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της ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Καθαρές κουβέντες
H ΠΡΟΩΡΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ στις κάλπες βρήκε το συνδικαλιστικό μας κίνημα στις
επάλξεις του αγώνα. Πολλά γεγονότα και άλυτα προβλήματα μας ανάγκασαν
να διαδηλώσουμε την αγανάκτησή μας για την απαξίωση που βιώνουμε ως
ένστολοι πολίτες. Καλέσαμε τα πολιτικά κόμματα να παρουσιάσουν τις
θέσεις τους και να μας δώσουν πειστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που
μας απασχολούν. Ο πολύπαθος αστυνομικός οργανισμός δεν μπορεί άλλο
να περιμένει.
ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΚΙΝΗΜΑ έχει δώσει το στίγμα του. Είμαστε εδώ
για να αγωνιζόμαστε για το δίκιο των συναδέλφων μας, για να καταθέτουμε
τις προτάσεις μας στα αρμόδια όργανα τις πολιτείας, για να αναδεικνύουμε
τα κακώς κείμενα, για να βρίσκουμε λύσεις, σε τελική ανάλυση, στα
προβλήματα που μας απασχολούν.
ΜΕ ΤΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ότι θα πορευτούμε όλοι με καθαρές κουβέντες, συνεπείς
στο διεκδικητικό μας πλαίσιο και με μια πολιτική και φυσική ηγεσία που θα
αποδεικνύουν εμπράκτως ότι σέβονται το συνδικαλισμό και προσβλέπουν
στη συνεργασία με τους εκπροσώπους των αστυνομικών, θέλουμε να
πιστεύουμε ότι τα λάθη και οι παραλείψεις του παρελθόντος, θα αποτελέσουν
μάθημα για όλους.

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Δυναμική και μαζική
η συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στη Θεσσαλονίκη

Μ

ε μια μαζική και δυναμική πανελλήνια διαμαρτυρία, οι ένστολοι εργαζόμενοι των Σωμάτων Ασφαλείας διακήρυξαν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου
2009 από την πλατεία Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης,
την αποφασιστική απαίτησή τους για την αναβάθμιση των
Οργανισμών που υπηρετούν και την ανάγκη στήριξης της
θεσμικής αποστολής τους με την οικοδόμηση σχέσεων
εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους πολίτες, βάσει σύγχρονων πολιτικών που θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα
τον άνθρωπο αστυνομικό, πυροσβέστη, λιμενικό, ως ενσωματωμένο λειτουργό της Ελληνικής κοινωνίας.
Όλα αυτά διέρχονται μέσα από την απαίτησή μας για
την κατοχύρωση του επαγγελματισμού, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την διαμόρφωση συνθηκών για διαρκή
προσφορά και τον αγώνα μας για καλύτερη και ποιοτικότερη προσφορά έργου, για αύξηση του κύρους των Σωμάτων Ασφαλείας, για διασφάλιση του λειτουργήματός
μας και την αναγνώρισή του ως επικίνδυνο, ενάντια σε
τακτικές απαξίωσής μας και πολιτικές οικονομικής υποβάθμισής μας.
Κύριο πρόταγμά μας η αναβάθμιση των εργαζομένων
στα Σώματα Ασφαλείας ως εχέγγυο για την διασφάλιση
του πολίτη.
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Με το πέρας της συγκέντρωσης ακολούθησε πορεία με
κατάληξη το υπουργείο Μακεδονίας -Θράκης, όπου το
σχετικό ψήφισμα επιδόθηκε στο Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου κ. ΑΝΑΝΙΚΑ Λουκά.
Τη συγκέντρωση και την εν συνεχεία πορεία χαρακτήριζαν η μαζικότητα, η δυναμική και ο παλμός που θύμιζαν
παλιές, καλές εποχές.
Στην συγκέντρωση παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό εκ μέρους της Ν.Δ. ο βουλευτής Θεσσαλονίκης
ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ Απόστολος, εκ μέρους του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ο βουλευτής Θεσσαλονίκης ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ιωάννης, εκ
μέρους του Κ.Κ.Ε. ο βουλευτής Θεσσαλονίκης ΖΙΩΓΑΣ
Ιωάννης, εκ μέρους του ΣΥ.ΡΙΖ.Α η βουλευτής Θεσσαλονίκης ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ Ευαγγελία και εκ μέρους του
ΛΑ.Ο.Σ. ο αντιπρόεδρος και βουλευτής -πρέσβης επι
τιμή- ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος.
Επίσης παρέστησαν ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΤΣΟΚΑΣ Χάρης, ο νομάρχης Θεσσαλονίκης
ΨΩΜΙΑΔΗΣ Παναγιώτης και οι υποψήφιοι βουλευτές
Θεσσαλονίκης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΒΟΥΓΙΑΣ Σπυρίδων και του
ΛΑ.Ο.Σ. ΣΧΟΙΝΑΣ Νικόλαος.
Για μια ακόμη φορά καταδεικνύεται ότι τα προβλήματα λύνονται μόνο με συμμετοχή στους αγώνες.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ
Παρά τις μέχρι σήμερα υποσχέσεις δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές και
σαφείς απαντήσεις από τα κυβερνητικά κλιμάκια και από τους αρμόδιους
υπουργούς, για τα εκκρεμή εργασιακά - οικονομικά ζητήματα, που μας
απασχολούν.
Αυτές τις ημέρες για μια ακόμη
φορά καταδείχθηκε η προσφορά των
υπηρετούντων στην ΕΛ.ΑΣ. και στα

Σώματα Ασφαλείας. Η προσφορά
αυτή αναγνωρίσθηκε από όλους τους
Έλληνες και έτυχε ιδιαίτερης επισήμανσης και από σχετικές δηλώσεις
όλων των αρχηγών των πολιτικών
κομμάτων, αλλά και από τον ίδιο τον
Πρωθυπουργό.
Όμως δεν αρκούν μόνο οι δηλώσεις και οι υποσχέσεις. Για το
έμψυχο, ανθρώπινο δυναμικό των

Σωμάτων Ασφαλείας που κάτω από
αντίξοες συνθήκες προσφέρει τις
υπηρεσίες του, απαιτείται ουσιαστική
εκδήλωση ενδιαφέροντος με τη λήψη
συγκεκριμένων μέτρων που θα ανακουφίσουν τον ένστολο πολίτη.
Μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν
έχει συμβεί.
Ο δρόμος του αγώνα είναι μονόδρομος!

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΓΩΝΑΣ!

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Οι ένστολοι εργαζόμενοι
Νέες κινητοποιήσεις
προαναγγέλλει
ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ
Δημήτρης Γεωργατζής

Α

γωνιστικό κάλεσμα, να συστρατευθούμε όλοι στον
αγώνα για την επίλυση των προβλημάτων μας απηύθυνε από το βήμα της μεγάλης συγκέντρωσης στη
Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Δημήτρης Γεωργατζής, τονίζοντας ότι σ’ αυτή τη ζωή τίποτα δεν μας
χαρίζεται, αλλά τα πάντα κατακτώνται με αγώνες και θυσίες.
Κάλεσε δε τα πολιτικά κόμματα, ιδίως τα κόμματα
εξουσίας, να ανοίξουν τα χαρτιά τους στη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου και να παρουσιάσουν τις θέσεις
τους για την Ελληνική Αστυνομία και τους ένστολους,
ώστε να γνωρίζουμε τι προτίθενται να πράξουν.
Ο κ. Γεωργατζής υπενθύμισε ότι «ένα χρόνο ακριβώς μετά, οι δρόμοι μας συναντιούνται και πάλι εδώ στη
Θεσσαλονίκη, ενόψει των εγκαινίων της Δ.Ε.Θ., όπου
είθισται να εξαγγέλλεται και η οικονομική πολιτική της
Κυβέρνησης για το επόμενο έτος και φυσικά τα βήματα
μας τα οδήγησαν εδώ η κυβερνητική αναλγησία και αδιαφορία μπροστά στα εργασιακά και οικονομικά ζητήματα
που απασχολούν τον κλάδο μας, επί χρόνια τώρα και για
τα οποία δυστυχώς όχι μόνο δε φαίνεται φως στο τούνελ
για την επίλυσή τους αλλά ούτε και διάθεση συζήτησης
αυτών από την κυβέρνηση.
Η αρνητική αυτή έως και απαξιωτική στάση των μέχρι
σήμερα κυβερνήσεων ακόμα και για ήσσονος σημασίας
ζητήματα, για τα οποία ούτε καν θα έπρεπε να υφίσταται
λόγος αναφοράς, δυστυχώς παραμένουν άλυτα και χωρίς διάθεση ούτε καν συζήτησης από τους ιθύνοντες».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα αιτήματά μας και στην
απροθυμία της κυβέρνησης να τα ικανοποιήσει. «Αντί
αυτού, όπως είπε, πληροφορηθήκαμε από τα Μ.Μ.Ε. την
αναγγελία από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας νέου μισθολογίου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Δηλαδή
αποκλείονται επιδεικτικά από κάθε έννοια διαλόγου για
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ακόμα μια φορά οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας,
όταν είναι γνωστό ότι κάθε μεταβολή στο μισθολόγιο των
Στρατιωτικών αφορά και τους ένστολους των Σωμάτων
Ασφαλείας.
Το γεγονός αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα καθώς για ακόμα μια φορά εξυφαίνονται και επιχειρούνται αλλαγές που μας αφορούν πίσω από την πλάτη
μας και ερήμην μας».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης «στην απαράδεκτη
κατάσταση που υφίσταται και στο Μ.Τ.Σ. όπου ενώ η
πλειοψηφία των μερισματούχων ανήκουν στην Ελληνική
Αστυνομία, εν τούτοις αποτελούμε μειοψηφία στο Δ.Σ.
Και φυσικά ούτε λόγος για τη συμμετοχή εκπροσώπων
των συνδικαλιστικών μας φορέων παρά το γεγονός ότι
το επιζητάμε και το διεκδικούμε επίμονα εδώ και μια δεκαετία. Όπως πληροφορούμεθα δε, υπάρχουν σκέψεις
αλλαγής του τρόπου υπολογισμού «επί τα χείρω» των
επικουρικών συντάξεων που παρέχει το ταμείο.
Γι’ αυτό στέλνουμε μήνυμα - προειδοποιούμε την τωρινή και μελλοντική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να μην εγκρίνει αλλαγές που μας θίγουν ερήμην μας.
Την κακοδιαχείριση του ταμείου από τις μέχρι τώρα διορισμένες διοικήσεις του ΥΕΘΑ δεν θα την πληρώσουν σε
καμία περίπτωση οι μερισματούχοι αστυνομικοί». Τόνισε
δε ότι είναι επιβεβλημένη και η αλλαγή της ονομασίας από
Μ.Τ.Σ. σε Μετοχικό Ταμείο Στρατού-Αστυνομίας.
Κλείνοντας την ομιλία του εξήγησε τους λόγους που
έπρεπε να γίνει η εκδήλωση, αν και βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο (πάγωμα μισθών – συντάξεων, απροθυμία διαλόγου για ένα νέο μισθολόγιο, νέο πάγωμα των
μισθών μας και για το 2010 και τη χορήγηση αντί αυξήσεων, επιδομάτων κοροϊδίας που εξανεμίζουν τα πενιχρό
εισόδημα μας) και προειδοποίησε ότι έπονται νέες κινητοποιήσεις.

