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•

Πραγματοποιήθηκε χθες, 19 Δεκεμβρίου 2012, στα γραφεία της
Ομοσπονδίας στην Αθήνα, προγραμματισμένη συνεδρίαση της
Γραμματείας Γυναικών με θέματα:

•
•
•
•
•

1. Αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Γραμματείας Γυναικών.
2. Ασφαλιστικά θέματα.
3. Δημιουργία Παιδικών Σταθμών.
4. Ανακοίνωση υπηρεσίας.
5. Συνθήκες εργασίας.

• Κατά τη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων αναδείχθηκε η αναγκαιότητα
της αναβάθμισης της παρουσίασης των δραστηριοτήτων της Γραμματείας
Γυναικών στο διαδικτυακό τόπο της Ομοσπονδίας www.poasy.gr, όπου
υπάρχει ξεχωριστός χώρος για την ανάδειξη του προβληματισμού που
αναπτύσσεται στο πλαίσιο της λειτουργίας της. Στόχος μας είναι να γίνει
πιο ελκυστική η ιστοσελίδα και να καταγράφει τα προβλήματα των
συναδελφισσών, αλλά και τις προτάσεις τους.

•

•

•

•

Επίσης, αναπτύχθηκε έντονος προβληματισμός για την εφαρμογή του νόμου 3865/2010
άρθρο 6 παρ. 12 που αφορά το νέο ασφαλιστικό σύστημα, καθόσον δύναται η
δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να αναγνωρίζουν επί πληρωμή ένα έτος για
το πρώτο παιδί και δυο έτη για κάθε επόμενο έως και το τρίτο. Επιδίωξή μας είναι να
αξιοποιηθεί αυτή η διάταξη από όσους το επιθυμούν και προς τούτο απευθυνόμαστε
στο αρμόδιο υπουργείο ώστε να τύχει εφαρμογής και για τους ένστολους.
Στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που διαμορφώνονται εξάλλου σήμερα στη χώρα
μας, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η δημιουργία παιδικών σταθμών στις έδρες των
Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας, ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς της
αστυνομικής οικογένειας, δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνει αυτή.
Για το φλέγον θέμα του ακατάστατου ωραρίου εργασίας και της αδυναμίας της
Υπηρεσίας να ανακοινώνει εγκαίρως και βάσει των ισχυόντων αστυνομικών
κανονισμών, της υπηρεσίας ενός εκάστου συναδέλφου, τονίζεται ότι πρέπει άμεσα να
υιοθετηθεί η πρόταση της Ομοσπονδίας για ανάρτηση της πενθήμερης εργασίας σε
εβδομαδιαία βάση. Το αίτημα αυτό, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το συνάδελφο με
οικογένεια και παιδιά, δεν μπορεί άλλο να παραγνωρίζεται από το Αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνομίας και να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των διοικητών των
Υπηρεσιών. Πρέπει να δοθεί λύση σε κεντρικό επίπεδο, με τη βοήθεια και της
πληροφορικής και των δυνατοτήτων της μηχανοργάνωσης.
Τέλος, για τις συνθήκες εργασίας, που βιώνουν όλοι οι συνάδελφοι με την μη τήρηση
του ωραρίου εργασίας και την καταστρατήγηση θεσμοθετημένων δικαιωμάτων τόσο
των ανδρών, όσο και των γυναικών (διαταγές και π.δ. για το μειωμένο ωράριο, γονικές
άδειες κλπ) αποφασίστηκε να γίνουν παρεμβάσεις σε επίπεδο Αστυνομικών
Διευθύνσεων και στο Αρχηγείο, ώστε να απαλειφθούν φαινόμενα διακρίσεων, μη
σεβασμού της προσωπικότητάς μας, αλλά και των κεκτημένων δικαιωμάτων μας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ "ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ"
Μέσω της εφημερίδας, στην παρούσα φάση θα θέλαμε
να γίνει γνωστή η ύπαρξή μας και όχι να
θριαμβολογήσουμε για τη συνδικαλιστική μας δράση.
•

