ο κάθε
αστυνομικός «χρεώνεται» περίπου
60 φυσίγγια για ρίψη σε μία και μόνο ημέρα. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης αυτής προφανώς θεωρείται
ότι είναι ετοιμοπόλεμος και έτοιμος να κάνει χρήση του όπλου του
με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα καθ΄ όλη τη διάρκεια
όλου του επόμενου χρόνου και έως
της πραγματοποίησης της επόμενης τακτικής ετήσιας εκπαίδευσης
συντήρησης.
Η άποψή μας είναι ότι έτσι δεν γίνεται δουλειά! Ειδικά αν αναλογιστεί ο καθένας ότι όποια επιπλέον
ποσότητα φυσιγγίων και αν επιθυμεί να ρίξει από εκεί και έπειτα ο

κάθε συνάδελφος προκειμένου να
νιώθει έτοιμος να κάνει χρήση του
ατομικού του οπλισμού όταν παραστεί ανάγκη,είναι υποχρεωμένος να
την πληρώσει από την τσέπη του!
Γενικά δηλαδή, δεν μπορεί εκ μέρους μας, όσο καλές και αν είναι οι
προθέσεις μας, να προταθεί το
οποιοδήποτε διαφορετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, καθώς βλέπουμε ότι στα πλαίσια αυτής της
περιόδου οικονομικής κρίσης που
διανύουμε, και όπου μέρα με τη μέρα βιώνουμε τις επιπτώσεις από τις
πολύ μεγάλες περικοπές σε μία
πληθώρα δαπανών, οι οποίες άπτονται των υπηρεσιών που παρέχονται σε όλους τους τομείς του δημόσιου τομέα, δυστυχώς δεν έχουνε
εξαιρεθεί ούτε οι εκπαιδεύσεις των
αστυνομικών οι οποίοι υπηρετούν
στον κρίσιμο τομέα της διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας!
Με μία διαφορά όμως ... Ότι οι
αστυνομικοί θρηνούμε κάθε χρόνο
θύματα! Οι αστυνομικοί γίνονται
και αποτελούν στόχο οπουδήποτε
και αν υπηρετούν ανά την επικράτεια και κανένας κακοποιός δεν
δίνει βάση στο αν ο αστυνομικός
που έχει απέναντί του είναι Αστυφύλακας επαρχιακής Αστυνομικής
Υπηρεσίας ή πάνοπλος και ειδικά
εκπαιδευμένος συνάδελφος της
ΕΚΑΜ».

Τα κυάλια που έγιναν… τηλεσκόπιο

Ε

Του
Ανθυπαστυνόμου
Κωνσταντίνου Χύτα

νενήντα μία (91) οι θέσεις για
τους Αρχ/κες, Ανθ/μους, Υ/Β’
με οργανική θέση Αρχ/κα – Ανθυπαστυνόμου (Ν. 3686/2008 – Βαθμολόγιο) και 182 οι θέσεις για τους
Αστ/κες – Υπ-κες – Αρχ-κες) με οργανική θέση Αστυφύλακα, όλες και
όλες για τις τακτικές μεταθέσεις του
2013, όπου σε αυτές οι εξήντα -60(20 & 40 αντίστοιχα) είναι για Αθήνα
(!!!).
Πλέον έχει καταστεί σαφές σε κάθε συνάδελφο ο οποίος υπηρετεί
στη Γ.Α.Δ.Α. ή και οπουδήποτε αλλού (π.χ. νησί), ότι αν είχε μια μικρή
ελπίδα να μετατεθεί στον τόπο συμφερόντων του, αυτή απομακρύνεται
επικίνδυνα.
Στο ζοφερό για το μέλλον μας
υπηρεσιακό περιβάλλον, έτσι όπως
αυτό προδιαγράφεται με τις παράλογες περικοπές των μισθών μας,
έρχεται να προστεθεί ένα ακόμα
πρόβλημα, με άμεσες οικονομικές
συνέπειες στους ενδιαφερόμενους
συναδέλφους μας. Η ανακοίνωση
των θέσεων για τις τακτικές μεταθέ-

σεις προκάλεσε την οργή στους συναδέλφους όλης της χώρας, όπου
αυτοί κι αν υπηρετούν. Δηλαδή ένας
συνάδελφος π.χ. που υπηρετεί στην
Αθήνα επί δεκαετίες και άνω και κατάγεται από νομό με ιδιαίτερη ζήτηση (όπως Ιωάννινα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Μαγνησία, Πάτρα, Σέρρες, Δράμα, Άρτα, Λάρισα, Πρέβεζα κλπ)
γνωρίζει ότι έχει διανύσει το 1/4 και
πλέον του υπηρεσιακού του βίου
στην Αττική και δεν έχει καμία ελπίδα να πάει στον τόπο συμφερόντων
του.
Και αν προσθέσουμε και τους ομογενοποιημένους Αστυφύλακες προερχόμενους από Ειδικούς Φρουρούς, καταλαβαίνουμε ότι οι πιθανότητες γίνονται απειροελάχιστες,
ιδιαίτερα για τους Αρχ/κες, Ανθ/
μους, Υ/Β’ με οργανική θέση Αρχ/κα
– Ανθυπαστυνόμου (Ν. 3686/2008 –
Βαθμολόγιο), που γι’ αυτούς δεν
υπάρχουν συμπληρωματικές μεταθέσεις.
Αλήθεια πώς μπορεί να αισθάνεται ένας Αστ/κας για παράδειγμα

που πέρυσι είχε σειρά 150 να πάει
στον τόπο του και φέτος έχει 180 και
ο τόπος συμφερόντων του «άνοιξε» 1
(μία) θέση και όπου τη θέση αυτή
την κατέλαβε ένα τρίτεκνος συνάδελφος;
Πώς μπορεί να αισθάνεται ένας
Ανθ/μος που πέρυσι είχε σειρά 49 να
πάει στον τόπο του και φέτος θα
έχει 55, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν συμπληρωματικές μεταθέσεις
και ο τόπος συμφερόντων του «άνοιξε» και εκεί μόλις 1 (μία) θέση; Αλήθεια πώς μπορεί να αισθάνεται ένας
συνάδελφος που επέλεξε εδώ και
αρκετά χρόνια να υπηρετήσει σε μακρινό νησί με απώτερο σκοπό να
πάει σπίτι του «μία ώρα αρχύτερα»
και τώρα συνειδητοποιεί ότι ο χρόνος παραμονής του εκεί θα τετραπλασιαστεί;
Είναι αναγκαίο όσο ποτέ το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. να προτάξει το προσωπικό συμφέρον των χιλιάδων συναδέλφων που στενάζουν με μισθούς πείνας μακριά από τις εστίες
και τις οικογένειές τους.

Μοριοδότηση
υπηρετούντων
σε ειδικές δυνάμεις

Ανοικτό αφήνει το ενδεχόμενο
αλλαγής του π.δ. 100/2003 ο
υπουργός Δημόσιας Τάξης
απαντώντας σε σχετική ερώτηση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη μοριοδότηση όσων υπηρετών στη
ΔΑΕ Αττικής. Όπως σημειώνει
ο κ. Δένδιας, «το θέμα της περαιτέρω βελτίωσης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου
που ρυθμίζει τις υπηρεσιακές
μετακινήσεις του αστυνομικού
προσωπικού απασχολεί το
Υπουργείο μας και το Αρχηγείο
Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την επίλυση τυχόν προβλημάτων που Παρατηρούνται με
γνώμονα την εξυπηρέτηση του
ίδιου του προσωπικού αλλά και
του υπηρεσιακού και γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστεί και η διαλαμβανόμενη
στην ερώτηση των κ.κ. συναδέλφων πρόταση για επιπλέον
μοριοδότηση των υπηρετούντων στις Ειδικές Αστυνομικές
δυνάμεις».