δεν αντέχουν άλλα βάρη
στις πλάτες τους

Όχι στα μεγάλα λόγια
«Τα μεγάλα και παχιά λόγια για την προσφορά των υπηρετούντων στην ΕΛ.ΑΣ. και τα Σώματα Ασφαλείας, από
όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, ακόμα και από τον ίδιο
τον Πρωθυπουργό, συνοδευόμενα από υποσχέσεις παρέμειναν μόνο λόγια, όπως δυστυχώς είχαμε προβλέψει
ότι θα μείνουν με σχετικές ανακοινώσεις μας.
Εμείς από την πλευρά μας υπήρξαμε συναινετικοί και
πρόθυμοι να ανοίξουμε όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν στο τραπέζι του διαλόγου. Δυστυχώς αποδείχτηκε ότι απευθυνόμαστε σε ώτα μη ακουόντων.
Γι’ αυτό και καταφεύγουμε πλέον στο έσχατο μέσο
των κινητοποιήσεων με απαρχή την Δ.Ε.Θ., οι οποίες θα
ενταθούν και θα κλιμακωθούν κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου μέχρις ότου λάβουν το μήνυμα οι Κυβερνώντες. Τους διαβεβαιώνουμε δε, ότι το μήνυμα αυτό θα
είναι τόσο ισχυρό και δυνατό που θα το πάρουν θέλουν
δεν θέλουν, όπως συνέβη και κατά το παρελθόν.

Εμείς όλο αυτό το διάστημα αποδοθήκαμε σε ένα
αγώνα ενημέρωσης των πολιτικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τα καίρια και χρονίζοντα εργασιακά και οικονομικά μας αιτήματα. Πέρα όμως από τη συμπάθεια για τους αγώνες μας και το δίκαιο των αιτημάτων μας, δεν εισπράξαμε ούτε μια δέσμευση έστω, από
την Κυβέρνηση ή το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης το οποίο φιλοδοξεί αύριο να κυβερνήσει τη χώρα.
Για αυτό απευθυνόμαστε σήμερα, απ’ αυτό το βήμα,
σ’ όλα τα κόμματα και ιδιαίτερα στα εν δυνάμει κόμματα
εξουσίας να λάβουν συγκεκριμένες θέσεις και να μας
απαντήσουν, χωρίς αοριστολογία και υπεκφυγές :
α) Ποιο είναι το πρόγραμμά τους για το ένστολο
προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας;
β) Ποιες λύσεις θα δώσουν στα επί χρόνια άλυτα
προβλήματα – αιτήματα που μας απασχολούν;»

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Ανοιχτή επιστολή
των έξι Ομοσπονδιών με παραλήπτη
τον πρωθυπουργό της χώρας

Μ

ε μια μακροσκελέστατη επιστολή προς τον πρωθυπουργό της χώρας κ. Κώστα Καραμανλή, οι
Ομοσπονδίες των συναδέλφων που υπηρετούν
στα Σώματα Ασφαλείας, εξέθεσαν το μέγεθος των προβλημάτων του κλάδου και επισήμαναν τρόπους αντιμετώπισής τους, λίγο πριν από την κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη. Η ανοιχτή επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
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Ως προεδρεία των Ομοσπονδιών των Σωμάτων
Ασφαλείας, εκφράζοντας τη φωνή των εργαζομένων
αστυνομικών- πυροσβεστών –λιμενικών, με γνώμονα την
αγωνία τους για ένα καλύτερο αύριο, οφείλουμε με την
παρούσα επιστολή να σας εκθέσουμε τους λόγους που
μας αναγκάζουν να διεκδικήσουμε την επίλυση χρόνιων
προβλημάτων μας, μακριά από κάθε συντεχνιακή σκοπιμότητα και στείρα αμφισβήτηση, με ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη κατά τα εγκαίνια της
Δ.Ε.Θ.
Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των Σωμάτων
Ασφαλείας, μετράται καίρια με την εμπιστοσύνη ή μη των
πολιτών που επιζητώντας ως αναφαίρετο δικαίωμά τους
το αγαθό της ασφάλειας, στέκονται συμπαραστάτες σε
κάθε καλόπιστη προσπάθεια ανάκαμψης και αναβάθμισης.
Η διασφάλιση των εργαζόμενων αστυνομικών- πυροσβεστών- λιμενικών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος,
οι προϋποθέσεις για διαρκή προσφορά, η κατοχύρωση
AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

του επαγγελματισμού και η καταπολέμηση της διαφθοράς, προτάσσονται ως επιτακτικές αναγκαιότητες από το
συνδικαλιστικό μας κίνημα.

Ποιότητα
Δεν είναι ανούσια, αλλά ουσιαστική η επισήμανση ότι η
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και το κύρος με
το οποίο πρέπει να περιβάλει η πολιτεία τους Οργανισμούς μας, περιεκτικά πρέπει να προσδιορίζουν τους
στόχους και της ίδιας της πολιτείας που οφείλει να λαμβάνει μέτρα και για την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας.
Οι αναχρονιστικές αντιλήψεις και νοοτροπίες που θεωρούν αυτούς τους εργαζόμενους ως απρόσωπες μονάδες άσκησης πειθαναγκασμού, οδηγούν σε απαξίωση και
περιθωριοποίηση και ροκανίζουν τα θεμέλια των ίδιων
των Οργανισμών.
Η συμπάθεια του κόσμου για την Αστυνομία, μετά τα
γεγονότα του περσινού Δεκεμβρίου δεν προήλθε από τη
λήψη ουσιωδών μέτρων της Πολιτείας αλλά από τους
δολοφονημένους αστυνομικούς κατά την ώρα του καθήκοντος (Το Π.Δ. περί υγιεινής και ασφάλειας εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται, η εκπαίδευση δεν αναβαθμίστηκε.
Δεν είναι δυνατόν οι δόκιμοι των τριακοσίων ευρώ να
ασκούν αστυνόμευση και να αναπληρώνουν κενά. Η λειτουργία των Αστυνομικών Τμημάτων δεν επανασχεδιάσθηκε, ούτε έγινε επαρκή στελέχωσή τους με ανθρώπινο
δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή).

Αλλοδαποί
Η εσπευσμένη αντιμετώπιση του ζητήματος της λαθρομετανάστευσης αμέσως μετά τις ευρωεκλογές του 2009,
ανέδειξε τα τεράστια προβλήματα του Λιμενικού σε
προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Η πρόσφατη τραγωδία των πυρκαγιών, έφερε στο προσκήνιο τα βαθιά
προβλήματα του Πυροσβεστικού Σώματος που ήδη θα
έπρεπε να έχουν αντιμετωπισθεί και είναι σίγουρο ότι
δεν αντιμετωπίζονται μόνο με τον αλτρουισμό και την
αυτοθυσία των πυροσβεστών.
Επίσης δεν προκαλεί και τις καλύτερες των εντυπώσεων η είδηση από τα ΜΜΕ, ότι η ανανέωση του στόλου
των υπηρεσιακών οχημάτων είναι αποτέλεσμα δωρεών...

Επειδή προ των εγκαινίων της
Δ.Ε.Θ, από πλευράς της Επίσημης
Πολιτείας γίνονται συζητήσεις με τις
ανώτατες συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την οικονομική κατάσταση
των εργαζομένων ενόψει των εξαγγελιών της Κυβέρνησης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων πραγματοποίησε την Παρα
σκευή 28-8-2009 συνεδρίαση του
Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου
των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων
της με την παρουσία και των προεδρείων των υπόλοιπων Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας με κύριο αντικείμενο την αποτίμηση της
πορείας των χρόνιων εκκρεμών ζητημάτων θεσμικού – εργασιακού –
οικονομικού περιεχομένου του ένστολου προσωπικού.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην
ανάγκη της διασφάλισης του ένστολου κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του καθώς και στην οικονομική
ανάσα που επιβάλλεται να του δοθεί
καθόσον έως σήμερα η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική τον είχε
θέσει στο περιθώριο.
Η ανάγκη για ένα νέο μισθολόγιο
που θα αίρει τις ήδη υπάρχουσες κατάφορες αδικίες είναι διαχρονικό αίτημά μας, τουλάχιστον από το έτος
2003 και αντί της έναρξης επιτέλους
διαλόγου, έκπληκτοι παρακολουθήσαμε την αναγγελία στα Μ.Μ.Ε του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας για προώθηση Νέου Μισθολογίου στις Ένοπλες Δυνάμεις, εν αγνοία των Αστυνομικών-Λιμενικών και Πυροσβεστών και μάλιστα χωρίς κανένα διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας
αλλά απ’ όσο γνωρίζουμε ούτε με τη
φυσική και πολιτική ηγεσία αυτών,
γεγονός που μας δημιούργησε βαθύτατο προβληματισμό.

«Ποινή»
Η αναπλήρωση της απώλειας του εισοδήματος όσων τραυματίζονται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος
εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα και να μην αντιμετωπίζεται τιμωρώντας έτσι με «χρηματική

ποινή» τους συναδέλφους που δίνουν τη μάχη κατά του εγκλήματος.
Η αποζημίωση της πέραν του
πενθημέρου εργασίας παραμένει καθηλωμένη στα 46 ευρώ από το 2002.
Η αποζημίωση της νυχτερινής
ωριαίας αποζημίωσης παραμένει καθηλωμένη στα 2.96 ευρώ από το
2002.
Παρά τις πολιτικές δηλώσεις σε
δύσκολες και αντίξοες στιγμές που
μπαίνουν μπροστά οι εργαζόμενοι
στα Σώματα Ασφαλείας, για λειτουργούς με αυταπάρνηση και ηρωισμό,
στην πράξη αντίκρισμα και ενδιαφέρον δεν υπάρχει από την επίσημη
Πολιτεία. Οι Ομοσπονδίες όλο το
προηγούμενο διάστημα είχαν επαφές με την ηγεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών, ώστε έστω και σε αυτά
τα ελάχιστα που έχουν ζητηθεί (αναπροσαρμογή ποσού πενθημέρων –
νυχτερινών – αναπλήρωση απώλειας
εισοδήματος παθόντων) και είχαν γίνει αποδεκτά ως δίκαια, να υπάρξει
άμεση αντιμετώπιση τους. Μάταια
όμως.