-Είναι αλήθεια ότι προσπαθήσαμε και μέσα από το δικτυακό
τόπο της ΠΟΑΣΥ να αναπτυχθεί ένας προβληματισμός.
Βλέπουμε ότι από το Μάρτιο που ανακοινώθηκε η λειτουργία
ειδικής φόρμας για τη Γραμματεία Γυναικών, η επισκεψιμότητα
δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Στο Σώμα υπηρετείτε σήμερα
περίπου 7.000 γυναίκες. Βλέπουμε συνολικά, ότι η σύνθεση της
Γραμματείας έχει 1.599 προβολές, 971 η Κανονιστική Διαταγή
11 και 2.134 ο Κανονισμός λειτουργίας της Γραμματείας.
Υπάρχει βέβαια και το φόρουμ όπου κάθε συναδέλφισσα μπορεί
να επικοινωνεί…

•

Στη πρώτη μας συνάντηση, συμφωνήσαμε ότι ο
διαδικτυακός μας χώρος χρήζει αλλαγών. Έχουμε
αποφασίσει να τον «ζωντανέψουμε», δίνοντας την
δυνατότητα σε όλους και όλες για πιο άμεση
επικοινωνία. Μέχρι τώρα, όμως, διαπιστώσαμε ότι οι
συναδέλφισσες προτιμούν την τηλεφωνική
επικοινωνία μαζί μας και όχι την διαδικτυακή.
Απευθύνονται στη Γραμματεία Γυναικών για να
ζητήσουν βοήθεια για προβλήματα, που θεωρούν ότι
είναι μόνο δικά τους και ίσως γι’ αυτό επιζητούν πιο
προσωπική επαφή. Ο αποδέκτης είναι αυτός που
καταλαβαίνει ότι τα προβλήματα είναι κοινά. Θέλαμε
από την αρχή να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν
απευθυνόμαστε στο γυναικείο μόνο πληθυσμό του
Σώματος, και μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι δεν
χρειαζόταν καν τέτοιου είδους δήλωσή μας.

Η Νέα Αστυνομία επανέρχεται στα θέματα του γυναικείου πληθυσμού
της Ελληνικής Αστυνομίας με την αίσθηση ότι η προσπάθεια που έγινε
φέτος την άνοιξη από την Ομοσπονδία για την αναζωπύρωση της συνδικαλιστικής δράσης των συναδελφισσών μας, δεν έχει φανεί ιδιαίτερα.
Πού οφείλεται αυτό κατά την άποψή σας, λαμβάνοντας υπόψη και το
γεγονός ότι ίσως κι εμείς σαν εφημερίδα δεν «προκαλέσαμε».

Η νέα σύνθεση της Γραμματείας Γυναικών είναι
αποτέλεσμα του 22ου εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου της
ΠΟΑΣΥ, που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 25-27
Ιουνίου 2012. Η Γραμματεία Γυναικών στελεχώνεται από
πέντε νέες γυναίκες, από την Ελένη Γκιουζέλη (Καβάλα),
Αναστασία Κουρέτα (Αρκαδία), Ελένη Βρύση
(Θεσπρωτία), Γεωργία Τσελέκη (Κιλκίς) και από μένα που
προέρχομαι από το σωματείο της Κεφαλληνίας. Η
Γραμματεία δεν αποτελεί ξεχωριστό συνδικαλιστικό φορέα
και οι όποιες αποφάσεις της υλοποιούνται μέσω της
Ομοσπονδίας. Αποτελούμε, θα έλεγα χαριτολογώντας, το
γυναικείο, δεξί χέρι του προέδρου της Ομοσπονδίας.
Συλλέγουμε προβληματισμούς συναδέλφων και τους
μεταφέρουμε στον πρόεδρο μαζί με τις προτεινόμενες από
εμάς λύσεις.