Συνάντηση με τον
πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ.

Με τον Πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ. κ.
Γιώργο Καρατζαφέρη συναντήθηκε αντιπροσωπεία της
Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης κατά την παραμονή του στην Αλεξανδρούπολη
στις 9 Φεβρουαρίου 2013.
Από πλευράς της Ένωσης έγινε
πλήρης ενημέρωση για τα τοπικά προβλήματα με έμφαση
σε αυτό της παράνομης μετανάστευσης και της έλλειψης
δύναμης, απόρροια και της τελευταίας απόφασης του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. να ενισχύσει
μόνο με δέκα αστυνομικούς τις
Υπηρεσίες του Έβρου. Από την
πλευρά του ο κ. Καρατζαφέρης είπε ότι είναι ενήμερος
για όλα τα προβλήματα που
απασχολούν τους αστυνομικούς και δήλωσε την αμέριστη
συμπαράσταση του. Επίσης διαβεβαίωσε ότι θα αναλάβει
όπου χρειαστεί πρωτοβουλίες
για την επίλυση τους. Επίσης,
το σωματείο πραγματοποίησε
τη 2η τακτική του γενική συνέλευση στην οποία το παρών
έδωσε κλιμάκιο της ΠΟΑΣΥ και
ο συνάδελφος από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου
κ. Βασίλειος Πανταζής, ο
οποίος αναφέρθηκε στα οικονομικά και ασφαλιστικά θέματα που μας απασχολούν και
απάντησε σε ερωτήσεις συναδέλφων.
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Να μην τρομάζει η λευκή απεργία
Ο κ. Χρήστος Φωτόπουλος απηύθυνε χαιρετισμό στη Γενική Συνέλευση
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλώρινας

H Ένωση Aστυνομικών Yπαλλήλων Κορίνθου αναδεικνύει τα
σοβαρά προβλήματα τα οποία
καλούνται να αντιμετωπίσουν
οι αστυνομικοί στο Α.Τ. Λουτρακίου και έχουν σχέση με την
ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των καθηκόντων
τους, τόσο για τους ίδιους, όσο
και για πολίτες.
Αφού επισημαίνεται η έλλειψη
προσωπικού, τονίζεται ότι η
επάνδρωση των περιπολιών γίνεται με έναν αστυνομικό (!) και
δεν χορηγούνται ημερήσιες
αναπαύσεις. Τα κρατητήρια φιλοξενούν άτομα παραπάνω
από τη χωρητικότητά τους, συνήθως ποινικούς κρατούμενους και για μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα χωρίς να
υπάρχει σκοπός φύλαξης. Επίσης, υπάρχουν απαρχαιωμένα
περιπολικά που εγκυμονούν
κινδύνους για την ασφάλεια
αστυνομικών και πολιτών. Τα
προβλήματα πλέον είναι χρόνια και χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα λύση. Αυτή η κατάσταση εκθέτει το προσωπικό
σε κίνδυνο, ενώ από την άλλη
επιρρίπτονται και ευθύνες για
τυχόν πλημμελή άσκηση των
καθηκόντων τους.
«Είναι εύκολο να ρίχνει κανείς
ευθύνες, τονίζει η Ένωση,
«αλλά πρέπει να κάνουμε και
την αυτοκριτική μας και να δίνουμε λύσεις. Η Ένωση αναμένει την άμεση παρέμβαση της
φυσικής και πολιτικής ηγεσίας,
προκειμένου να στηρίξει το
προσωπικό που καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες να ανταπεξέλθει, δίνοντας οριστικές και
μόνιμες λύσεις», καταλήγει η
ανακοίνωση.

Τα νέα του

ΤΕΑΠΑΣΑ
Επιμέλεια:
Αντώνης Ζαχαριουδάκης
Μέλος του Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ

Η

απαρέγκλιτη εφαρμογή των
όρων και των κανονισμών
στη λειτουργία της υπηρεσίας και συγκεκριμένα ο όρος της
λευκής απεργίας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Aστυνομικών
Yπαλλήλων, ως μέτρο πίεσης στην
κυβέρνηση για την επίλυση των
χρονίων και οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τόνισε ο πρόεδρος
Χρήστος Φωτόπουλος στη Γενική
Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλώρινας.
Η τοποθέτηση έκανε αίσθηση,
γεγονός που αποτυπώθηκε και από
τα τοπικά ΜΜΕ, όπως προκύπτει
από τη δημοσιότητα που πήρε η συνέλευση (florinapress.gr). «Δεν
πρέπει να τρομάζει την κοινωνία τι
θα πει λευκή απεργία. Λευκή απεργία σημαίνει απαιτώ εγώ να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι όροι και
οι κανονισμοί μιας υπηρεσίας»,
πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, διευκρινίζοντας ότι «δεν
είμαστε εμείς αυτοί που κυβερνάνε.

Συναντήθηκαν με τον Πάνο Καμμένο
Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Φλώρινας συναντήθηκε, κατόπιν προσκλήσεως, στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου,
με τον Πρόεδρο του κόμματος Ανεξάρτητοι Έλληνες κ. Πάνο Καμμένο.
Από το Προεδρείο τέθηκαν τα
προβλήματα που απασχολούν το
αστυνομικό προσωπικό, όπως οι
αποσπάσεις στον Έβρο και η κα-

τάσταση των κρατητηρίων της Α.Δ. Φλώρινας.
Επίσης, κατατέθηκε Υπόμνημα στο οποίο περιγράφονταν αναλυτικά
όλα τα ζητήματα που
απασχολούν το σωματείο, ενώ ο κ. Καμμένος
υποσχέθηκε ότι θα μεταφέρει
στη Βουλή και στους αρμόδιους
τα ζητήματα μας και ότι θα κάνει
ότι είναι δυνατόν από την πλευρά
του, για την επίλυσή τους.

Θα αγωνιστούμε μαζί με την κοινωνία

Οι κυβερνώντες αποφασίζουν.
Εμείς αναδεικνύουμε τα προβλήματα και ανάλογα πόσο θα πιέσει η
κοινωνία θα έχουμε και αστυνομία.
Το τι αστυνομία θα έχουμε είναι θέμα της κοινωνίας την οποία υπηρετεί η αστυνομία. Αν η κοινωνία απέχει, δεν θα έχει την αστυνομία που
της πρέπει».
Επίσης, τόνισε ότι «το σύστημα
θέλει ο καθένας να είναι μακριά
από τη συλλογικότητα. Δεν θέλει
τον εργαζόμενο να δρα συλλογικά.
Ενοχλεί η συλλογικότητα και το σύστημα και τους κυβερνώντες. Εκείνο που έχει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα είναι η μαζική συμμετοχή
στους αγώνες, στο δρόμο, στη διαμαρτυρία. Εκείνη είναι που τρομάζει. Ιδίως η διαμαρτυρία των ενστόλων τρομάζει πάρα πολύ τους κυβερνώντες».
Τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συνέλευση ενημέρωσαν επίσης επί οικονομικών θεμάτων ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.Αντώνης Ζαχαριουδάκης και ο κ. Βασίλης Πανταζής από τη Διεύθυνση
Οικονομικών του Αρχηγείου.

ην τελευταία τριετία όλοι οι
εργαζόμενοι στη χώρα μας και
κατ’ επέκταση και οι αστυνομικοί έχουν υποστεί μεγάλες περικοπές στους μισθούς τους και έχουν
καταστρατηγηθεί όλα τα εργασιακά
δικαιώματα και κεκτημένα που είχαν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια.
Δυστυχώς, με τον νόμο 4093 προβλέπονται νέες περικοπές της τάξης των 88 εκατ. ευρώ που θα εξασθενήσουν πλήρως τον αστυνομικό», τόνισε ο αντιπρόεδρος Οικονομικών της ΠΟΑΣΥ, κ. Αντώνης
Ζαχαριουδάκης, στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Χανίων.
Οι εργασίες της συνέλευσης έλα-

βαν και στα Χανιά μεγάλη δημοσιότητα, με έμφαση στις επισημάνσεις για
την αναγκαιότητα της λευκής απεργίας, της αποχής δηλαδή από τα πάρεργα,ως μέσο πίεσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας.
Όπως ήταν αναμενόμενο, αναδείχθηκαν τα οικονομικά και υπηρεσιακά προβλήματα των συναδέλφων
και ο πρόεδρος του σωματείου κ.