Απόντες
Σε αυτό το Γενικό Συμβούλιο, καίτοι
κλήθηκε να παραστεί η ηγεσία του
Υπουργείου Εσωτερικών και να
απευθυνθεί στο Σώμα για τα ζητήματα που έχουν τεθεί, δεν προσήλθε.
Αντί αυτού το Υπουργείο Εσωτερικών όλως παραδόξως εκπροσώπησε
ένστολος υπηρεσιακός παράγοντας
της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε αυτός να κομίσει τα αρνητικά μηνύματα.
Διερωτήθηκε το Συμβούλιο και
τα Προεδρεία των Πρωτοβαθμίων
Οργανώσεων πώς είναι δυνατόν την
Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών και την Κυβέρνηση
(Δύο Υπουργοί – Ένας Γενικός
Γραμματέας) να τους εκπροσωπεί
υπηρεσιακός παράγοντας της Ελληνικής Αστυνομίας και ούτε καν ένας
εξουσιοδοτημένος βουλευτής – εκπρόσωπος της Κυβέρνησης.
Η απαξιωτική στάση της Κυβέρνησης έθιξε το συμβούλιο και τους
εκπροσώπους των Πρωτοβαθμίων
Οργανώσεων
προκαλώντας
σε

όλους βαθύτατη δυσαρέσκεια .
Οι προσπάθειές μας για μια ενημέρωση δια ζώσης από τον καθ’
ύλην αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας
και Οικονομικών με τον οποίο ζητήσαμε συνάντηση από το μήνα Μάιο
όσο και πρόσφατα (26-8-2009), απέβησαν άκαρπες και δια του διευθυντού του γραφείου αυτού, μας γνωστοποιήθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό προ των εγκαινίων της
Δ.Ε.Θ.
Μετά από αυτές τις παλινωδίες
και την απαξιωτική αντιμετώπιση των
ενστόλων, είμαστε υποχρεωμένοι να
απευθυνθούμε προς εσάς, έχοντας
μία μόνιμη πικρία, γιατί ουδέποτε οι
ηγεσίες των Οργανισμών μας δεν
προέβησαν αυτόβουλα στη λήψη μέτρων για τους εργαζόμενους τους,
παρά μόνο κατόπιν ανοιχτών δημοσιοποιήσεων προς την κοινωνία των
προβλημάτων μας και πιέσεων με τη
δική της συμπαράσταση.
Γνωρίζουμε ότι οι καιροί είναι
δύσκολοι, αλλά δεν απογοητευόμαστε. Γιατί, όπως επισημαίνει και ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κος
Κάρολος Παπούλιας, «οι διαχρονικοί αγώνες του λαού μας είναι ο πυρήνας της αγωνιστικής μας αισιοδοξίας, που προκαλεί δημιουργικές δυνάμεις, αποβάλλει την ηττοπάθεια
και φέρνει την αύρα ενός καλύτερου
αύριο».
Στο πνεύμα αυτό βρίσκονται και
οι δικές μας διαμαρτυρίες».

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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ι ένστολοι αναμένουν στις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων να συμπεριλαμβάνονται και συγκεκριμένες θέσεις για την επίλυση
των αιτημάτων μας και την αναβάθμιση των Οργανισμών μας
Η προκήρυξη εκλογών και η είσοδος
της χώρας σε προεκλογική περίοδο
βρίσκει εμάς τους εργαζόμενους στα
Σώματα Ασφαλείας με άλυτα προβλήματα, που χρόνια ταλανίζουν τους
εργασιακούς μας χώρους και φαλκιδεύουν την αποτελεσματικότητα της
αποστολής μας.
Γι’ αυτό εμείς οι Αστυνομικοί, οι
Πυροσβέστες και οι Λιμενικοί συγκεντρωθήκαμε σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου
2009 στη Θεσσαλονίκη για να διατρανώσουμε την έντονη ανησυχία
μας για την δυσλειτουργία των Οργανισμών μας, αλλά και για τον κίνδυνο
απαξίωσης και οικονομικής υποβάθμισης που διατρέχουμε.
Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και ενστόλων
είναι η λυδία λίθος για μια αποτελεσματική λειτουργία των Σωμάτων
Ασφαλείας. Για να υπάρχουν σχέσεις
εμπιστοσύνης, ως Συνδικαλιστικό κίνημα, απευθυνόμενοι πλέον προς
όλα τα πολιτικά κόμματα της Χώρας
επισημαίνουμε ότι αγωνιζόμαστε για
4 την κατοχύρωση του επαγγελματισμού
4 τις προϋποθέσεις για διαρκή
προσφορά
4 την καταπολέμηση της διαφθοράς
4 την διασφάλισή μας κατά την
εκτέλεση του καθήκοντος.
Δεν είναι ανούσια, αλλά ουσιαστική
η επισήμανση ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και το κύρος
με το οποίο πρέπει να περιβάλει η
πολιτεία τους Οργανισμούς μας, περιεκτικά πρέπει να προσδιορίζουν
τους στόχους και της ίδιας της πολιτείας που οφείλει να λαμβάνει μέτρα
και για την αξιοπρεπή διαβίωση των
εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας.
Οι αναχρονιστικές αντιλήψεις και
νοοτροπίες που θεωρούν αυτούς
τους εργαζόμενους ως απρόσωπες
μονάδες άσκησης πειθαναγκασμού,
οδηγούν σε απαξίωση και περιθωριοποίηση και ροκανίζουν τα θεμέλια
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Οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών παραδίδουν το Ψήφισμα
στον γενικό γραμματέα του υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης κ. Λουκά Ανανίκα
των ίδιων των Οργανισμών.
Ενέργειες που τείνουν να οδηγήσουν εργασιακές σχέσεις σε παρελθούσες εποχές, διαταράσσουν το
εσωτερικό των Οργανισμών μας και
προκαλούν τον ιδιαίτερο προβληματισμό της Ελληνικής κοινωνίας, διότι
σε όλους γίνεται αντιληπτό ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, της
λαθρομετανάστευσης, της λαίλαπας
των πυρκαγιών και γενικά της εμπέδωσης αισθήματος ασφαλείας στους
πολίτες, απαιτεί σύγχρονες μεταρρυθμίσεις που δεν γίνονται με αναχρονιστικές μεθόδους και συνταγές
του παρελθόντος.
Δεν προκαλεί και τις καλύτερες
των εντυπώσεων η είδηση από τα
ΜΜΕ, ότι η ανανέωση του στόλου
των υπηρεσιακών οχημάτων είναι
αποτέλεσμα δωρεών...

«Χρηματική ποινή»
Σε μια περίοδο μάλιστα που και η ηθική αναγνώριση της προσφοράς των

αστυνομικών – πυροσβεστών – λιμενικών είναι εξαιρετικής σημασίας
ώστε να μην καμφθεί το φρόνημά
τους, είναι αδιανόητο οι συνάδελφοι
που τραυματίζονται κατά την ώρα
του καθήκοντος να υφίστανται την
«χρηματική ποινή» της απώλειας του
εισοδήματός τους καθώς αυτό δεν
αναπληρώνεται όσο είναι τραυματισμένοι.

Για την αναστροφή αυτής της άσχημης κατάστασης απαιτούμε ως ελάχιστες προϋποθέσεις για την εύρυθμη
λειτουργία μας:
4 Πραγματική αναδιάρθρωση των
Υπηρεσιών.
4 Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων.
4 Εφοδιασμό με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και μέσα.
4 Εφαρμογή των όρων υγιεινής και
ασφάλειας.
4 Αναγνώριση της εργασίας ως
επικίνδυνης και ανθυγιεινής.
4 Αναβάθμιση της εκπαίδευσης.
4 Αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος κρίσεων –προαγωγών– με
ένα δίκαιο και αδιάβλητο σύστημα
που θα παρέχει όλα τα εχέγγυα της
ανάδειξης - ανέλιξης των άξιων και
ικανών.

Μισθολόγιο
Η πολιτεία οφείλει να λαμβάνει και μέ-

τρα για την αξιοπρεπή διαβίωση των
εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας
Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην
αναγκαιότητα προστασίας του πενιχρού εισοδήματός μας αλλά και θεσμοθέτησης ενός δίκαιου μισθολογίου.
Επιβάλλεται επομένως μισθολόγιο
δίκαιο χωρίς ανισότητες και αδικίες,
με νέα δυναμική που θα δίνει όραμα

και προοπτική στην οικονομική
αναβάθμιση των ενστόλων στα Σώματα Ασφαλείας, ειδικότερα των
νέων αστυφυλάκων-λιμενοφυλάκωνπυροσβεστών Υπαξιωματικών-Αξιω
ματικών.
Με αφετηρία τον Β.Μ. του αστυφύλακα-πυροσβέστη-λιμενοφύλακα
(Λοχία) και ιεραρχία σχέση κλίμακας 1 προς 3 από τον Αστυφύλακα
(Λοχία) έως Αντιστράτηγο (Αρχηγό-ΓΕΕΘΑ).
Με δικαιότερους συντελεστές,
ορθολογικά, σε αναλογική βάση.
Με σταδιακή κατάργηση-ενσω
μάτωση όλων των τακτικών επιδομάτων,
Με εισαγωγικό μισθό του νέου
Αστυφύλακα, Λιμενοφύλακα, Πυρο
σβέστη τα 1.350 ευρώ.
Στοιχειώδης υποχρέωση της πολιτείας για να πάρει μια ανάσα οικονομική ο ένστολος εργαζόμενος είναι:
Η συνολική αναπλήρωση της
απώλειας του εισοδήματος (350 ευρώ) όσων τραυματίζονται κατά την
εκτέλεση του καθήκοντος που εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα.
Η αναπροσαρμογή της αποζημίωσης για την πέραν του πενθημέρου εργασία στα 70 ευρώ από τα
46 ευρώ που παραμένει καθηλωμένη από το 2002.
Η αναπροσαρμογή της νυχτερινής ωριαίας αποζημίωσης στα 5 ευρώ από τα 2,96 που παραμένει καθηλωμένη από το 2002.
Οι εργαζόμενοι στα Σώματα
Ασφαλείας απαιτούν την αντιμετώπιση των χρονιζόντων προβλημάτων που δυσχεραίνουν το έργο αυτών, αλλά και των Οργανισμών που
υπηρετούν, ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν απρόσκοπτα τα υπέρτατα αγαθά του πολίτη, τη ζωή, την
τιμή και την περιουσία του.
Οι ένστολοι αναμένουν στις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων
να συμπεριλαμβάνονται και συγκεκριμένες θέσεις για την επίλυση
των προαναφερομένων αιτημάτων
μας και την αναβάθμιση των Οργανισμών μας.
Στο αγαθό της ασφάλειας
του Πολίτη δε χωρούν εκπτώσεις!
Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Θωρακίζοντας την ΕΛ.ΑΣ.
θωρακίζουμε τη Δημοκρατία μας