Λαμβάνουμε τηλεφωνήματα και από άνδρες συναδέλφους, που ζητούν τη βοήθειά μας ή που μας θέτουν τους
προβληματισμούς τους, κυρίως σε θέματα που αφορούν την υπηρεσία σε σχέση με την οικογένεια (δικαιώματα,
διευκνσεις κλπ).ολύ
- Σε κάθε περίπτωση ως νέα Γραμματέας φιλοδοξείτε να καινοτομήσετε;
•
Πιστεύω ότι η Αστυνομία είναι μια μεγάλη οικογένεια και θα ήθελα να προάγω το ανθρωπιστικό της έργο. Έχω
κατά νου μια σειρά ενεργειών, που βρίσκουν σύμφωνες και τις συνεργάτιδές μου, οι οποίες για την υλοποίησή
τους απαιτούν την βοήθεια κάθε μέλους αυτής της οικογένειας. Αν τα καταφέρουμε, το αποτέλεσμα δεν θα δείξει
πόσο ανθρώπινη είναι η Αστυνομία, αλλά πόσο ανθρώπινη μπορεί να γίνει η Κοινωνία συνολικά. Ναι, φιλοδοξώ
να αποδείξω ότι παραμένουμε Άνθρωποι.
- Ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολα βγαίνει σήμερα ο μήνας. Μας έχουν στεγνώσει με τις απανωτές περικοπές σε μια κοινωνία που κυριολεκτικά
ξεχειλίζει από θυμό και αγανάκτηση. Πώς βιώνει η Ελληνίδα αστυνομικός την εποχή της τρόικας και των μνημονίων;

•

Με χαρτί και μολύβι, όπως όλος ο κόσμος! Καταγράφει τα εντελώς απαραίτητα αγαθά πριν βγει στη αγορά, υπολογίζει τα έξοδα και βρίσκει όλο και λιγότερα τα έσοδα. Προβληματίζεται με το παιδί που σπουδάζει σε άλλη πόλη, μειώνει τα φροντιστήρια του παιδιού και θυμώνει που νιώθει ότι της κλέβουν από την γνώση του παιδιού της.
Είναι και η δόση του στεγαστικού… Χθες αποτελούσαμε τους χειρότερα αμειβόμενους δημοσίους υπαλλήλους,
που εργάζονταν 6 μέρες την εβδομάδα, υπό απρόβλεπτες (άλλοι θα έλεγαν επικίνδυνες) συνθήκες εργασίας. Αλλά
ελπίζαμε…Σήμερα οι συνθήκες εργασίας άλλαξαν, έγιναν πιο δύσκολες λόγω της κοινωνικής οργής. Οι μισθοί
μειώθηκαν μια και δυο φορές και τώρα ξαναμειώνονται. Αυτό, όμως, που πιστεύω ότι πραγματικά χάσαμε, είναι η
Ελπίδα.Με χαρτί και μολύβι, όπως όλος ο κόσμος! Καταγράφει τα εντελώς απαραίτητα αγαθά πριν βγει στη αγορά, υπολογίζει τα έξοδα και βρίσκει όλο και λιγότερα τα έσοδα. Προβληματίζεται με το παιδί που σπουδάζει σε
άλλη πόλη, μειώνει τα φροντιστήρια του παιδιού και θυμώνει που νιώθει ότι της κλέβουν από την γνώση του παιδιού της. Είναι και η δόση του στεγαστικού… Χθες αποτελούσαμε τους χειρότερα αμειβόμενους δημοσίους υπαλλήλους, που εργάζονταν 6 μέρες την εβδομάδα, υπό απρόβλεπτες (άλλοι θα έλεγαν επικίνδυνες) συνθήκες
εργασίας. Αλλά ελπίζαμε…Σήμερα οι συνθήκες εργασίας άλλαξαν, έγιναν πιο δύσκολες λόγω της κοινωνικής
οργής. Οι μισθοί μειώθηκαν μια και δυο φορές και τώρα ξαναμειώνονται. Αυτό, όμως, που πιστεύω ότι
πραγματικά χάσαμε, είναι η Ελπίδα.