Ιωάννης Ζερβός τους διαβεβαίωσε
ότι πρέπει να αγωνιστούμε,σηκώνοντας ψηλά τη σημαία του αγώνα, μαζί με την κοινωνία για να μην επιτρέψουμε να μας ισοπεδώσουν επαγγελματικά, κοινωνικά και ηθικά.
Να σημειωθεί ότι με πρωτοβουλία
του σωματείου και σε συνεργασία με
τις άλλες Ενώσεις της Κρήτης έχει
εκπονηθεί ειδική μελέτη για την ανα-

διάρθρωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών του νησιού,στην οποία αναφέρθηκε και ο μελετητής κ. Γιώργος
Παπακωνσταντής. «Η μελέτη έχει
υποβληθεί εδώ και δύο μήνες στις
συνδικαλιστικές ενώσεις των αστυνομικών,την έχουν μελετήσει και την
έχουν αποδεχθεί, επίσης την έχουν
αποδεχθεί και οι αυτοδιοικητικοί Φορείς της Κρήτης και είναι στο στάδιο
να ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτης.
Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η
αναδιάρθρωση της Αστυνομίας μετατίθεται για τον προσεχή Ιούνιο και
πιστεύω και φιλοδοξώ ότι η μελέτη
αυτή θα ληφθεί υπ’ όψιν καθώς προβλέπει την αύξηση του αριθμού των
αστυνομικών στον δρόμο χωρίς να
προβλέπει την αύξηση του αριθμού
των αστυνομικών, αλλά και την εξοικονόμηση πόρων», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Παπακωνσταντής.

ΤΕΑΕΧ: Την απόληψη
χρηματικού ποσού 1.500.000€
από το κοινό κεφάλαιο
(αποθεματικά) της Τράπεζας της
Ελλάδος αποφάσισε πρόσφατα
το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ,
προκειμένου να καταβληθούν τα
μερίσματα τα δυο (2) επόμενα
δίμηνα στους συνταξιούχους του
ΤΕΑΕΧ. Είναι η πρώτη απόφαση
για απόληψη χρημάτων από τα
αποθεματικά, γεγονός που θα
ανοίξει τη συζήτηση για μείωση
του καταβαλλόμενου εφάπαξ. Θα
πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι

αναλογιστικές μελέτες έχουν
δείξει μείωση που αγγίζει το 15%.
ΟΔΙΕ: Την πρώτη εκτέλεση
τελεσίδικης Δικαστικής
Απόφασης για τα χρέη του ΟΔΙΕ
προς το ΤΕΑΠΑΣΑ έχουμε
πρόσφατα με την κατάσχεση του
χρηματικού ποσού των 22.800€
από κεντρικό πρακτορείο του
ΟΔΙΕ, μετά και τις ομόφωνες
αποφάσεις του Δ.Σ. του
ΤΕΑΠΑΣΑ. Αναμένονται και νέες
δράσεις στο πλαίσιο που έχει
θέσει το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ,
προκειμένου να εισπραχθούν τα

οφειλόμενα χρέη του και για τα
οποία έχουν εκδοθεί
αμετάκλητες καταδικαστικές
αποφάσεις ύψους 638.579€. Ήδη
η Διοίκηση του ΟΔΙΕ κινείται
στην κατεύθυνση προσβολής
των αποφάσεων κατάσχεσης. Η
έρευνα για κατάσχεση της
ακίνητης περιουσίας του ΟΔΙΕ
δεν απέδωσε καρπούς, καθώς
είναι βεβαρημένα με
προσημειώσεις.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Ν. 826/79: Κατακλύζεται το
Ταμείο από αιτήσεις

ασφαλισμένων για να λάβουν
την προβλεπόμενη από τον Ν.
826/79 οικονομική ενίσχυση,
γεγονός που δείχνει την ένδεια
που επικρατεί στους
συναδέλφους.
ΔΑΝΕΙΑ: Νέα καθυστέρηση
στην χορήγηση των δανείων από
το ΤΕΑΠΑΣΑ παρατηρείται το
τελευταίο διάστημα που
οφείλεται, όπως γνωστοποίησε η
Διοίκησή του, στην καθυστέρηση
έγκρισης του προϋπολογισμού
από το ΥΠΕΚΑ. Αναμένεται η
χορήγηση έως το τέλος Απριλίου.

Αγωνιστικά μηνύματα και από τη Γενική Συνέλευση των Χανίων
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Μαρτύριο έχει γίνει η ζωή των συναδέλφων της Μεσσηνίας

Τ

Καταδικάζουμε
τη βία

Η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απρόκλητη επίθεση
που δέχτηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ /Α.Δ. Ακαρνανίας στο κέντρο του Αγρινίου. «Ο επαγγελματισμός, η ψυχραιμία και αυτοκυριαρχία που επέδειξαν οι συνάδελφοι μας,
απέτρεψαν τον σοβαρό τ ραυματισμό
τους και την κλιμάκωση του επεισοδίου.Αναμένουμε την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης και οι δράστες να
οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
Καλούμε τα μέλη μας να συνεχίσουν
την προσπάθεια για καταπολέμηση
της εγκληματικότητας. Η βία σε βάρος των αστυνομικών είναι βία σε βάρος της ίδιας της κοινωνίας», σημειώνει το σωματείο.
Επίσης με ανακοίνωσή του στηρίζει το αίτημα για διατήρηση της αυτονομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος. Στηρίζει τους αγώνες
της ακαδημαϊκής κοινότητας και
των φορέων για την περαιτέρω ενίσχυσή του.

έλλειψης δυνάμεως των Υπηρεσιών. Δεν
μένουμε στο ότι αυτό αποτελεί κατάφορη
παραβίαση του Προεδρικού Διατάγματος
394/2001 «χρόνος εργασίας προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνομίας» . Μας ζητήθηκε από την πρώτη στιγμή, παρότι εμείς
τονίσαμε ότι το εν λόγω Κέντρο δημιουργήθηκε με προχειρότητα και επιπολαιότητα, να κάνουμε υπομονή ως τα μέσα
Δεκεμβρίου του περασμένου έτους όπου
μας έδωσαν την υπόσχεση ότι το πρόβλημα των μετακινήσεων θα λυθεί, όπως το
δεχθήκαμε χωρίς να προβάλουμε καμία
αντίδραση.
Ξαναλάβαμε καινούργια υπόσχεση και
διαβεβαίωση πλέον ότι στο τέλος Ιανουαρίου θα λυθεί το μείζον πρόβλημα όπως
και το ξαναδεχθήκαμε χωρίς να προβάλουμε καμία αντίδραση.
Από τότε όμως μέχρι και σήμερα, παρά

τις υποσχέσεις και τις διαβεβαιώσεις που
έχουμε λάβει το μόνο που έχουμε καταλάβει είναι ότι στην δύσκολη για την χώρα
στιγμή της, οι έχοντες τις τύχες μας διαψεύδονται μόνοι τους... Καθημερινά γινόμαστε δέκτες έντονων παραπόνων από
όλους τους Αστυνομικούς που μετακινούνται στην Κόρινθο.Πέρα του ότι έχουν εξαντληθεί οι αντοχές τους, τόσο σωματικά
όσο και οικονομικά η μόνη τους απαίτηση
είναι να σταματήσει το μαρτύριο αυτό.
Δείξαμε για ακόμα άλλη μια φορά, υπομονή και φιλότιμο πέραν του δέοντος. Δεν
μπορούμε άλλο να ανεχτούμε την καθημερινή αιμορραγία και την καταπόνηση
του προσωπικού, το οποίο αυτό έχει πρωτίστως και αντίκτυπο στους κατοίκους
της Μεσσηνίας αφού το έγκλημα και η
παραβατικότητα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.