Μ

ε μια συμβολική κίνηση χορήγησης αλεξίσφαιρων γιλέκων σε
δέκα συναδέλφους της Άμεσης Δράσης Αττικής, μιας υπηρεσίας που δίνει
καθημερινά μάχες στην πρώτη γραμμή
του μετώπου κατά της εγκληματικότητας, οι Ομοσπονδίες μας - ΠΟΑΣΥ και
ΠΟΑΞΙΑ- επέλεξαν να αναδείξουν και
πάλι το μείζον θέμα της ανασφάλειας,
που βιώνει η αστυνομική μας οικογένεια, εξαιτίας των συνεχιζόμενων απειλών και των εγκληματικών ενεργειών με
θύματα συναδέλφους μας, αλλά και της
αδυναμίας της πολιτείας να παραθέσει
απέναντι στο έγκλημα μια άριστα εκπαιδευμένη, ευέλικτη και αποτελεσματική Ελληνική Αστυνομία.
Η πρωτοβουλία εκδηλώθηκε την 1η
Ιουλίου 2009, μόλις λίγες ημέρες από
την άνανδρη δολοφονία του συναδέλφου μας Αντώνη - Νεκτάριου Σάββα
στα Πατήσια, και το τραγικό αυτό συμβάν δεν έπρεπε να λησμονηθεί τόσο
εύκολα… Οι Ομοσπονδίες, σε ανακοίνωσή τους επισήμαναν το γεγονός ότι
τείνει να λησμονηθεί από όλους, ο τραγικός θάνατος του συναδέλφου μας, λες
και είναι φυσιολογικό να απειλούνται,
να εκβιάζονται, να δολοφονούνται, να
σκοτώνονται και να τραυματίζονται οι
αστυνομικοί στη χώρα μας.
Τονίζουν δε ότι «το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι αποφασισμένο να
κρατήσει ανοικτό στην ημερήσια ατζέντα το μείζον θέμα της προσωπικής
ασφάλειας όχι μόνο των αστυνομικών,
αλλά και των ίδιων των πολιτών που θέτουν επιτακτικά το ερώτημα «πού είναι
η αστυνομία».
Καλούμε την πολιτεία, ιδίως όταν
όλοι ομιλούμε για οικονομική κρίση,
για οικονομική ανέχεια, έξαρση της
εγκληματικότητας και πιθανές κοινωνικές εκρήξεις, να αναλογιστεί το μέγεθος των ευθυνών της και να αποδεχτεί
την πρότασή μας για τη σύσταση μιας
Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής,

η οποία μέσα από γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο, με επιστημονικά
κριτήρια και δημοκρατικές εγγυήσεις,
θα καταγράψει όλο το φάσμα των προβλημάτων και θα παρουσιάσει στον ελληνικό λαό μια πρόταση μακράς πνοής
για την ΕΛ.ΑΣ. του 21ου αιώνα.

Δεκάδες οι νεκροί
Οι δεκάδες νεκροί (12 από το 2004 και
4 μόλις τους τελευταίους μήνες) και οι
εκατοντάδες τραυματίες τα τελευταία
χρόνια μετά την ίδρυση της Ελληνικής
Αστυνομίας το 1984, αυτή η συνεχιζόμενη αιμορραγία, αποτελεί για όλους
εμάς μεγίστη πρόκληση και δεν μπορεί
να δικαιολογηθεί με τίποτε.
Το επάγγελμά μας είναι επικίνδυνο
και ανθυγιεινό και η πολιτεία επιτέλους
έχει υποχρέωση να διαθέσει τα απαιτούμενα κονδύλια για τη θωράκισή μας
από τους παντοειδείς κινδύνους που
αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συνάδελφοί μας.
Διεξοδική αναφορά στα προβλήματα που μας απασχολούν έγινε κατά τη
διάρκεια του Γενικού Συμβουλίου της
ΠΟΑΣΥ λίγη ώρα νωρίτερα σε ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου μίλησε και
ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ Δημήτρης
Γεωργατζής. Καλεσμένος ήταν και ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αστυνομικών (EUROCOP) κ.
Χανς Κίφερ ο οποίος επικρότησε την
όλη πρωτοβουλία και ήταν ο πρώτος
που επέδωσε το πρώτο γιλέκο στον
προϊστάμενο αξιωματικό της Ομάδας
«Ζ» της Άμεσης Δράσης Αττικής, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια συμβολική
κίνηση με στόχο την ευαισθητοποίηση της πολιτείας για τη θωράκιση του
αστυνομικού λειτουργήματος.
Το Γενικό Συμβούλιο ενέκρινε ψήφισμα το οποίο επιδόθηκε από αντιπροσωπεία στον πρόεδρο της Βουλής
κ. Δημήτρη Σιούφα και στους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. °
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ΣYNΔIKAΛIΣTIKA

ΟΧΙ
στο βωμό της βίας
Α
Μ
Ι
Α
και της τρομοκρατίας
άλλο
Πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Συντάγματος το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2009 στο πλαίσιο εκδήλωσης τιμής
και μνήμης των αδικοχαμένων συναδέλφων μας, με αφορμή το μνημόσυνο
στα σαράντα, του δολοφονηθέντος από
τους τρομοκράτες συναδέλφου μας Νεκτάριου Σάββα, συμβολική ένστολη διαμαρτυρία των αιρετών εκπροσώπων των
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας, κατά
την οποία διατρανώσαμε για μια ακόμα
φορά την σταθερή μας βούληση να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να
αφυπνίσουμε συνειδήσεις, με στόχο τη
λήψη άμεσων μέτρων για τη διασφάλιση
του αστυνομικού λειτουργήματος.
Η απόφασή μας να εκπέμψουμε
προς πάσα κατεύθυνση το αγωνιώδες
μήνυμα «όχι άλλο αίμα στο βωμό της
βίας και της τρομοκρατίας», με την συμβολική ανάρτηση «ματωμένων αδειανών
πουκάμισων» δίπλα στους συγκεντρωμένους συναδέλφους μας, συμβολικά
έξω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και
απέναντι από το μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη, μια ημέρα πριν από την 35η
επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, αλλά και η συγκινητική, εγκάρδια και ελπιδοφόρα για μας, εκδήλωση
συμπαράστασης στον αγώνα μας από
τον μεγάλο Έλληνα Μίκη ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο
εφησυχασμού σε κανέναν μας και πολύ
περισσότερο δεν επιτρέπουν στους αρμόδιους παράγοντες της Πολιτείας να
εθελοτυφλούν.
Εκ μέρους των Ομοσπονδιών μας
τονίστηκε ότι αγωνιζόμαστε για την κατοχύρωση του επαγγελματισμού στην
Ελληνική Αστυνομία, για την καταπολέμηση της διαφθοράς και για τη διαμόρφωση συνθηκών για διαρκή αστυνομική
προσφορά στην ελληνική κοινωνία.

Μετονομασία

Δίνοντας δε ιδιαίτερη προσοχή στην
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Συμπαράσταση

Ηχηρό μήνυμα εξέπεμψαν
οι Ομοσπονδίες από την Πλατεία
Συντάγματος σε μια αγωνιώδη
προσπάθεια λήψης μέτρων
για να μη θρηνήσουμε
άλλους συναδέλφους
πρόσφατη αναφορά – απόφαση των
υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «τη σημασία που έχει
η απόδοση της οφειλόμενης τιμής στα
θύματα της τρομοκρατίας», υποβάλλαμε
και δημόσια το αίτημά μας στον δήμαρχο της Αθήνας κ. Νικήτα Κακλαμάνη για
την μετονομασία της Οδού Πορφύρα
στα Πατήσια, σε οδό Νεκτάριου Σάββα. Επίσης, υπενθυμίσαμε ότι η χώρα
μας δεν έχει ακόμα εφαρμόσει σχετική
οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
θέσπιση μηχανισμού όσον αφορά τη
διευκόλυνση της διαδικασίας αποζημίωσης των θυμάτων –αστυνομικών και
πολιτών- από οποιαδήποτε εγκληματική
ενέργεια, ενώ εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει εμπράκτως την επικινδυνότητα
του λειτουργήματός μας.
Η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει
το μείζον θέμα της ασφάλειας μακριά
από πολιτικές σκοπιμότητες, ως εθνικό
θέμα, αντί να προωθεί μέτρα πρόσκαιρου εντυπωσιασμού κα κατευνασμού
της εύγλωττης ανησυχίας της αστυνομικής οικογενείας και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό εκ μέρους της ΑΔΕΔΥ ο Γενικός Γραμματέας κ. Ηλίας
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, εκ μέρους της Νέας
Δημοκρατίας ο βουλευτής κ. ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ, του ΠΑΣΟΚ ο κ. Αθανάσιος
ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, του ΣΥΡΙΖΑ ο
βουλευτής κ. Νίκος ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ, του
ΛΑΟΣ ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κ. Απόστολος ΜΠΑΜΙΧΑΣ, ο εκπρόσωπος του ΔΣΑ κ. Γεώργιος ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ, της ΠΟΕΥΠΣ κ.
Γιώργος ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ και της ΠΟΕΠΛΣ
κ. Γιώργος ΔΡΙΒΑΚΟΣ.
Το παρών έδωσαν επίσης οι βουλευτές Ανδρέας ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
(Βοιωτία), Μαρία ΚΟΛΛΙΑ (Σέρρες),
Γρηγόρης ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ (Λακωνία),
Παναγιώτης Σκανδαλάκης (Λακωνία) και
Δημήτριος ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Άρτα).
Τη συμπαράστασή τους εξέφρασαν
επίσης οι βουλευτές κ.κ. Αναστάσιος
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ (Σέρρες), Στάθης ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ (Σέρρες), Ηλίας ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ (Σέρρες), Βασίλης ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
(Ηράκλειο), Λευτέρης ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
(Ηράκλειο), Βασίλης ΤΟΓΙΑΣ (Βοιωτία),
Ακης Γεροντόπουλος (Έβρος), Αλέξανδρος ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Έβρος),
Σταύρος ΚΕΛΕΤΣΗΣ (Έβρος), Γιώργος
ΝΤΟΛΙΟΣ (Έβρος), Λεωνίδας ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Λακωνία) Αγγελική ΓΚΕΡΕΚΟΥ
(Κέρκυρα) ο πρόεδρος της ΕΑΠΣ κ. Φίλιππος ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ, ο πρόεδρος
της ΕΑΛΣ κ. Γεώργιος ΜΑΝΩΛΟΥΔΗΣ,
ο πρόεδρος του Σωματείου Ειδικών
Φρουρών κ. Βασίλειος ΝΤΟΥΜΑΣ και
ο γραμματέας Ιωάννης ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ,
ενώ ξεχώρισε και η συμμετοχή του συναδέλφου μας ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ, αδερφού του Μιχάλη, που έχασε τη ζωή του
το Μάρτιο στην προσπάθειά του να
ακινητοποιήσει ένοπλο κακοποιό, καίτοι
βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

XΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
«Αρνούμαστε
το ρόλο των ματωμένων
“αδειανών πουκάμισων”»…