-Ως Γραμματεία, συνεδριάσατε πρόσφατα με τη συμμετοχή και του προεδρείου της Ομοσπονδίας μας. Με τι προτάσεις προσήλθατε
και πώς βλέπετε να πετυχαίνετε το στόχο σας;

•

•

•

Βασικός μας στόχος είναι η επαφή με τους συναδέλφους. Να μάθουν την ύπαρξή μας και να απευθύνονται
σε μας. Η πρόσφατη συνάντησή μας στις 19 Δεκεμβρίου 2012, ανέδειξε συγκεκριμένα θέματα, που θα
αποτελέσουν αντικείμενο δράσεών μας το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό
δελτίο τύπου της Ομοσπονδίας.
Βέβαια καθημερινά τίθενται ζητήματα που απαιτούν άμεσες ενέργειες. Για παράδειγμα, δεχθήκαμε τους
προβληματισμούς από αντρόγυνα συναδέλφων, υπηρετούντων σε Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., που ένεκα των
καθημερινών πλέον διαθέσεών τους σε υπηρεσίες μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών
αναγκών, μας επισήμαναν το θέμα που προκύπτει για τη φύλαξη των ανήλικων τέκνων τους. Η «νταντά»
αποτελεί απαγορευτικό «τεκμήριο» για το πορτοφόλι μας. Υποβάλλαμε, λοιπόν, τις προτάσεις μας και
αναμένουμε απαντήσεις.
Κλείνοντας, χαίρομαι που μου δόθηκε η ευκαιρία μέσω της «Νέας Αστυνομίας» να απευθυνθώ στα μέλη
μας. Πρέπει να ξέρουν ότι είμαι στη διάθεση κάθε συναδέλφου. Τα στοιχεία επικοινωνίας μου παρέχονται
από την Ομοσπονδία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και ελπίζω να σας βρούμε αρωγούς
των προσπαθειών μας.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
• Η Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.Α.Σ.Υ. σε συνεργασία με την Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας, πραγματοποίησε στα πλαίσια των
Χριστουγεννιάτικων εορτών, επίσκεψη στο Κέντρο Προστασίας του
Παιδιού.
• Εκεί μοιράστηκαν τρόφιμα, γλυκά, φρούτα, καθώς επίσης δώρα και παπούτσια στα φιλοξενούμενα παιδιά, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση, προκειμέ- νου να διασκεδάσουν τα παιδιά. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νίκος Ι. Παναγιωτόπουλος.
• Η Αναπληρώτρια Γραμματέας Γυναικών της Π.Ο.Α.Σ.Υ. ,κα ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ Ελένη,έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις στους δημοσιογράφους : «Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, και μας δίνεται η δυνατότητα να περάσουμε όμορφες στιγμές με τα παιδιά. Η μεγαλύτερη επιβράβευση για μας είναι το χαμόγελο αυτών των παιδιών. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας που βοήθησε σ'
αυτήν την προσπάθεια. Σήμερα κάναμε μία όμορφη αρχή, και δεσμευόμαστε ότι θα υπάρξει και συνέχεια».

ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ
• Η Γραμματεία Γυναικών της ΠΟΑΣΥ σε συνεργασία με το σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας και την Αστυνομική Διεύθυνση, επισκέφθηκαν
το Πουλίδειο Γηροκομείο και μοίρασαν τρόφιμα στους ηλικιωμένους.
• Τους αστυνομικούς υποδέχτηκε ο Διευθυντής του Γηροκομείου κ. Γιάννης
Σπανάκης ο οποίος εκθειάζοντας την πρωτοβουλία αυτή τόνισε ότι «οι γιορτές
συνοδεύονται κάθε χρόνο, κλασικά, με επισκέψεις, γιορτές, τραγούδια,
χορούς, κάλαντα. Πάρα πολλοί σύλλογοι, ομάδες, σωματεία, έρχονται και
προσφέρουν, έστω και το ελάχιστο. Αλλά εκείνο που περισσότερο ζητάμε
εμείς είναι η χα- ρά και η προσωπική τους παρουσία για να βλέπουνε τους
ηλικιωμένους».
• Η Αναπληρωτής Γραμματέας Γυναικών της ΠΟΑΣΥ, κ. Ελένη Γκιουζένη, μιλώντας στους δημοσιογράφους για την εορταστική αυτή ευγενική χειρονομία,
είπε μεταξύ άλλων: «Ήρθαμε στο Πουλίδειο Γηροκομείο για να μοιράσουμε
κάποια τρόφιμα στους ηλικιωμένους και για να είμαστε κοντά τους αυτές τις
μέρες. Όπως γνωρίζετε, είναι μέρες τις οποίες χαρακτηρίζουμε ως μέρες των
παιδιών, αλλά δε θα πρέπει να ξεχνάμε και την τρίτη ηλικία. Προσφέραμε κάποια τρόφιμα, κάποια κρέατα συγκεκριμένα, κάποια πρωϊνά, φρούτα, λαχανικά και κάποια γλυκά για να τους κεράσουμε».
• Εκ μέρους της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας, ο κ. Νίκος Παπαδόπουλος πρόσθεσε ότι το σωματείο ήταν αλληλέγγυο στην ιδέα αυτή της
Γραμματείας Γυναικών της ΠΟΑΣΥ και στο πλαίσιο αυτό είναι ενταγμένη και
η επίσκεψη στην «Παιδόπολη», στον Άγιο Λουκά.

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.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΙΡΑ
κον ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
Τόσο ο Πρόεδρος της ΙΡΑ, κος ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης, όσο και τα υπόλοιπα μέλη
της ΙΡΑ, έκαναν δεκτό το αίτημα της Γραμματείας Γυναικών για συνάντηση, αλλά και
συνεργασία, καθώς οι ανάγκες και τα προβλήματα είναι κοινά.
Ο κος ΚΑΡΚΑΛΗΣ, διαχειριστής του ξενώνα της ΙΡΑ Αθηνών, μας γνώρισε ότι οι
ξενώνες της ΙΡΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη διατίθονται, κατά προτεραιότητα, σε
συναδέλφους από την επαχία, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας,
απαντώντας με τον τρόπο αυτό σε σχετική μας πρόταση.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Μη Κυβερνητική Οργάνωση
Ικτίνου 2,
105 52 - Αθήνα
ΕΛΛΑΣ
Τηλέφ. +30 210 5227 330 & +30 210 5226 295
Fax.
+30 210 5248 397
E-mail ipa@ipa-gr.org
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά από αίτημα της Γραμματέως Γυναικών της ΠΟΑΣΥ κα Μαρίας Γιαννακοπούλου, πραγματοποιήθηκε σε πολύ
καλό κλίμα, την 19-4-2013, στα γραφεία της Ένωσής μας συνάντηση του Προέδρου του Εθνικού Τμήματος κ. Ιωάννη
Καραπατάκη και του Υπευθύνου Διεθνών Σχέσεων κ. Κυριάκου Κάρκαλη . Συζητήθηκαν θέματα για την ανάδειξη του
ανθρωπιστικού ρόλου της Αστυνομίας και η συνεργασία μας επί των προτάσεων που ήδη έχουν υποβληθεί από το Εθνικό
Τμήμα για την ίδρυση και λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου , την ίδρυση φαρμακείου στη Δ/νση Υγειονομικού
Ελληνικής Αστυνομίας στα πρότυπα λειτουργίας των Στρατιωτικών Φαρμακείων και την εναρμόνιση της οικογενειακής και
υπηρεσιακής ζωής των Αστυνομικών με την ίδρυση και λειτουργία παιδικών σταθμών
Η κα Γιαννακοπούλου, ως τ. Γενική Γραμματέας της ΤΔ Κεφαλληνίας ΙΡΑ, και γνωρίζοντας την κοινωνική ευαισθησία
της Ένωσής μας και την προσφορά αλληλεγγύης προς τους Συναδέλφους, εξέφρασε τη στήριξη της στις πρωτοβουλίες
της Ένωσής μας
Με αφορμή την πρόταση της προς το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ για την παραχώρηση των ξενώνων σε
συναδέλφους που μεταβαίνουν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη για υπηρεσιακούς λόγους ή λόγους υγείας, ενημερώθηκε
από τον κ. Κάρκαλη, που άλλωστε είναι και ο διαχειριστής του ξενώνα Αθηνών , αλλα και υπεύθυνος για τη λειτουργία των
ξενώνων σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι αυτό αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια μια κοινωνική δράση της ΙΡΑ και συνεπώς οι
συνάδελφοι μπορούν να κάνουν χρήση μετά από επικοινωνία με τους υπεύθυνους διαχειριστές
Επίσης, η κα Γιαννακοπούλου, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο για την επικείμενη διοργάνωση Διεθνούς
Συνάντησης Γυναικών Αστυνομικών το 2014 στο Ηράκλειο Κρήτης και την πρόθεση του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος να
προτείνει στο Παγκόσμιο Συνέδριο τη θεσμοθέτηση της συγκεκριμένης συνάντησης ανά διετία σε διαφορετικές χώρες.
Τέλος υπήρξε και από τις δύο πλευρές δέσμευση για τη διατήρηση των επαφών και τη συνέχιση της
εποικοδομητικής συνεργασίας μας και αντηλλάγησαν αναμνηστικά.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Καραπατάκης
Βασίλειος Παπάς