Δεν βγαίνουμε
οικονομικά!
Δραματική έκκληση και από τη Βοιωτία

Κ

αθημερινά είναι τα παράπονα που
δέχεται η Ένωση Αστυνομικών
Βοιωτίας από αρχές Φεβρουαρίου
όταν ξεκίνησαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, για τη μη τήρηση του ωραρίου, τη μη
χορήγηση ημερήσιων αναπαύσεων και τη
συγκρότηση διμοιρίας από τα ίδια άτομα
και ίδιες Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα κάποιες από αυτές να υπολειτουργούν και
κάποιοι συνάδελφοι να ταλαιπωρούνται
και να καταπονούνται περισσότερο.
Το σωματείο τονίζει ότι «η οικονομική
εξαθλίωση που έχουμε δεχτεί το τελευταίο διάστημα, σε συνάρτηση με την μη
απασχόλησή τους σε νυχτερινή εργασία
κατά τον μήνα Φεβρουάριο, έχει ως αποτέλεσμα, να υπάρχουν συνάδελφοι που
δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα απαραίτητα όσον αφορά τις οικονομικές και
οικογενειακές τους υποχρεώσεις.
Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στο Νομό, έχουν δώσει τον καλύτερό τους εαυτό,
για το αποτέλεσμα που έχει επέλθει στην
Αστυνόμευση και στην πάταξη της εγκλη-

ματικότητας στην περιφέρεια της Βοιωτίας, όμως βρίσκονται σε οριακή κατάσταση.
Καλούμε την φυσική ηγεσία όπως δώσει λύσεις άμεσα, για την εύρυθμη λειτο υ ργ ί α τω ν Υπ η ρ ε σ ι ώ ν , γ ι α τ ην
υπηρεσιακή και ψυχική ηρεμία των συναδέλφων και κυριότερα για το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα της αποστολής μας,
που είναι η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ:
α) Παρέμβαση της Ομοσπονδίας, για
παράταση έως την 31-04-2013, του χρόνου
λήψης υπολοίπου κανονικής αδείας του
έτους 2012.
β) Η συγκρότηση της Δ.Υ. να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε και κάποιες Υπηρεσίες να μην υπολειτουργούν και κάποιοι
εκ των συναδέλφων που συνθέτουν την
διμοιρία να μην αισθάνονται αδικημένοι.
γ) Έκδοση διαταγής στις Υπηρεσίες για
την χορήγηση των οφειλόμενων Η.Α. και
επιπλέον αυτών, λόγω υπεραπασχόλησης
και καταπόνησης των συναδέλφων».

1 τρισ. πλαστά ευρώ

Πικάντικα

Δεν τηρούν
τις δεσμεύσεις τους
ην παρέμβαση των βουλευτών της
Μεσσηνίας ζητά η Ένωση Αστυνομικών Μεσσηνίας, για να σταματήσουν οι μετακινήσεις των συναδέλφων
προς την Κόρινθο.
Όπως σημειώνει το σωματείο, πρόκειται για μείζον ζήτημα που απασχολεί την
Ένωση από τότε που λειτούργησε το Κλειστό Κέντρο Φιλοξενίας Αλλοδαπών στο 6
Σ.Π. Κορίνθου. Το σωματείο ενημέρωσε
τους βουλευτές, ότι αστυνομικοί από την
Μεσσηνία μετακινούνται σε καθημερινή
βάση επί επταμήνου πλέον, διανύοντας
περίπου τετρακόσια χιλιόμετρα για να
εκτελέσουν οκτάωρη Υπηρεσία, αλλά
στην ουσία όμως ο χρόνος εργασίας ξεπερνά το δωδεκάωρο με την επιστροφή
τους στην έδρα την ίδια μέρα.
«Από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου,σε καθημερινή βάση μετακινούνται
για εκτέλεση Υπηρεσίας περίπου δέκα
Αστυνομικοί. Χωρίς να υπολογίσουμε τις
μετακινήσεις της διμοιρίας της Α.Δ. Μεσσηνίας, οι μετακινήσεις των συναδέλφων
μας ξεπερνούν τις δύο χιλιάδες περίπου.
Φανταστείτε ιδιαίτερα πως μετά από την
εκτέλεση της νυκτερινής βάρδιας, πόσο
δύσκολή είναι η επάνοδος των συναδέλφων στην έδρα της Διεύθυνσης, όταν επιβιβάζονται στο υπηρεσιακό όχημα με έναν
οδηγό και ο οποίος τις πιο πολλές φορές
εκτελεί και αυτός υπηρεσία φύλαξης.
Ο χρόνος υπερεργασίας των Αστυνομικών αυτών δεν υπάρχει δυνατότητα τις
περισσότερες φορές να αφαιρεθεί από τον
εβδομαδιαίο χρόνο υπηρεσίας λόγω της
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Το ευρώ είναι το «αγαπημένο»
νόμισμα των παραχαρακτών. Πέρυσι
κατασχέθηκαν και αποσύρθηκαν
περί τα 284.000 πλαστά
χαρτονομίσματα, παρουσιάζοντας
αύξηση 17% από το 2011. Σύμφωνα
με τους υπολογισμούς της Κομισιόν,
πέρυσι κυκλοφόρησαν συνολικά
531.000 πλαστά χαρτονομίσματα
στην Ευρωζώνη. Τα περισσότερα εξ
αυτών είναι χαρτονομίσματα των 20
και των 50 ευρώ. Το νόμισμα των 2
ευρώ είναι το «αγαπημένο» κέρμα
των παραχαρακτών. Η Κομισιόν
εκτιμά ότι η ονομαστική αξία των
πλαστών χαρτονομισμάτων και
κερμάτων του ευρώ που
κυκλοφορούν στις αγορές
ολόκληρου του πλανήτη φτάνει τα
929 δισ. ευρώ. «Ένα νόμισμα που
μοιράζονται 17 χώρες και 330 εκατ.
άνθρωποι είναι ένας ελκυστικός
στόχος για τους εγκληματίες»,
εξήγησε ο αρμόδιος για τη
Φορολόγηση, τα Τελωνεία και την
Καταπολέμηση της Απάτης
επίτροπος της ΕΕ Αλγκιρντας Σεμέτα.
Πηγή: imerisia.gr

Έκλεψε πίνακα
του Νταλί
Έναν 29χρονο Έλληνα συνέλαβαν
στο αεροδρόμιο JFK οι
αμερικανικές αρχές με την
κατηγορία της κλοπής ενός
πίνακα του Σαλβαδόρ Νταλί από
τη γκαλερί Venus Over Manhattan
της Νέας Υόρκης, τον περασμένο
Ιούνιο.
Ο 29χρονος αρνείται την
κατηγορία, αλλά -σύμφωνα με το
BBC- η Εισαγγελία στηρίζει την
ενοχή του στα αποτυπώματα που
βρέθηκαν στη γκαλερί, καθώς και
στις εικόνες που κατέγραψαν οι
κάμερες ασφαλείας στο χώρο.
Η αξία της ακουαρέλας με τίτλο
«Cartel del Don Juan Tenorio»,
που φιλοτεχνήθηκε το 1949 από
τον ισπανό σουρεαλιστή
ζωγράφο, εκτιμάται στις 150.000
δολάρια.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο
29χρονος επέστρεψε με τον
κλεμμένο πίνακα στην Ελλάδα,
αλλά μόλις αντιλήφθηκε ότι το
βίντεο από τις κάμερες
ασφαλείας είχε κυκλοφορήσει σε
όλο τον κόσμο τότε τον
ταχυδρόμησε, ανωνύμως, στη
γκαλερί.
Πηγή: Tovima.gr
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Διάλογος με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
για τη βελτίωση της εκπαίδευσης
Η Ένωση Αστυνομικών Ροδόπης κατέθεσε προτάσεις για ένα νέο Αστυνομικό Πανεπιστήμιο