O

πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος Φωτόπουλος
αναφερόμενος στην προσπάθειά μας για μια πιο αποτελεσματική αστυνομία, τόνισε ότι στις 2 Μαΐου του 2009,
μόλις πριν από δυόμισι μήνες περίπου, ο βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Τάκης, στην εφημερίδα «Καθημερινή» δήλωνε μεταξύ άλλων για την αστυνομία μας:
«Είναι επιτακτικότατη η ανάγκη ανάκτησης εκ μέρους
της Αστυνομίας του αισθήματος εμπιστοσύνης των πολιτών. Όχι όμως με ένταση της κατασταλτικής δράσης,
αλλά με ένταση του έμπρακτου σεβασμού προς τους
πολίτες». Σημείωνε επίσης ο κ. Τάκης, ότι «οι Έλληνες
αστυνομικοί, καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν καινοφανή φαινόμενα για τα οποία τα υπηρεσιακά εγχειρίδια,
οι διατάξεις και συνολικά η εκπαίδευση δεν τους έχουν
καθόλου προετοιμάσει. Και δεν πρόκειται για ολιγωρία
του ελληνικού κράτους μόνο στην εκπαίδευση της αστυνομίας. Πρόκειται για συνολική αμηχανία του κράτους,
απέναντι στα νέα φαινόμενα που αναδεικνύουν το ρόλο
του αστυνομικού «πουκάμισο αδειανό»!
Με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό του και δανειζόμενοι σήμερα την εύστοχη παρατήρησή του, για να
αφυπνίσουμε συνειδήσεις, προσθέτουμε ότι οι Έλληνες
αστυνομικοί κινδυνεύουν πλέον να μετατραπούν και σε
ματωμένα «αδειανά πουκάμισα», είπε ο Χρήστος Φωτόπουλους, συμπληρώνοντας τις σκέψεις του με τους αμείλικτους αριθμούς για τους νεκρούς και τους τραυματίες
εν ώρα υπηρεσίας και καλώντας τους συγκεντρωμένους
να τηρήσουν ευλαβικά ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του
συναδέλφου μας Νεκτάριου Σάββα, που δολοφονήθηκε
στην οδό Πορφύρα στα Πατήσια στις 17 Ιουνίου 2009.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν για να θωρακιστεί το λειτούργημά μας και τόνισε
ότι «τα μίσθαρνα όργανα της τρομοκρατίας πέρα από
τις απειλές και τις κατάπτυστες αναφορές στην Ελληνική
Αστυνομία, αμφισβήτησαν το δικαίωμά μας να συνδικαλιζόμαστε και να διεκδικούμε το δίκιο μας μαζί με άλλα
κοινωνικά στρώματα.
Στ΄ αλήθεια ποιοί είναι εκείνοι που μας θέλουν «μπάτσους» και όχι επαγγελματίες αστυνομικούς;
Ποιοί είναι εκείνοι που μας θέλουν να βουλιάζουμε
στο βούρκο και την ανυποληψία, αντί να είμαστε υπερήφανοι για το έργο που θέλουμε και πρέπει να προσφέρουμε στην κοινωνία μας;

Ποιοί είναι εκείνοι που δυσκολεύονται να βάλλουν την
υπογραφή τους για τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων, ώστε επιτέλους να θωρακιστεί το αστυνομικό λειτούργημα για να μπορεί να προσφέρει ο Έλληνας αστυνομικός τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη οι συμπολίτες
μας, 24 ώρες το 24ωρο;
Γιατί διαιωνίζεται η κακοδαιμονία που δεν επιτρέπει
μέσα από ένα δημοκρατικό διάλογο να συμφωνήσουμε,
κοινωνία, πολιτικά κόμματα και συνδικαλιστικό κίνημα σε
ένα κοινό πλαίσιο για μια πιο σύγχρονη και πιο αποτελεσματική Ελληνική Αστυνομία;

Οι ευθύνες

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι συμπολίτες μας γνωρίζουν
ποιές είναι οι αιτίες των προβλημάτων μας. Τα προβλήματα έχουν ονοματεπώνυμο και οι ευθύνες πρέπει να
καταλογίζονται.
Για μια ακόμη φορά σήμερα, παραμονή της 35ης επετείου αποκατάστασης της Δημοκρατίας στη Χώρα μας
συναισθανόμενοι ότι όταν βάλλεται ο θεσμός της Αστυνομίας βάλλεται η ίδια η Δημοκρατία τονίζουμε ότι το
κύρος, η αξιοπρέπεια, η τιμή και η υπόληψη του αστυνομικού κατακτώνται με τη δουλειά, με την επαγγελματικότητα στη λειτουργία μας, με θετικά αποτελέσματα και επιτυχίες όχι μόνο στις υποθέσεις των μεγαλόσχημων αλλά
και στις υποθέσεις των απλών πολιτών, και κυρίαρχα με
την αποτελεσματικότητά μας στην πρόληψη.
Έτσι επιτυγχάνεται και παγιώνεται τελικά η καταξίωση
του αστυνομικού και της αστυνομίας στην κοινωνία και όχι
με την αυστηροποίηση των μέτρων καταστολής. Με τον
απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε
πολίτη και με ιδιαίτερο σεβασμό στο κάθε τι διαφορετικό
από μας. Διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα με
όρους στρατώνα ή με εσωτερικούς κανονισμούς τύπου
«αποφασίζομεν και διατάσσομεν».
Κλείνοντας την ομιλία του ο Χρήστος Φωτόπουλος
τόνισε ότι ο δρόμος του αγώνα είναι μονόδρομος, διότι
κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές μας. Ούτε ασφαλώς, με τις ζωές των συμπολιτών μας. Κάλεσε δεν τους
συναδέλφους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και τα
φαινόμενα διαφθοράς για να μην συκοφαντείτε το σύνολο του αστυνομικού σώματος.
°
AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Δ. ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ
«Η δημόσια ασφάλεια
δεν είναι αστυνομοκρατία,
είναι η απαλλαγή του πολίτη
από τον φόβο»

Δ

εν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τα όσα πριν από
μένα εύγλωττα και γλαφυρά παρουσίασε ο Πρόεδρος
της ΠΟΑΣΥ, ο συνάδελφος κ. Χρήστος Φωτόπουλος.
Θέλω να μου επιτρέψετε όμως να απευθύνω μερικές σκέψεις μου για προβληματισμό τόσο από όλους εμάς όσο και
από τους παριστάμενους εκπροσώπους των κομμάτων και
να παρακαλέσω να σκύψουν στα προβλήματα της αστυνομίας πέρα και πάνω από κομματικές σκοπιμότητες και την
πολιτεία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ως εθνικό.
Θέλω να υπενθυμίσω για πολλοστή φορά ότι όλοι
μας ξεκινάμε για δουλειά έχοντας το νου μας ότι για τον
εργαζόμενο έλληνα αστυνομικό ισχύει: ζωή – καθήκον
– θυσία με θλιβερό αποτέλεσμα, εκατοντάδες τραυματίες συναδέλφους και πολλούς που δεν επέστρεψαν ποτέ
κοντά μας ούτε στις οικογένειες τους – θύματα του καθήκοντος.
Τούτες τις ώρες το συνδικαλιστικό μας κίνημα τιμώντας τους αδικοχαμένους συναδέλφους μας αλλά και για
να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα, έχει ιερή υποχρέωση,
να απαιτήσει από την πολιτεία να σταματήσει κάθε σχέδιο και σκέψη για μέτρα πρόσκαιρου εντυπωσιασμού κα
κατευνασμού της εύγλωττης ανησυχίας της αστυνομικής
οικογενείας και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου.
Η εμπέδωση συνθηκών ασφαλείας είναι εθνική υπόθεση και ως τέτοια έχουμε διατρανώσει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα από τους κυβερνώντες.
Είναι καιρός οι ίδιοι οι πολίτες μαζί μας να απαιτήσουν
από την ελληνική πολιτεία, να πάψει να τους κοροϊδεύει
και να σταθούν αλληλέγγυοι στο συνδικαλιστικό μας κίνημα και στους έλληνες αστυνομικούς που δοκιμάζονται,
ορθώνοντας το ανάστημά τους κατά της βίας και της
τρομοκρατίας.
Η ραγδαία εξάπλωση της εγκληματικότητας, η κοινωνική ένταση και οι καταστροφές, τα περιστατικά που δηλώνουν την εμφάνιση της νέας μορφής της τρομοκρατίας
– που επιδιώκει μαζικού χαρακτήρα εκτελέσεις – θέτουν
επί τάπητος το πρόβλημα της ασφαλείας και της κοινωνικής ομαλότητας.

¥ Καθοριστικό στοιχείο

Τόσο οι θέσεις και οι επιλογές της κυβέρνησης, αλλά και
των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όσο και ο ρόλος που
πρέπει να διαδραματίσουν οι δυνάμεις ασφαλείας, θα
αποτελέσουν καθοριστικά στοιχεία για την ίδια την ομαλή
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Να εξαιρέσουν από το πεδίο
των αντιπαραθέσεων την αστυνομία
κάλεσε τα πολιτικά κόμματα
ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ
κοινωνική και οικονομική πορεία της Χώρας.
Χωρίς να αποποιηθούν τον παραδοσιακό τους ρόλο
οι δυνάμεις ασφαλείας στον σύγχρονο κόσμο (π.χ. τα
γεγονότα των ταραχών στη Γαλλία), μπόρεσαν να αναπτύξουν νέες μορφές οργάνωσης και δράσης ώστε να αντιμετωπίσουν σχετικά και αποτελεσματικά τις νέες σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας που επεκτείνονται ραγδαία
τα τελευταία χρόνια.
Με την έννοια αυτή, μαζί με τον παραδοσιακό πολιτικό τους ρόλο, αναδεικνύεται και κοινωνικός τους ρόλος
καθόσον, αυτονόητα, η ασφάλεια και η προστασία του
πολίτη συνιστούν πρωτεύοντα κοινωνικά αγαθά.
Διευκρινίζω για ακόμη μια φορά ότι σε μια δημοκρατική πολιτεία δεν καλείται κάποιος να διαλέξει ανάμεσα
σε «περισσότερες ελευθερίες» και σε «περισσότερη
ασφάλεια».
Αυτό είναι ένα απατηλό και επικίνδυνο ψευτοδίλημμα…
Στις δημοκρατίες η ασφάλεια είναι προϋπόθεση ελευθερίας.
Αν ο πολίτης δεν νοιώθει ασφάλεια δεν μπορεί ούτε
να εκφραστεί, ούτε να δημιουργήσει ούτε να προκόψει,
ούτε να ευημερήσει.
Όποιος δεν νοιώθει ασφάλεια ζει με το φόβο…
Όποιος ζει με το φόβο δεν μπορεί να είναι ελεύθερος…
Η δημόσια ασφάλεια δεν είναι αστυνομοκρατία, είναι
η απαλλαγή του πολίτη από τον φόβο.
Η δημόσια ασφάλεια δεν είναι το αντίθετο της ελευθερίας, είναι η υπέρτατη δημοκρατική ελευθερία, γιατί
είναι η προϋπόθεση όλων των άλλων ελευθεριών.