ΗΜΕΡΙΔΑ
«Και οι Αστυνομικοί έχουν μάνες»

ΒΕΡΟΙΑ
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Και βρέθηκε μια μάνα...

να πει όλα όσα σκέφτεται
η μάνα μας...
Η κα Τσολερίδου, στο πρόσωπο της οποία βλέπει κανείς τη μάνα κάθε
Έλληνα Αστυνομικού,
• που όταν άκουσε να βρίζουν και να λοιδορούν τους αστυνομικούς, που
έκαναν τη δουλειά τους, ένιωσε πως έβριζαν και λοιδορούσαν και το δικό
της παιδί. "Εκείνη την ώρα ένιωσα σαν την μάνα του Χριστού που έβλεπε
και άκουγε τις οργισμένες κραυγές «άρον – άρον σταύρωσον ...»
• που μέσα από τους στοίχους του Βάρναλη: «Πού να σε κρύψω γιόκα μου,
να μην σε φτάνουν οι κακοί;» συνόψισε την αγωνία της οικογένειας που
αφήνει πίσω του καθημερινά ο Αστυνομικός, όταν εκτίθεται στην
Κοινωνία, αλλά και στο Έγκλημα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Από την αγωνία της νιότης στον Γολγοθά της επιβίωσης
 Ο Αστυνομικός: Κυματοθραύστης της κοινωνικής αγανάκτησης και της
οικονομικής αθλιότητας
 Τί είναι, όμως, εκείνο που μας βάζει απέναντι στον κόσμο; Τί είναι
εκείνο που ακόμα και τη μάνα ενοχλεί; "Η εξουσία που έχετε", λένε
κάποιοι. Εξουσία; Μεγάλη λέξη για κάποιον που δεν γνωρίζει τί δου-λεύει
αύριο, που ξενυχτάει υπηρετώντας το καθήκον για 2 ευρώ την ώρα, που η
πενθήμερη εργασία του υπόλοιπου Δημοσίου, είναι και θα είναι άγνωστη
έννοια γι' αυτόν...
 Βολεύει, προφανώς, να ξεχάσει η Κοινωνία ότι αποτελούμε κομμάτι της.
Βολεύει να ξεχάσει ο Αστυνομικός από πού προέρχεται και ποιος
πραγματικά είναι ο ρόλος του.
 Παλεύουμε ενάντια στην "τεχνιτή" εσωστρέφεια.
 Κάνουμε άνοιγμα και κάλεσμα στην Κοινωνία.
 Γιατί Αστυνομία, είμαστε εμείς, αλλά Κοινωνία, είμαστε ΟΛΟΙ εμείς.
Της Γραμματέας Γυναικών