Π

ροτάσεις για τη βελτίωση
της αστυνομικής εκπαίδευσης κατατέθηκαν στην Ομοσπονδία από την Ένωση Αστυνομικών Ροδόπης. Συγκεκριμένα προτείνονται τα εξής:
Ίδρυση Σχολής Εκπαιδευτών και
δια βίου εκπαίδευσης εξερχομένων αυτής με παρακολούθηση σεμιναρίων.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ:
Α) Πρώτο και δεύτερο εξάμηνο
παρακολούθηση θεωρητικής εκπαίδευσης στα αντίστοιχα Τ.Δ.Α.
Β) Μετά το πέρας αυτών, θερινή
πρακτική εκπαίδευση στις Α.Δ. που
εδρεύουν τα Τ.Δ.Α. με επιτήρηση
των εκπαιδευτών. Εναλλακτικά
προτείνεται η πρακτική εκπαίδευση να πραγματοποιείται στον τόπο
συμφερόντων των Δοκίμων Αστυφυλάκων (με υποβολή σχετικής
δήλωσης επιθυμίας τους). Επισημαίνουμε ότι αποδοχή της συγκεκριμένης πρότασης θα επιφέρει
μεγάλο περιορισμό των δαπανών
που αφορούν την εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση
μετακινήσεων και διαμονής τους.
Παράλληλα συμβάλει στη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης των
Δοκίμων Αστυφυλάκων δεδομένου
ότι οι ανωτέρω λαμβάνουν ως μισθοδοσία το ευτελές ποσό των
280,00€ περίπου.
Γ) Τρίτο και τέταρτο εξάμηνο παρακολούθηση θεωρητικής εκπαίδευσης στα αντίστοιχα Τ.Δ.Α. Ειδικότερα στο τέταρτο εξάμηνο προτείνουμε την πρακτικοποίηση της
εκπαίδευσης με εκπαίδευση των
Δοκίμων σε πρότυπα Αστυνομικά
Τμήματα, πραγματοποίηση ολοήμερων σεναρίων (ταυτόχρονα σε
όλα τα Τ.Δ.Α.) που θα περιλαμβάνουν εκπαίδευσή τους σε ελέγχους
– έρευνες – συλλήψεις – προσαγωγές – σύνταξη σχετικών δικογραφι-

1

2

ών. Με τον τρόπο αυτό υλοποιείται
η πρακτική εφαρμογή των αποκτηθέντων νομικών γνώσεων καθώς
και ιδίων σε θέματα αυτοάμυνας –
αυτοπροστασίας.
Δ) Κατά τη θεωρητική εκπαίδευση,φρονούμε ότι θα πρέπει να δοθεί
έμφαση στα μαθήματα αυτοάμυνας
– αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής –
σκοποβολής και πρακτικής εφαρμογής ποινικών υποθέσεων.
Τροποποίηση άρθρου 3 παρ. 1
εδαφ. α του Π.Δ. 84/2010 « Έχουν
συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας και κατ’ εξαίρεση
δύο (2) έτη οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, από την
έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων ή από την ένταξή τους σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 3686/2008,
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους
προκήρυξης των εξετάσεων».
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ. Οι προαγόμενοι στο βαθμό του Αρχιφύλακα

3

4

οι οποίοι προέρχονται από μη Ανακριτικούς Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες που κατείχαν
οργανική θέση Αστυφύλακα, να παρακολουθούν σεμινάριο Επιμόρφωσης, διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων. Οι προερχόμενοι
από κατέχοντες ήδη την ανακριτική
ιδιότητα, να ασκούν τα καθήκοντά
τους αμέσως. Η σειρά αρχαιότητας
να καθορίζεται από τη σειρά επιτυχίας στο διαγωνισμό για την προαγωγή.Οι προαγόμενοι που προέρχονται από Αστυνομικές Διευθύνσεις
της Βορείου Ελλάδας, να παρακολουθούν το σχετικό σεμινάριο στις
εγκαταστάσεις του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής, το οποίο είναι άρτια εξοπλισμένο και μπορεί να τους παρέχει αξιοπρεπή διαμονή και σίτιση.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ετήσια μετεκπαίδευση των ενεργών
εκπαιδευτών στην Αμυγδαλέζα Λαγονήσι - Μαρκόπουλο, τον μήνα
Ιανουάριο, και αξιολόγηση αυτών.
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Μετεκπαίδευση των ενεργών εκπαιδευτών ανά διετία στο εξωτερικό σε συνεργασία με άλλες αστυνομικές δυνάμεις.
Ίδρυση και Λειτουργία σκοπευτηρίων, στις κατά τόπους Διευθύνσεις
προκειμένου να πραγματοποιούνται συχνότερα βολές από το αστυνομικό προσωπικό.
Χορήγηση μεγαλύτερου αριθμού
φυσιγγίων κατά την ετήσια εκπαίδευση τους στην πρακτική σκοποβολή, τουλάχιστον εκατό ανά όπλο.
Αύξηση των ημερών του εκάστοτε
ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος, σε τουλάχιστον πέντε.
Εφοδιασμός των Αστυνομικών Διευθύνσεων με FA.
Χορήγηση υλικοτεχνικών μέσων
στα γραφεία εκπαίδευσης για τις
ανάγκες των «σεναρίων» όπως
(οχήματα που έχουν αποσυρθεί
από την ενεργό δράση, φυσίγγια
κρότου κ.τ.λ.).
Ένταξη ψυχολόγου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προκειμένου να
βοηθά με την διαχείριση του stress
στον εργασιακό χώρο και την σχέση
ανάμεσα στον αστυνομικό με τον
πολίτη.
Ένταξη μαθήματος πρώτων βοηθειών στους αστυνομικούς από τον
ιατρό εργασίας.
Συγκεκριμένες αστυνομικές μονάδες όπως Ο.Π.Κ.Ε. και ΔΙ.ΑΣ., να
υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δύο,
ανά έτος, συντηρητικές εκπαιδεύσεις. Υποχρεωτική εκπαίδευση των
ανωτέρω ομάδων σε σκοποβολή,
ανά δίμηνο τουλάχιστον. Υφιστάμενες Υπηρεσίες των κατά τόπους
Αστυνομικών Διευθύνσεων να ενημερώνουν τα Γραφεία εκπαίδευσης
με περιστατικά που εξελιχθήκαν
στην περιοχή αστυνόμευσής τους,
προκειμένου να αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού - συζήτησης, για
μεταγενέστερα παρόμοια περιστατικά προς βελτίωση της αυτοπρο-