¥

Δουλείες

Στη χώρα μας βέβαια η αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας όχι μόνο δεν μπόρεσαν να απαγκιστρωθούν από
τον παραδοσιακό τους ρόλο και κάποιες ιδεολογικοπολι-

τικές δουλείες, αλλά δεν μπόρεσαν να θεμελιώσουν στη
συνείδηση των πολιτών έναν νέο σύγχρονο ρόλο που θα
χαρακτηριζόταν από τη συμφιλίωση με τον πολίτη και από
την ανάπτυξη μιας σύγχρονης επιχειρησιακής – οργανωτικής δραστηριότητας που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει
τις πολυσύνθετες μορφές της εγκληματικότητας.
Με αυτό τον τρόπο ο θεσμικός χώρος των δυνάμεων
ασφαλείας, των αστυνομικών δυνάμεων, διαπερνάται και
καθορίζεται από μια διπλή κρίση: πρώτον από την ελλειμματική του νομιμοποίηση από την πλευρά της κοινωνίας
και δεύτερον από την «εργαλειακή» του χρήση από την
πλευρά της πολιτικής εξουσίας.
Αυτή η διπλή μορφή κρίσης είχε ως αποτέλεσμα την
αδυναμία να αντιμετωπιστεί τόσο η έκταση όσο και η νέα
ποιοτική διάσταση της εγκληματικότητας.
Η αστυνομία στην καθημερινή μάχη με το έγκλημα και
παρά τα επιμέρους θετικά επιτεύγματα δεν έχει καταφέρει να αντιστρέψει την γενική εικόνα όσον αφορά το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών σε ικανοποιητικό βαθμό.
Αυτό όμως δεν αρκεί…
Η αστυνομία φυσικά δεν ευθύνεται στο βαθμό που
εξωγενείς παράγοντες την αποδυναμώνουν, ακόμα περισσότερο δεν ευθύνεται, αν κάποιοι εξακολουθούν
να βλέπουν φαντάσματα ή να γενικεύουν μεμονωμένες
εκτροπές αστυνομικών ή φέρουν μαζί τους βιώματα από
παλιότερες σκοτεινές αποχές, όταν μάλιστα συμβαίνει να
συγχέονται συχνά τα όρια μεταξύ της αναγκαιότητας της
δημόσιας τάξης και της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Αυτό περίτρανα αποδείχθηκε στα γεγονότα του περασμένου Δεκέμβρη, όπου δεν υπάρχει πλέον κανείς σήμερα που να μην σκέφτεται ότι οι εκδηλώσεις βίας από
ορισμένους δεν ήταν και τόσο αθώα υπόθεση. Πολλές
συζητήσεις και πολλές προτάσεις διατυπώνονται για τον
ρόλο της αστυνομίας.
Δυστυχώς και αυτός ο θεσμός έχει εγκλωβιστεί στο
πεδίο της κομματικής αντιπαράθεσης και των κομματικών
σκοπιμοτήτων.

¥ Ψευτοδίλλημα

Το ερώτημα δεν είναι εάν επιθυμούμε μια παθητική ή
δυναμική και βίαιη αστυνομία, αλλά μια αποτελεσματική σύγχρονα οργανωμένη αστυνομία, που θα λειτουργεί
προληπτικά και όχι εκ των υστέρων, και θα εμπεδώνει το
αίσθημα ασφάλειας στον πολίτη στα μέτρα του δυνατού
στη σύγχρονη κοινωνία μας.
Μόνο μέσα από μια τέτοια πορεία, η αστυνομία και οι
συνάδελφοι μπορούμε να διεκδικήσουμε την κοινωνική
μας νομιμοποίηση και αποδοχή.
Αυτή η πορεία όμως απαιτεί τον ενεργό ρόλο του πολιτικού συστήματος και τη συμφωνία των κομμάτων σε
μια παρόμοια στρατηγική.
Άλλωστε τα κόμματα έχουν τόσα πολλά πεδία σύγκρουσης και αντιπαράθεσης, που μπορούν να εξαιρέσουν από την ατζέντα της σύγκρουσης το θέμα της
ασφάλειας και της ομαλής κοινωνικής ζωής των πολιτών.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, για να αποκαταστή-

σουμε τις καλές σχέσεις της Αστυνομίας με την Ελληνική
Κοινωνία, σχέσεις που με δικούς μας αγώνες κατακτήσαμε. Πρέπει και προσπαθούμε να πείσουμε ότι έχουμε
συμβάλλει στην στήριξη αλλά και στην αναβάθμιση των
δημοκρατικών και άλλων θεσμών της κοινωνίας και ότι
γνώμονα στις ενέργειές μας αποτελεί το καλό του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Η σημερινή συμβολική μας παρουσία, εδώ, απέναντι από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και το μνημείο του
Άγνωστου Στρατιώτη, γίνεται για να θυμίσουμε ότι και η
αστυνομία έχει τους δικούς της ήρωες. Σε αυτούς λοιπόν
που όλα αυτά τα χρόνια έχασαν τη ζωή τους στο βωμό
του καθήκοντος πιστοί στο τρίπτυχο που προανέφερα,
ζωή – καθήκον – θυσία, κλείνουμε ευλαβικά το «γόνυ»
και αποτίουμε το φόρο τιμής που τους ανήκει.
Είμαστε εδώ για να βροντοφωνάξουμε και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 35ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη Χώρα μας, με όλη μας τη
δύναμη, ότι θα μείνουν αιώνια στη μνήμη μας ως σύμβολα
θυσίας και ηρωισμού για εμάς αλλά και για τις μελλοντικές γενιές των Ελλήνων Αστυνομικών και ότι δεν θα αφήσουμε οι θυσίες τους με κανέναν τρόπο να ξεχαστούν
στη λήθη του χρόνου.
Το κεντρικό μας σύνθημα ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΣΤΟ
ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΟΧΙ
ΑΛΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΘΥΜΑΤΑ ΕΝ ΩΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, εύχομαι και ελπίζω ότι αυτή τη φορά, δυνατό όσο
ποτέ άλλοτε, θα φτάσει στα αυτιά της κοινωνίας και ειδικότερα στα αυτιά αυτών που έχουν την ευθύνη.
°
AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Βαρυσήμαντο μήνυμα
			
από το Μίκη Θεοδωράκη
«Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
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Υπήρξα ένα από τα πολλά θύματα της αστυνομικής
αυθαιρεσίας στα πέτρινα χρόνια. Την εποχή της επτάχρονης χούντας πάλεψα με όλες μου τις δυνάμεις για την
Δημοκρατία και είμαι υπερήφανος, γιατί επί τέλους για
πρώτη φορά στην χώρα μας ζούμε μέσα σε συνθήκες
ελευθερίας και δημοκρατίας για όλο τον λαό.
Χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί η Ελληνική Αστυνομία στην
συντριπτική της πλειοψηφία πέτυχε αυτή την ριζική μεταμόρφωση να γίνει από διώκτης φρουρός των λαϊκών μας
κατακτήσεων. Η δαιμονοποίηση του αστυνομικού μετά
τα γεγονότα του περασμένου Δεκέμβρη γνωρίζετε καλά
ότι με βρίσκει εντελώς αντίθετο, πράγμα που διακήρυξα
δημόσια.
Γνωρίζω ότι η αποστολή σας είναι εξαιρετικά δύσκολη,
καθώς είστε υποχρεωμένοι να ακροβατείτε πάνω σε ένα
τεντωμένο σκοινί, αφ’ ενός λόγω των κινδύνων αναχρονισμού και της δυσπιστίας των πολιτών όπως σωστά επισημαίνετε στην επιστολή που μου στείλατε και αφ’ ετέρου
όχι μονάχα γιατί η Πολιτεία δεν σας παρέχει ουσιαστική
AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

υποστήριξη αλλά κυρίως γιατί λείπει η διορατικότητα, το
θάρρος και σε ένα μεγάλο βαθμό η ευθύνη ορισμένων
κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων να αναγνωρίσουν
ευθέως ότι οι σημερινοί αστυνομικοί δεν έχουν καμιά
σχέση με τους χθεσινούς, αλλά αντίθετα, αποτελούν θωράκιση των δημοκρατικών μας θεσμών απέναντι σε κάθε
είδους εγκληματικές πράξεις που απειλούν την ασφάλεια
και τη ζωή του Έλληνα πολίτη βάζοντας συχνά σε κίνδυνο
την ίδια τη ζωή τους.
Γι’ αυτό θα με βρείτε πάντοτε στο πλευρό σας με την
προϋπόθεση φυσικά ότι κι εσείς οι ίδιοι θα πρέπει να
απαλλαγείτε από πρόσωπα και πράξεις που σας δυσφημούν δίνοντας τροφή στους οπορτουνιστές κάθε είδους,
που πιστεύουν ότι με το να σας χτυπούν προσπορίζονται
πελατειακά οφέλη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Τελειώνοντας θέλω να πιστεύω ότι έχετε στο πλευρό
σας την μεγάλη πλειοψηφία όσων σκέφτονται χωρίς παρωπίδες και που ελπίζω ότι αποτελούν συνάμα την πλειοψηφία του λαού μας.
Σας εύχομαι όλα να πάνε καλά για σας και την πατρίδα
μας».

Στον πρόεδρο της Βουλής και στον
πρόεδρο της Δημοκρατίας

Επιστολή των Ομοσπονδιών
προς τον Μίκη Θεοδωράκη
«Τη βία και την τρομοκρατία τη νικήσατε με
τον πολιτισμό και το αγέρωχο πνεύμα σας»
Ευχαριστήρια επιστολή για τη στήριξη που παρέχει
στον αγώνα μας απέστειλαν οι Ομοσπονδίες ΠΟΑΞΙΑ
και ΠΟΑΣΥ στον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος ανταποκρίθηκε αμέσως στο κάλεσμά μας με το γνωστό
μήνυμα που διαβάστηκε στην εκδήλωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Συντάγματος στις 23 Ιουλίου 2009:

Αξιότιμε κύριε Θεοδωράκη
Επιτρέψτε μας, για το αυτονόητο χρέος μας, να σας
ευχαριστήσουμε σήμερα γιατί ανταποκριθήκατε, χωρίς δεύτερες σκέψεις, στο κάλεσμά μας και στείλατε
το δικό σας ξεχωριστό μήνυμα συμπαράστασης σε
μια κρίσιμη καμπή του ωραίου αγώνα που δίνουμε
χρόνια τώρα «για να γυρίσει ο ήλιος»…
Αισθανόμαστε την ανάγκη να γράψουμε για τον
Μίκη μας ότι αποτελεί πρότυπο αναφοράς του αγωνιστή που έδωσε και δίνει πολλά στο λαό μας, χωρίς να περιμένει προσωπικά ανταλλάγματα, έχοντας
-φευ- διακινδυνεύσει τη ζωή του, εκείνα τα «πέτρινα χρόνια», όντας κι αυτός, μαζί με χιλιάδες άλλους
αγωνιστές της δημοκρατίας, αντιμέτωπος με το απάνθρωπο πρόσωπο της πιο αναχρονιστικής και εγκληματικής δράσης των αντιδημοκρατικών μηχανισμών
εξουσίας, που γνώρισε ποτέ η πατρίδα μας.

Αξιότιμε κύριε Θεοδωράκη
Ο λόγος σας, για όλους εμάς τους Έλληνες Αστυνομικούς που πιστεύουμε στα ιδανικά της Δημοκρατίας
και αφουγκραζόμαστε τις αγωνίες των συμπολιτών
μας για κοινωνική πρόοδο και ευημερία, αποτελεί
ελπιδοφόρα αχτίδα φωτός που έρχεται να διαλύσει
το μαύρο σκοτάδι των σκοτεινών δυνάμεων της τρομοκρατίας, όλων εκείνων των σκοτεινών κύκλων της
ανωμαλίας που απεργάζονται μαύρες σελίδες για τον
τόπο μας, δολοφονώντας, απειλώντας και υπονομεύοντας θεσμούς και ανθρώπους.
Τη βία και την τρομοκρατία, που πρώτος σεις
υποστήκατε, τη νικήσατε με τον πολιτισμό και το
αγέρωχο πνεύμα σας, καθώς η ελευθερία του πνεύματος καταργεί τον τρόμο και τη βία.
Η δική σας αναφορά και η δική σας παρεμβατική παρουσία αποτελούν την καλύτερη απάντηση σε
όλους εκείνους που αμφισβητούν τους θεσμούς και
υπονομεύουν το δημοκρατικό μας πολίτευμα.
Ας αντιληφθούν οι άνθρωποι του σκότους ότι δεν
μπορούν να πλήξουν αξίες και ιδανικά.
Και πάλι σας ευχαριστούμε.
Με εκτίμηση

Αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών συναντήθηκε με τον
Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ. Δημήτρη ΣΙΟΥΦΑ, στον οποίο επιδόθηκε ο Χάρτης της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αστυνομικών (EuroCOP) για τα
συλλογικά δικαιώματα των αστυνομικών και το ψήφισμα
και υπήρξε γόνιμος διάλογος, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την υποβολή του ψηφίσματος στο αρμόδιο
Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κάρολου ΠΑΠΟΥΛΙΑ, στον οποίο είχε αποσταλεί σχετική
επιστολή.