Ευθύμιος Λαμπρίδης
επίκουρος καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας
ΘΕΜΑ: "Εξηγώντας το υψηλό στρες του Αστυνομικού - Προσέγγιση στη
συνάρθρωση ατομικών ψυχολογικών διεργασιών και διαπραγμάτευσης
κοινωνικού στερεοτύπου|".
 Ο αστυνομικός ζει μία πραγματικότητα, η οποία σε ψυχολογικό επίπεδο
τον συνθλίβει.
 Δύο είναι τα είδη του στρες τα οποία βιώνει ο αστυνομικός. Χρόνιο στρες
στην πρώτη περίπτωση, στρες μέσα στο στρες στη δεύτερη.
 Από τη διεθνή έρευνα προκύπτει ότι «οι αστυνομικοί κατατάσσονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου, at risk, για τα ακόλουθα: αυτοκτονία, κατάθλιψη,
παθήσεις του μυοκαρδίου, αλκοολισμό, διαταραχές στον ύπνο και στο φαγητό, διαζύγια.

Αθηνά Καραμίντζιου,
Υπαστυνόμος Α’ (ΥΓ) ψυχολόγος στην Γ.Α.Δ.Π. Δυτικής Μακεδονίας
ΘΕΜΑ: Επάγγελμα - οικογενειακή ζωή του αστυνομικού. Μαζί και αλλιώτικα
.

 Αυτό που βοηθάει τους άνδρες συναδέλφους, όσον αφορά στον τρόπο διαχείρισης των στρεσογόνων καταστάσεων που απορρέουν από τη δουλειά τους, είναι
το γεγονός ότι διηγούνται μεταξύ τους πολεμικές ιστορίες. Με αυτόν τον
τρόπο, μετουσιώνουν το φόβο και τη φρίκη σε ωδή για τον ηρωισμό. Οι άνδρες
δηλα-δή δεν θα σταθούν σε συναισθηματικές πλευρές των συμβάντων που
προκύπτουν και αντιμετωπίζουν, δεν θα αναφερθούν σ’ αυτές, θα
προτιμήσουν να τις προσπεράσουν, ενώ αντίθετα, οι γυναίκες συνάδελφοι,
ακριβώς επειδή είναι
ευάλωτες, συναισθηματικές, στέκονται πολύ στη
συναισθηματική πλευρά του συμβάντος, και άρα βάζουν σε λόγια, μιλούν πολύ
για το φόβο, για τη φρίκη που προκαλεί ένα περιστατικό, στην προσπάθειά
τους να μεταβολίσουν την εμπειρία τους».

Ελένη Φώτου
Ψυχολόγος,
Υποψήφια διδάκτωρ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
– Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης
και Πρόεδρο της ΜΚΟ «BIA STOP».

 Να διευρύνουμε το ρόλο του Έλληνα Αστυνομικού
 Το σπάσιμο των στερεοτύπων είναι ελπιδοφόρο και εφικτό
 Εξηγώντας το φαινόμενο που παρατηρείται στην Ελλάδα, της αρνητικής δηλαδή στάσης του κοινού απέναντι στον αστυνομικό, η ψυχολόγος κα Ελένη
Φώτου, το απέδωσε στο γεγονός ότι «έχουν κληροδοτηθεί στις νεότερες γενιές
αντι-λήψεις σχετικά με το επάγγελμα αυτό που υπήρχαν πριν από δεκαετίες».