στασίας μας. Δημιουργία κλειστών
γυμναστήριων στις Αστυνομικές
Διευθύνσεις, προκειμένου οι συνάδελφοι κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους να έχουν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για ασκήσεις αυτοάμυνας.
Πιστεύουμε στην ανάγκη αναβάθμισης της Σχολής Αστυφυλάκων και της εκπαίδευσης των
νεοεισερχομένων αστυνομικών,
προς τούτο προτείνουμε την ίδρυση Αστυνομικού Πανεπιστημίου. Η
εισαγωγή να γίνεται μέσω πανελληνίων εξετάσεων, με παράλληλη
διενέργεια συμπληρωματικών
εξειδικευμένων εξετάσεων προκειμένου αξιολογηθεί η καταλληλότητα των υποψηφίων για την
άσκηση του αστυνομικού έργου
και να αποτελεί πλέον τον μοναδικό τρόπο πρόσληψης ατυνομικού
προσωπικού. Κατά τη φοίτηση θα
παρέχεται τόσο θεωρητική όσο και
πρακτική εκπαίδευση. Η αξιολόγηση των σπουδαστών θα γίνεται
κατά έτος, προκειμένου οι επιτυχόντες και μόνο να συνεχίζουν την
φοίτησή τους στο επόμενο έτος.
Προτείνουμε η έδρα του Αστυνομικού Πανεπιστημίου να είναι στις
εγκαταστάσεις του υφιστάμενου
Τ.Δ.Α. Κομοτηνής.
Στηρίζουμε την πρότασή μας βασιζόμενοι στο άρτιο των εγκαταστάσεων, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και στην ύπαρξη της Νομικής
Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην πόλη της Κομοτηνής (παράγοντας που αναβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης θεωρητικής εκπαίδευσης),
επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό
την ομογενοποίηση και αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης
στους ατυνομικούς αλλά και την
αξιοποίηση εγκαταστάσεων που
αποτελούν πρότυπο, σε όφελος της
εκπαίδευσης.
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Οι προτάσεις της Φθιώτιδας
Προτάσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης κατατέθηκαν από την Ένωση Αστυνομικών Φθιώτιδας

Ε

πιγραμματικά, αφορούν στον
επανακαθορισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος της
Αστυνομικής Ακαδημίας, στη μετεκπαίδευση των ενεργών εκπαιδευτών ανά έτος σε νέες μορφές
εκπαίδευσης και αξιολόγηση αυτών και στην εισαγωγή νέων αντικειμένων όπως:
α) Πρακτική της αντιμετώπισης
περιστατικών χαμηλής επικινδυνότητας, όπως κλήσεις για διατάραξη κοινής ησυχίας, αιφνιδίων

θανάτων, αστικού τύπου διαφορές πολιτών κ.λ.π.
β) Πρακτική της αντιμετώπισης
περιστατικών μεσαίας επικινδυνότητας, όπως βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων, αντιμετώπιση χρηστών ουσιών, λαθρομεταναστών, επαιτών, συνδρομής σε
άλλες υπηρεσίες κ.λ.π.
γ) Πρακτική της αντιμετώπισης
περιστατικών υψηλής επικινδυνότητας, όπως ένοπλες ληστείες,
σύλληψη διαρρηκτών, δέσμευση

ψυχικά αρρώστων, καταδιώξεις,
περιστατικά ενδοοικογενειακής
βίας, ανεύρεση εκρηκτικών κ.λ.π.
Επίσης:
Ηλεκτρονικοποίηση μέρους της
εκπαίδευσης.
Ένταξη μαθημάτων πρώτων βοηθειών από ιατρούς Ε.Κ.Α.Β. στο
Αστυνομικό Προσωπικό.
Ίδρυση σκοπευτηρίων σε όλες
τις Αστυνομικές Διευθύνσεις.
Προγράμματα εκμάθησης γρήγορης και ασφαλούς οδήγησης

αυτοκινήτων – μοτοποδηλάτων σε
όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις.
Εισαγωγ ή και παρουσίαση
projects όπως το neighborhood
watch.
Υποχρεωτική για όλους του
βαθμούς της ιεραρχίας η συντηρητική εκπαίδευση.
Επικαιροποίηση του Ν.
3169/2003 (οπλοφορία, χρήση
όπλων από Αστυνομικούς).
Ενημέρωση των Γραφείων Εκ-

παίδευσης για περιστατικά που
έλαβαν χώρα στην περιοχή τους,
προκειμένου αυτά να γίνονται
αντικείμενο σχολιασμού για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών.
Εισαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης – ενημέρωσης του
Αστυνομικού Προσωπικού στις
νέες μορφές εγκληματικότητας
(νέου τύπου όπλα – νέα είδη ναρκωτικών ουσιών – traffiking
κ.λ.π.).

ΝέαΑστυνομία
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αποψεισ
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συνδικαλισμοσ

Να μην πέσουμε στην παγίδα,
εχθρός μας είναι τα προβλήματα...

Ψ

ηφίστηκε την 18
Φεβρουαρίου 2013 στην Ολομέλεια
της Βουλής το σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Οικονομικών « Έγκριση
της επικαιροποίησης του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016», σύμφωνα με το οποίο
επιμερίζονται οι νέες περικοπές των
προϋπολογισμών των Ενόπλων
Δυνάμεων της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και
του Λιμενικού Σώματος. Ειδικότερα
ψηφίστηκαν εκτός άλλων και τα
εξής:
-Περικοπές ειδικών μισθολογίων εν
ενεργεία στελεχών 78.000.000 ευρώ
για το έτος 2013.
-Πάγωμα προσλήψεων στο Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη την περίοδο 2013 -2016 με
όφελος 10,3 εκ. ευρώ
-Νέο μισθολόγιο για τους ένστολους
το 2014
-Περικοπές νέου μισθολογίου
88.200.000 ευρώ, καθαρά από φόρους
και ασφαλιστικές εισφορές το 2014.
-Μείωση συντάξεων εν αποστρατεία
στελεχών λόγω νέου μισθολογίου
κατά 161.800.000 ευρώ το 2014 και

οι οποίοι σιγοντάρουν αυτού του είδους
την αντιπαράθεση και ρίχνουν λάδι
αντί νερού στην σπίθα που έχει ανάψει;
Μήπως αποσκοπούν σε ίδιον
όφελος ή είναι πράγματι τόσο αφελείς
και δεν μπορούν να δουν πως
αρμενίζουμε στραβά;

Α

Του Κων/νου
ΚΙΤΣΙΟΥ
Πρόεδρος
της Ένωσης
Αστυνομικών
Ιωαννίνων
αθροιστικά έως το 2016, 172.800.000
ευρώ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη θα
διαμορφωθεί από 1.839.000.000 ευρώ
το 2013, στα 1.755.000.000 το 2016.
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, εμείς
που εκπροσωπούμε τους συναδέλφους
μας, μέσα από την δημόσια
διαβούλευση διασταυρώνουμε τα ξίφη
μας μέσω των διαφορετικών απόψεων
(που ορθά υπάρχουν) για την
επικείμενη αλλαγή του
συνδικαλιστικού νόμου.
Ένα θέμα το οποίο έπρεπε ήδη να
θεωρείται λήξαν διότι αποφάσισε γι’

αυτό η πλειοψηφία των συνέδρων της
ΠΟΑΣΥ σε προηγούμενο συνέδριο. Τα
ερωτήματα πάμπολλα:
Βλέπουμε το τυράκι, δεν μπορούμε
να καταλάβουμε πως υπάρχει φάκα;
Γιατί κάποιοι επιμένουν την
δεδομένη χρονική στιγμή να ανακινούν
τέτοια ζητήματα τα οποία έχουν ως
μόνο στόχο να μας διχάσουν;
Ποιους εξυπηρετεί άραγε αυτή η
διαμάχη; Εμάς που αποτελούμε την
Αστυνομική οικογένεια η οποία
βάλλεται πανταχόθεν ή αυτούς οι
οποίοι θέλουν να περάσουν τα σχέδιά
τους μέσω της επιτυχημένης συνταγής
του <<διαίρει και βασίλευε >> ;
Ποιος ο ρόλος ορισμένων από εμάς,

ν ο ισχύων
συνδικαλιστικός νόμος χρειάζεται
πράγματι αλλαγή ή βελτιώσεις , εδώ
είμαστε μέσα από δημοκρατικές
διαδικασίες να το δούμε ξανά. Είναι
όμως άτοπο κατά την ταπεινή μου
γνώμη, τη δεδομένη αυτή χρονική
στιγμή που υπάρχουν ήδη ανοικτά
μέτωπα πολύ μεγαλύτερης σημασίας,
να συζητείται αυτό ως πρώτιστο θέμα.
Όλα αυτά θα πρέπει να τα βάλουμε
καλά στο μυαλό μας αν θέλουμε να
προχωρήσουμε μπροστά χωρίς
παρωπίδες.
Αν θέλουμε να κοιτάζουμε
κατάματα τον συνάδελφο χωρίς να
ντρεπόμαστε πώς του έχουμε κρύψει
την μισή αλήθεια.
Κι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε
ξεφεύγοντας από αγκυλώσεις του
παρελθόντος μόνο με ένα τρόπο: με την
ενότητα!