Ευχαριστήρια επιστολή στο
δημοσιογράφο Μιχάλη Δημητρίου

Ε

υχαριστήρια επιστολή απέστειλαν οι Ομοσπονδίες των
αστυνομικών στον δημοσιογράφου του Αδέσμευτου Τύπου
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μιχαήλ για τον τρόπο που παρουσίασε την συγκινητική στάση του Μίκη Θεοδωράκη στα ζητήματα της αστυνομίας και του συνδικαλιστικού μας αγώνα. Η επιστολή έχει ως
εξής:
Κύριε Δημητρίου
Αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως
γιατί στο φύλλο της Πέμπτης, 30 Ιουλίου 2009, της έγκριτης
εφημερίδας στην οποία επιτελείτε το λειτούργημα του δημοσιογράφου, αφιερώσατε την επιφυλλίδα σας στην ελπιδοφόρα για
μας επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα διότι ξεχωρίσατε την πρωτοβουλία
στήριξης του αγώνα μας, σε μια περίοδο κατά την οποία η παραπληροφόρηση πλήττει θεσμούς και υπονομεύει αξίες.
Με την ευκαιρία, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι το
συνδικαλιστικό μας κίνημα αγωνίζεται, χωρίς συντεχνιακές λογικές, για την αναβάθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας, έτσι ώστε
να υπηρετούμε όλοι την ελληνική κοινωνία με υψηλά κριτήρια
επαγγελματισμού, καλά εκπαιδευμένοι και θωρακισμένοι, μακριά από μίση και μισαλλοδοξίες, με σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα και στις ελευθερίες των συμπολιτών μας.

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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EURO COP

FIGHT
THE CRISIS
PUT PEOPLE
FIRST

ΠΟΛΕΜΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΑΛΛΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

Το Ψήφισμα των αιρετών εκπροσώπων των Ομοσπονδιών μας

Ε

μείς οι αστυνομικοί υπάλληλοι, ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης στην ιεραρχία του Σώματος, ως μέλη των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων και της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας, με αφορμή το μνημόσυνο των σαράντα ημερών του δολοφονηθέντος από μίσθαρνα
όργανα της τρομοκρατίας, συναδέλφου μας Αντωνίου- Νεκταρίου ΣΑΒΒΑ, συγκεντρωθήκαμε σήμερα στην Πλατεία Συντάγματος, παραμονή της 35ης επετείου αποκατάστασης της Δημοκρατίας στη Χώρα μας, συναισθανόμενοι ότι όταν βάλλεται
ο θεσμός της Αστυνομίας βάλλεται η ίδια η Δημοκρατία, για
να απαιτήσουμε ακόμη μια φορά από την Πολιτεία τη λήψη
άμεσων μέτρων για:
4 την διασφάλιση του αστυνομικού λειτουργήματος,
4 την κατοχύρωση του επαγγελματισμού,
4 την καταπολέμηση της διαφθοράς,
4 την διαμόρφωση συνθηκών για διαρκή αστυνομική προσφορά.

Οδός Νεκτάριου Σάββα
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Οι συνεχιζόμενες εγκληματικές επιθέσεις και απειλές, μας αναγκάζουν να μην εφησυχάζουμε, αλλά να απαιτούμε από τα συντεταγμένα όργανα της Ελληνικής πολιτείας να συναισθανθούν
την κρισιμότητα των καιρών, ώστε να λάβουν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα που θα συμβάλλουν στην συνολική αναβάθμιση της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Προξενεί σε όλους μας θλίψη και αγανάκτηση το γεγονός
ότι μετά από το 2004, χρονιά ορόσημο για την χώρα μας, λόγω
της λαμπρής διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας δώδεκα (12)
συνάδελφοί μας, τέσσερις εκ των οποίων μόλις τους τελευταίους μήνες, χωρίς δυστυχώς να έχει αναγνωρισθεί μέχρι σήμερα
η εργασία μας ως επικίνδυνη και χωρίς να έχει δημιουργηθεί
ο μηχανισμός εκείνος που θα διευκολύνει την καταβολή αποζημιώσεως στα θύματα- αστυνομικούς και πολίτες- σοβαρών
εγκληματικών ενεργειών και δη των θυμάτων της τρομοκρατίας.
Αντιλαμβανόμενοι δε τη σημασία που προσδίδουν οι υπουργοί
Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το στρατηγικό σχέδιο καταπολέμησης της τρομοκρατίας στη σημασία που έχει η
απόδοση της οφειλόμενης τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας
προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας να προβεί
στην μετονομασία της οδού Πορφύρα, σε οδό Νεκτάριου Σάββα, τόπο μαρτυρίου του συναδέλφου μας.
Όλα αυτά τα θύματα του καθήκοντος, τα ονόματα των οποίων χαράχτηκαν με ανεξίτηλα γράμματα στην ιστορική μνήμη της
Ελληνικής Αστυνομίας και ασφαλώς οι εκατοντάδες τραυματίες
συνάδελφοί μας, πολλοί εκ των οποίων δεν επέστρεψαν ανάμεσά μας, ποτέ όπως ήταν πρώτα, δεν είναι αναλώσιμες απρόσωπες μονάδες.
Η δικαίωσή τους μπορεί να ’ρθει μόνο όταν η Ελληνική
Αστυνομία γίνει σύγχρονη, αποτελεσματική, κοινωνική και δημοκρατική.

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η Γιουροκόπ
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αστυνομικών
Συνδικάτων EuroCop (European Confederation of Police)
κ.Heinz Kiefer, στο μήνυμα συμπαράστασης που μας απέστειλε
με αφορμή τα γεγονότα του Δεκεμβρίου, αλλά και στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα μετά τη δολοφονία του συναδέλφου μας Νεκταρίου Σάββα, επεσήμανε στο Γενικό Συμβούλιο των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων της Χώρας ότι «οι
αστυνομικοί εκπαιδεύονται για να διατηρούν τη δημόσια τάξη.
Αυτό μπορούν να το πράξουν μόνο όταν τους εμπιστεύονται οι
πολίτες. Ενώ η αστυνομία, αλλά και κάθε μεμονωμένος αστυνομικός, έχει την ευθύνη να διατηρήσει και να κερδίσει τη δημόσια
εμπιστοσύνη, αυτό δεν είναι εφικτό χωρίς την υποστήριξη από
άλλους δημόσιους και πολιτικούς φορείς».
Εδώ βρίσκεται, λοιπόν, η αχίλλειος πτέρνα του αστυνομικού
μας συστήματος και αυτό αναδεικνύουμε.
Ο αστυνομικός μας οργανισμός απαξιώνεται διαρκώς εξαιτίας των συγκεκριμένων πολιτικών που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια, ελλείψει οράματος για μια αστυνομία, αντάξια των
απαιτήσεων του 21ου αιώνα.
Η καταξίωση έρχεται με τα θετικά αποτελέσματα όχι μόνο
στις υποθέσεις των μεγαλόσχημων αλλά και στις υποθέσεις των
απλών και ανωνύμων.
Βαδίζουμε στο μέλλον με παρωχημένες δομές και αντιλήψεις. Το αίτημά μας για επανίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας,
πρέπει να βρει ανταπόκριση από την Κυβέρνηση.
Η Ελληνική πολιτεία, επιτέλους, οφείλει να αφυπνιστεί και να
αντιμετωπίσει το μέλλον μας χωρίς παρωπίδες, χωρίς μικροπολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες.
Απαιτείται διακομματική σύγκλιση και συνεννόηση για μια
πρόταση μακράς πνοής για την Ελληνική Αστυνομία.

Όχι στην ανυποληψία
Ως συνδικαλιστικό κίνημα απορρίπτουμε τις πρακτικές που
οδηγούν ολοένα και περισσότερο στην ανασφάλεια και στην
ανυποληψία τους ίδιους τους αστυνομικούς, καταμετρώντας νεκρούς και τραυματίες, είτε παράγοντας αστυνομικούς –ράμπο,
που δεν σέβονται τον συνάνθρωπό μας και αυθαιρετούν εγκληματικά εις βάρος του.
Διατρανώνουμε την αντίθεσή μας σε κάθε μορφή βίας απ’
όπου κι αν προέρχεται, ζητώντας από την Πολιτεία τη λήψη
ουσιαστικών μέτρων για την διασφάλιση του Αστυνομικού από
τους παντοειδείς κινδύνους που διατρέχει καθημερινά κατά την
εκτέλεση της υπηρεσίας του.
Στη μνήμη του πρόσφατα αδικοχαμένου συναδέλφου, καθώς και όλων των συναδέλφων που έπεσαν στην εκτέλεση του
καθήκοντος υψώνουμε στεντόρεια τη φωνή μας:
ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!
				
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2009

950 ευρώ η εκλογική αποζημίωση
Γ

ια άλλη μια φορά, καίτοι η εκλογική
αποζημίωση για την υπερεργασία τις
ημέρες των εκλογών, προβλέπεται δια
νόμου, παρατηρήθηκε το φαινόμενο να
αγωνιζόμαστε για τα αυτονόητα, όχι μόνο
για να καταβληθεί εγκαίρως, αλλά και για
να μην υπάρξει μείωσή της σε σχέση με
την προηγούμενη.
Με κοινές τους αποφάσεις, οι
Ομοσπονδίες ΠΟΑΞΙΑ και ΠΟΑΣΥ, στις
11 Σεπτεμβρίου 2009 «υπενθύμισαν»
στον υπουργό Οικονομίας και
Οικονομικών κ. Ιωάννη Παπαθανασίου,
αλλά και στους συναρμόδιους υπουργούς, ότι «στις προηγηθείσες Ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009, παρατηρήθηκε
μια ανεξήγητη κωλυσιεργία και αναβλητικότητα από τα συναρμόδια υπουργεία,
τόσο ως προς το ύψος όσο και ως προς
την ημερομηνία καταβολής της θεσμοθετημένης εκλογικής αποζημίωσης στα

Σώματα Ασφαλείας. Γι’ αυτό, οφείλουμε
να επισημάνουμε ότι απαιτείται έγκαιρο ξεκαθάρισμα του τοπίου. Ως προς
τούτο, είναι αναγκαία η γνωστοποίηση
του ύψους του ποσού αυτού άμεσα,
καθώς και η ημερομηνία καταβολής του,
πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των
εκλογών. Η οποιαδήποτε βραδύτητα
επ’ αυτού, εντείνει την ήδη υπάρχουσα
αναστάτωση στους ένστολους εργαζόμενους. Οι Αστυνομικοί απαιτούν να
μην παρατηρηθεί το φαινόμενο «απ’ τον
Άννα στον Καϊάφα», προσβλέποντας
λόγω των μηδενικών αυξήσεων του τρέχοντος έτους και σε αναλογική επαύξηση
αυτού, πέραν του ύψους του προηγούμενου χορηγηθέντος ποσού».
Με νεότερο έγγραφό τους, στις 16
Σεπτεμβρίου 2009, επανήλθαν στο θέμα
καθώς δεν υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση και οι συνάδελφοι είχαν αρχίσει

να ανησυχούν εξαιτίας της αβεβαιότητας
που υπήρχε τόσο ως προς το ύψος, όσο
και ως προς την ημερομηνία καταβολής
του.
Οι Ομοσπονδίες σε μια ύστατη προσπάθεια ζήτησαν άμεση συνάντηση με
τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και
τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών κ.
Χρήστο Μαρκογιαννάκη.
Τελικά, στις 18 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, κι ενώ είχε προηγηθεί τηλεφωνική
επικοινωνία του προέδρου μας Δημήτρη
Γεωργατζή και με τον υπουργό Οικονομίας κ. Παπαθανασίου, οι Ομοσπονδίες ενημερώθηκαν ότι οι συναρμόδιοι
υπουργοί συμφώνησαν και υπέργαψαν
τη σχετική απόφασή τους, ώστε να καταβληθεί το ποσό των 950 ευρώ, πριν από
τις εκλογές.