Χρήστος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αξίζετε πολλών συγχαρητηρίων.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΚΟ "ΒΙΑ ΣΤΟΠ"
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΑΝΥΕΘΑ κας ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΤΩΝ εε ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

- Αιτούμαστε από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη να ενεργήσει ανάλογα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην παράγραφο
1β: "Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το 2019, ο
τρόπος υπολογισμού της σύνταξης δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που
επέρχονται από τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού".
- Τέτοιους είδους ενέργεια θα απεγκλώβιζε τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα
συναδέλφων, που κατετάγηκαν κατά τα έτη 1991-1992, και δεν εντάσσονται στα όρια που τέθηκαν με το νέο ασφαλιστικό νόμο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΘΕΣΕΙΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
- Ζητήθηκε η άμεση στήριξη της Γραμματείας Γυναικών από το σύνολο των συναδέλφων για έναν διαρκή αγώνα απέναντι τα προβλήματα της αστυνομικής οικογένειας.
- Επιτακτική ανάγκη για στεγανή θωράκιση του συνδικαλιστικού κινήματος.
- Προάσπιση των κεκτημένων δικαιωμάτων.
- Όχι Επάγγελμα, αλλά Λειτούργημα!
- Τεχνιέντως καταστρατήγηση της Κανονιστικής 11.
- Προβλήματα οικογενειακά που προέρχονται από εργασιακές "παραφωνιές" σε
Υπηρεσίες της ΓΑΔΑ, όπως η συμμετοχή συναδέλφων σε καθημερινά έκτακτα
μέτρα, ανεξάρτητα με το πού υπηρετούν.
- Ο Αστυνομικός ανήκει στην Κοινωνία, από την οποία προέρχεται.
- Επέκταση της Αιμοδοτικής Άδειας και για την παροχή αιμοπεταλίων.
- Θέσπιση ειδικής άδειας για την διαδικασία παροχής νωτιαίου μυελού.

- Αίτημα προς τον Πρόεδρο της ΙΡΑ, προκειμένου τεθούν στη διάθεση συναδέλφων από την επαρχία με σοβαρά προβλήματα υγείας κατά την παραμονή τους
στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη (ένεκα επισκέψεων σε νοσοκομεία,κλπ), οι ξενώνες της ΙΡΑ.
- Στήριξη και υποστήριξη στον αγώνα της συναδέλφου ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλας,
Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, όχι ως γυναίκας συναδέλφου, αλλά ως αγωνίστριας και συνδικαλίστριας.
- Συμβολική παράδοση της Κανονιστικής 11 στο Προϊστάμενο του Επιτελείου του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη ΦΛΗΡΗ.
- Ανησυχία για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των σειρών 1991-1992, κυρίως από
το γυναικείο αστυνομικό προσωπικό ή αστράτευτων συναδέλφων.
- Αίτημα για εφαρμογή του Ν. 3865/2010, που αφορά το ασφαλιστικό των Δημοσίων Υπαλλήλων, και στο Αστυνομικό Προσωπικό.
- Παρεμβάσεις κατόπιν καταγγελομένων συναδέλφων όταν η Υπηρεσία "παρεμβαίνει" στην οικογένεια.
- Επαφές με το ΠΙΚΠΑ Πεντέλης και την Κιβωτό του Κόσμου.

- Επικοινωνία με τους Προέδρους των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων για ίδρυση πρωτοβάθμιων Γραμματειών Γυναικών.
- Με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΕΑΥΝ Λέσβου, κου Αλεξίου, την ημέρα της Γυναίκας (8-3-2013), πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επαφή της
Γραμματέας Γυναικών (ανοικτή ακρόαση) με τις γυναίκες συναδέλφους
της Λέσβου και της Λήμνου.