ασφαλεια του πολιτη

η πολυπόθυτη αναδιάρθρωση

Μ

ετά το «σχέδιο
Καλλικράτης» για την συγχώνευση
των δήμων και το «σχέδιο Αθηνά»
για τις πανεπιστημιακές σχολές,
ακολουθεί και το πολυαναμενόμενο
σχέδιο για την αναδιάρθρωση της
ΕΛ.ΑΣ.
Η πρώτη ουσιαστική
αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε
με το γνωστό νομοθέτημα του 1984,
με την συνένωση των δύο ιστορικά
υπαρχόντων σωμάτων στη χώρα: της
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ και της
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ, αφήνοντας
όμως απ’ έξω και την περαιτέρω
συνένωση των αμφότερων ταμείων
τους.
Η επόμενη αναδιάρθρωση
πρόκειται να συμβεί στις μέρες μας,
αποσκοπώντας στην αναβάθμιση
της Αστυνομίας. Τα κριτήρια όμως
πάνω στα οποία θα γίνει κανείς δεν
τα ξέρει. Θα γίνει με σκοπό την
εξοικονόμηση χρημάτων, θα γίνει
προκειμένω να εξοικονομηθεί και

Του Κων/νου
ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ
Αρχιφύλακας

να κατανεμηθεί καλύτερα το
Αστυνομικό προσωπικό ή και τα δύο
ταυτοχρόνως;
Ως προς την εξοικονόμηση χρημάτων
θα μπορούσε να κινηθεί πάνω σε δύο
άξονες. Ο πρώτος, να φύγουν
υπηρεσίες από οικήματα όπου το
κράτος πληρώνει ενοίκια σε ιδιώτες
και ο δεύτερος, να αξιοποιήσει
παλαιότερα «τμήματα» όπου
παραμένουν κλειστά και ουσιαστικά
ανεκμετάλλευτα προκειμένου να
εισπραχθούν άμεσα χρήματα από την
ενοικίασή τους.
Ως προς την εξοικονόμηση
προσωπικού και την καλύτερη
διάθεσή του, θα πρέπει να τονισθεί ότι
εάν η Αστυνομία απεμπλακεί από μια
σειρά περιττών ενεργειών όπως: τα
γήπεδα όπου σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες η φύλαξή τους έχει ανατεθεί σε
εταιρείες security, η χορήγηση
ασύλου, η χορήγηση διαβατηρίων, η
σταδιακή απεμπλοκή από το
μεταναστευτικό, η απεμπλοκή από
εφαρμογές υγειονομικού κανονισμού
και γενικού οικοδομικού κανονισμού,
η επίδοση δικογράφων, οι
καταγραφές στρατιωτικών θεμάτων

και πολλά άλλα..., δεν θα χρειαστεί να
παραμείνουν για 2 χρόνια οι Σχολές
χωρίς νέους Αστυνομικούς, αλλά θα
μπορέσει το κράτος «να βρει χώρο»
έτσι ώστε να κάνει και τις κατάλληλες
μετατάξεις προσωπικού από άλλες
Υπηρεσίες που είναι στο πρόθυρο του
κλεισίματος.

Ε

πίσης πρέπει να τεθεί στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων
ακόμα μια σειρά θεμάτων: ο
σχεδιασμός για την από κοινού
αντιμετώπιση ορισμένων
αρμοδιοτήτων με την Δημοτική
Αστυνομία, η καλύτερη εκπροσώπηση
των Αστυνομικών από τον
συνδικαλιστικό φορέα, η καλύτερη
απορρόφηση κονδυλίων μέσω
προγραμμάτων ΕΣΠΑ και άλλων
πηγών, η καλύτερη εκπαίδευση της
ΕΛ.ΑΣ, η καθιέρωση αντικειμενικών
κριτηρίων στις προαγωγές των
Αξιωματικών και η απαγκίστρωσή
τους από εξωθεσμικά της Αστυνομίας

κριτήρια, η ενίσχυση του
ασφαλιστικού φορέα «ΤΕΑΠΑΣΑ» από
τον κρατικό προϋπολογισμό, η
αλλαγή του κώδικα μεταθέσεων και
άλλα πολλά.

Ε

υκαιρία είναι να εισαχθεί
στην Αστυνομία, το θέμα της
τεχνολογίας, το οποίο θα μπορούσε
να φέρει τεράστια εξοικονόμηση
χρημάτων, αλλά και η καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών,
μειώνοντας κατά πολύ την τεράστια
γραφειοκρατία που μας ταλαιπωρεί.
Οι νέες Υπηρεσίες δεν θα πρέπει
λοιπόν να γίνουν με προχειρότητα,
αλλά με επιχειρησιακό σχέδιο, το
οποίο θα λαμβάνει υπόψη το
ανθρώπινο δυναμικό, ένα
αποτελεσματικό σύστημα
αστυνόμευσης, την τήρηση της
δημοκρατικής νομιμότητας, της
ασφάλειας του πολίτη και της
βελτίωσης των συνθηκών των
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ.
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Β

ραχνάς έχει γίνει για όλες τις
Αστυνομικές Διευθύνσεις
της χώρας η ευκολία με την
οποία αποφασίζεται η διάθεση διμοιριών υποστήριξης για την αντιμετώπιση σε προληπτικό ή κατασταλτικό επίπεδο, διαφόρων καταστάσεων. Όπως ανακοινώθηκε από
το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, το 2012 μεγάλος αριθμός
αστυνομικών απορροφήθηκε σε
5.654 κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις, συναθροίσεις και πορείες, καθώς και σε 5.950 αθλητικές συναντήσεις, που πραγματοποιήθηκαν
σε ολόκληρη την επικράτεια. Στα
στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνεται
η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και η διάθεση αστυνομικού
προσωπικού σε άλλες Αρχές, Φο-
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εκΚΕΝΤΡΙκόs
Μπήκε η άνοιξη, ήρθαν τα
χελιδόνια, καιρός να ΄ρθει η
άνοιξη και στις καρδιές μας.
Σε αδιέξοδο φαίνεται να
οδηγείται και φέτος το ζήτημα
της καταβολής πενθημέρων και
νυχτερινών. Οι όποιες ενέργειες
έγιναν από πλευράς Ηγεσίας το
2012, δεν φαίνεται να δίνουν λύση
στο πρόβλημα και απορούμε γιατί
ακόμα δεν έχουν λάβει
πρωτοβουλίες για να μην
επαναληφθεί το ίδιο απαράδεκτο
φαινόμενο.
«Σας ενημερώνουμε ότι τα
κρατητήρια των Υπηρεσιών
της Ελληνικής Αστυνομίας
πληρούν, σε γενικές γραμμές,
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
από πλευράς υγιεινής και
ασφάλειας». Τέτοιες απαντήσεις
δίνει το υπουργείο στους
βουλευτές που στο πλαίσιο του
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ζητούν να μάθουν τι ακριβώς
συμβαίνει. Εμείς τι να
προσθέσουμε;
Με τη σύμφωνη γνώμη του
υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, θα
παραταθεί κατά δυο έτη η
παρεχόμενη από την Ελληνική
Αστυνομία συνδρομή στην
Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης
Καταστημάτων Κράτησης του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ
προβλέπεται και η περαιτέρω
παράταση κατά 2 χρόνια, με κοινή
Υπουργική Απόφαση, ήτοι ως την
12-9-2016. Κρατάει χρόνια αυτή η
κολόνια.
Δεν πέρασαν απαρατήρητα
τα αστυνομικά μέτρα που
ελήφθησαν κατά τις πρόσφατες
αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας
βρέθηκε στο θεσσαλικό κάμπο
και μίλησε με συναδέλφους, ενώ
σωματεία με ανακοινώσεις τους
έθιξαν συγκεκριμένα ζητήματα

ΝέαΑστυνομία

Είπαν
Εγραψαν
Κων/νος
Τριαντάφυλλος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΝ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

Εκατοντάδες Αιγύπτιοι αστυνομικοί συγκεντρώθηκαν έξω
από το υπουργείο Εσωτερικών
στην Αλεξάνδρεια και σε άλλες
πόλεις, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης και
των ισλαμιστών. Κύριο αίτημα
η ενίσχυση των αστυνομικών
υπηρεσιών και η προστασία
των αστυνομικών από τους κακοποιούς, καθώς το τελευταίο
διάστημα μετρούν πάνω από
50 νεκρούς συναδέλφους
τους. Οι Αιγύπτιοι αστυνομικοί
διαμαρτύρονται επίσης ότι η
ισλαμική κυβέρνηση τους
στέλνει να χτυπούν το λαό
(φωτό), αφήνοντάς τους ακάλυπτους απέναντι στις συμμορίες, ενώ την ίδια ώρα αναζητά
εξιλαστήρια θύματα.

Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

Δεν μπορεί σε
μια εποχή κρίσης
των θεσμών και
της αντιπροσώπευσης
να οδηγηθεί
η εκπροσώπηση
των αστυνομικών
σε πλειοψηφικά
συστήματα όπου δεν
καταγράφουν
την πολυφωνία και
την ξεχωριστή άποψη.

Γιάννης
Πανούσης

Βουλευτής
ΔΗ.ΜΑΡ.

ελλείψεων, καταπόνησης του
προσωπικού και δικαιωματικής
διεκδίκησης πρόσθετων
ημερών ανάπαυσης.
Εκ μέρους των Πρωτοβάθμιων
Οργανώσεών μας,
καταγγέλλεται ότι μέχρι και
σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία εξόφλησης των εξόδων
μετάθεσης των νεοπροαχθέντων
Αρχιφυλάκων γενικών
καθηκόντων που τοποθετήθηκαν
από πέρυσι το καλοκαίρι σε
υπηρεσίες διαφορετικές του τόπου
συμφερόντων τους. Έχουμε
«λίπος», γενικώς, δια πάσαν χρήσιν.
Τα στατιστικά στοιχεία για
την εγκληματικότητα το
2012 παρουσιάζουν
αυξομειώσεις. Είναι

ενθαρρυντικό το ότι έχουν
περιοριστεί συνολικά οι κλοπές
και ληστείες, είναι ωστόσο
ανησυχητικό ότι οι κακοποιοί
εισβάλλουν περισσότερο σε
σπίτια ανυπεράσπιστων
πολιτών. Προτιμούν τους
αφύλαχτους στόχους και εδώ η
Ελληνική Αστυνομία πρέπει να
δώσει μεγαλύτερη προσοχή,
αυξάνοντας τις περιπολίες και
φυσικά ενισχύοντας τις
υπηρεσίες ασφαλείας ώστε να
αυξάνονται αντί να μειώνονται
τα ποσοστά εξιχνιάσεων.
Η είδηση έκανε το γύρο του
κόσμου. Ένας Ισπανός
πυροσβέστης αρνήθηκε να
συμμετάσχει σε έξωση
ηλικιωμένης, αντιμετωπίζοντας

πειθαρχική δίωξη για άρνηση
εκτέλεση διαταγής. Στην Ισπανία οι
εξώσεις έχουν πολλαπλασιαστεί
εξαιτίας της αδυναμίας των
πολιτών να ανταποκριθούν στις
οικονομικές τους υποχρεώσεις και
όπως ήταν αναμενόμενο ο
πυροσβέστης συνάντησε ένα
πρωτοφανές κύμα
συμπαράστασης.
Θετικός είναι και ο
απολογισμός στον Έβρο,
όπου σημειώθηκε κάθετη
μείωση του αριθμού των
παρανόμως εισερχομένων
αλλοδαπών, αλλά εντελώς
αρνητικός όσον αφορά την
εξόφληση των εκτός έδρας των
συναδέλφων που συνέβαλαν σε
αυτό το αποτέλεσμα.

ατ-αξίες

Ποιος πληρώνει το μάρμαρο;
ρείς και Οργανισμούς, για την υποβοήθηση του έργου τους, στο πλαίσιο των ειδικότερων αρμοδιοτήτων
τους. Αυτό σημαίνει ότι η απασχόληση της αστυνομικής δύναμης σε
«αλλότρια» καθήκοντα έχει προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Κανείς βεβαίως δεν υποστηρίζει ότι
η Ελληνική Αστυνομία πρέπει να
απεμπολήσει ασυζητητί το ρόλος
της. Αλλά γεννάται το ερώτημα, αν
αυτή η υπεραπασχόληση αστυνομι-

κών δυνάμεων, που βαίνει διαρκώς
διογκούμενη, προβληματίζει τη διοίκηση και τα ανώτατα κλιμάκιά
της, εφόσον αγωνιούμε για την
αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και την ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού της.

Ά

ραγε, ελέγχεται η διοίκηση
για το υπέρογκο κόστος των
μετακινήσεων αυτών καθ’

αυτών που διατάσσονται με τόση
ευκολία μόνο και μόνο για να είναι
τύποις κατοχυρωμένη εκ των υστέρων αν κάτι δεν πάει καλά; Ιδρώνει
το αφτί κανενός για τα προσωπικά
έξοδα των συναδέλφων αστυνομικών που συμμετέχουν σε αυτές τις
«εκστρατείες», ενώ βλέπουν και οι
ίδιοι πολλές φορές πόσο άσκοπες
είναι οι μετακινήσεις τους; Γιατί εν
τέλει, δεν ανακοινώνονται από το
Αρχηγείο όλα τα στοιχεία και οι οι-

Το Σύνταγμα
απαγορεύει ρητά
την έκφραση
πολιτικών
φρονημάτων και
προτιμήσεων
από εν ενεργεία
αστυνομικούς και
ουδείς διανοήθηκε
ποτέ να θέσει
ζήτημα κομματικών
οργανώσεων στην
Ελληνική Αστυνομία.

κονομικές παράμετροι αυτής της
υπέρμετρης κινητοποίησης δυνάμεων ώστε να γνωρίζουμε όλοι πόσο κοστίζει στον ελληνικό λαό η
«αστυνόμευση» αυτής της μορφής;
Ή μήπως δεν «συμφέρει», είναι εξόφθαλμα προκλητική η κατασπατάληση της αστυνομικής δύναμης και
γι’ αυτό πρέπει να σιωπούμε ακόμα
κι όταν οι συνάδελφοί μας δεν λαμβάνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα οφειλόμενα οδοιπορικά;

Ε

ίναι καιρός η διοίκηση εφόσον επιμείνει σε αυτήν την
τακτική, να επιδείξει τουλάχιστον τον ίδιο ζήλο και την ίδια
ευκολία στην αποπληρωμή των
πάσης φύσεως οφειλόμενων εκτός
έδρας αποζημιώσεων.