Απαιτούμε συμμετοχή
στο Εθνικό Συμβούλιο Εσωτερικής Ασφάλειας
Έντονη αντίδραση των Ομοσπονδιών για τη συνεχιζόμενη
αρνητική στάση της ηγεσίας

Τ

ην εύλογη απορία τους εξέφρασαν οι Ομοσπονδίες ΠΟΑΞΙΑ και ΠΟΑΣΥ προς τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη για την μη πρόσκλησή τους στο
τραπέζι του διαλόγου αναφορικά με τη σύσταση του Εθνικού
Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας και πολύ περισσότερο γιατί
δεν προβλέπεται συνδικαλιστική εκπροσώπηση σε αυτό.
Όπως τονίζεται στη σχετική κοινή επιστολή, «με εύλογο ενδιαφέρον πληροφορηθήκαμε την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης
για τη σύσταση «Εθνικού Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας»,
με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών στην Κυβέρνηση σχετικά με τη χάραξη της γενικής πολιτικής εσωτερικής ασφάλειας.
Μελετώντας όμως το σχέδιο των διατάξεων για την σύσταση
του ανωτέρω συμβουλίου διαπιστώσαμε ότι στη σύνθεσή του
δεν προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων των Ομοσπονδιών
μας, παρά το ότι το όργανο αυτό θα προτείνει και θα επεξεργάζεται λύσεις για μια σειρά ζητημάτων που άπτονται του εργασιακού μας χώρου, σε μια περίοδο κατά την οποία τα ευρωπαϊκά
συνδικαλιστικά μας όργανα –ΕuroCop – CESP- ανέλαβαν την
πρωτοβουλία να διερευνήσουν αν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
αποδέχονται και σε ποιο βαθμό τη συνδικαλιστική έκφραση των
εργαζομένων αστυνομικών και ασφαλώς αν λειτουργεί ο θεσμός
της διαβούλευσης επί όλων των θεμάτων που τους αφορούν.

Διακομματική

Εξ’ άλλου οι προτάσεις και οι πρωτοβουλίες μας, αποσκοπούν
πάντα τόσο στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αστυνομικών, όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφαλείας προς
τους πολίτες.
Χαρακτηριστική είναι και η πρότασή μας, για τη σύσταση

Διακομματικής Επιτροπής για θέματα Δημόσιας Ασφάλειας που
παρά το γεγονός ότι απορρίφθηκε από την Κυβέρνηση, εν τούτοις αποτέλεσε αφορμή για την από μέρους σας έναρξη διαλόγου με τα κόμματα για τα θέματα Εσωτερικής Ασφαλείας, όπως
και οι τεκμηριωμένες θέσεις και απόψεις μας για το Πειθαρχικό
Δίκαιο, την αναμόρφωση του συστήματος Κρίσεων – Προαγωγών, την καταπολέμηση της βίας στους Αθλητικούς χώρους.
Κύριε υπουργέ, θέλουμε να πιστεύουμε, ότι η μη πρόβλεψη
συμμετοχής εκπροσώπων των Ομοσπονδιών μας στο υπό σύσταση «Εθνικό Συμβούλιο Εσωτερικής Ασφαλείας», οφείλεται
σε απλή αβλεψία των υπηρεσιακών παραγόντων που συνέταξαν
το σχετικό προσχέδιο. Γι’ αυτό, παρακαλούμε πριν το εν λόγω
προσχέδιο λάβει την οριστική του μορφή, να υπάρξει τροποποίηση του σχετικού άρθρου, ώστε να προβλέπεται και η συμμετοχή εκπροσώπων μας».

Διάλογος

Οι Ομοσπονδίες έθεσαν επίσης το θέμα της συνεχιζόμενης
άρνησης της ηγεσίας να καλεί τους εκπροσώπους τους στις
συσκέψεις που συζητούνται είτε λαμβάνονται αποφάσεις που
μας αφορούν. «Επιπλέον, θέλουμε να σας επισημάνουμε», τονίζουν στην επιστολή προς τον αναπληρωτή υπουργό «ότι για
το πειθαρχικό δίκαιο του αστυνομικού προσωπικού που ισχύει
όπως τροποποιήθηκε ερήμην μας με το Π.Δ. (120/08) πριν ένα
χρόνο, ως θεσμοθετημένοι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των
μελών μας, έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας
από 13 Νοεμβρίου 2008, ζητώντας την ακύρωση συγκεκριμένων
διατάξεων αυτού».

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Καλωσορίσατε στην οικογένεια
των αξιωματικών

Τ

ους νέους Υπαστυνόμους Β’ καλωσορίζει
στη μεγάλη οικογένεια των αξιωματικών
η Ομοσπονδία μας με επιστολή της, μετά την
αποφοίτησή τους από τη Σχολή Αξιωματικών.
Τους ευχόμαστε κι εμείς καλή σταδιοδρομία
και καλό αγώνα:
Η επιστολή έχει ως εξής:
Με την ευκαιρία της ευδόκιμης αποφοίτησής
σου από τη Σχολή Αξιωματικών και την επάξια
προαγωγή σου στον βαθμό της Υπαστυνόμου
Β΄, η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. σε καλωσορίζει στις τάξεις των
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Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. και σου εύχεται καλή
σταδιοδρομία, υγεία ατομική και οικογενειακή.
Πιστεύουμε, όπως και εσύ, ότι το επάγγελμά μας είναι επάγγελμα κοινωνικής προσφοράς
κυρίως, και όχι αποκατάστασης και βιοπορισμού, γι’ αυτό σε καλούμε να σταθείς παρ’ όλα
τα προβλήματα που τυχόν υπάρχουν, με υψηλό
φρόνημα και συναίσθηση του καθήκοντος κοντά και δίπλα στους συμπολίτες μας, έχοντας
κατά νου, ότι στις Δημοκρατίες η ασφάλεια είναι
προϋπόθεση ελευθερίας.
Η ατομική ευθύνη δε, πρέπει να είναι η βασική σταθερά δράσης του Αξιωματικού για να
ασκεί με επάρκεια τα καθήκοντά του.
Η Ομοσπονδία μας και οι τοπικές Ενώσεις
των Αξιωματικών, θα βρίσκονται πάντα δίπλα
σου, για κάθε πρόβλημα ή δυσκολία που τυχόν
θα αντιμετωπίσεις, τόσο σε υπηρεσιακό όσο και
σε προσωπικό ή οικογενειακό επίπεδο.
Θα είμαστε συμπαραστάτες και αρωγοί των
προσπαθειών σου και περιμένουμε τις προτάσεις σου που θα συμβάλλουν αφενός στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας του αστυνομικού
προσωπικού και αφετέρου των παρεχομένων
υπηρεσιών της Αστυνομίας στους Πολίτες, για
να μπορέσουν να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να ευημερήσουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
Κ α λ ή ε π ι τ υ χ ί α…!
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος Δημήτρης Γεωργατζής
Ο γενικός γραμματέας Ιωάννης Κατσιαμάκας
AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Διάλογος για τα επικίνδυνα επαγγέλματα
χωρίς να συμπεριλαμβάνονται
οι αστυνομικοί...

Ν

α αναλάβει πρωτοβουλίες ζήτησαν οι Ομοσπονδίες ΠΟΑΞΙΑ
και ΠΟΑΣΥ από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ.
Μαρκογιαννάκη Χρήστο ευθύς μόλις έγινε γνωστό ότι ξεκίνησε ο
διάλογος για τα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς οι
μέχρι σήμερα ρυθμίσεις για το επάγγελμα του αστυνομικού, απέφευγαν να αναγνωρίσουν την επικινδυνότητά του και αποτελούσαν
απλώς μέτρα –ασπιρίνες.
«Παρακαλούμε όπως από μέρους σας αναληφθούν εκείνες οι
πρωτοβουλίες και εκδηλωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες έτσι
ώστε με το ξεκίνημα του διαλόγου για τα επικίνδυνα –βαρέα και
ανθυγιεινά επαγγέλματα να συμπεριληφθεί σε αυτά και το επάγγελμα του αστυνομικού για να μην υπάρξει αποκλεισμός και επιτέλους να αντιμετωπισθεί μια εκκρεμότητα που έχει ταλαιπωρήσει
πολλές φορές στο παρελθόν το συνδικαλιστικό μας κίνημα» σημείωναν οι Ομοσπονδίες πριν προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές,
τονίζοντας ότι αποτελεί κυρίαρχο αίτημα του Συνδικαλιστικού μας
Κινήματος εδώ και χρόνια η αναγνώριση και η θεσμοθέτηση της
εργασίας του Αστυνομικού ως επικίνδυνης.
«Στόχευσή μας η διασφάλιση και η προστασία του αστυνομικού από τους πολλούς και διάφορους κινδύνους που τον απειλούν
στην καθημερινή του δράση ώστε να είναι σε θέση ακινδύνως
κατά τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο να εκπληρώνει την
αποστολή του.
Η έξαρση των επιθέσεων εναντίον των αστυνομικών, οι συνέπειες των βίαιων και δολοφονικών κρουσμάτων με την αύξηση του
αριθμού των νεκρών στο καθήκον συναδέλφων ως και τον αριθμό
των τραυματιών εν ώρα υπηρεσίας, αναδεικνύουν την ειδοποιό
ιδιαιτερότητα του αστυνομικού λειτουργήματος και καθιστούν
επιτακτικά αναγκαία την αναγνώριση – θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας του.
Κύριε Υπουργέ,
Όπως πληροφορούμαστε από τα Μ.Μ.Ε. ξεκινά ο διάλογος
για την επανεξέταση του πλαισίου αναγνώρισης των επαγγελμάτων που εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ουδεμία όμως
αναφορά γίνεται στο πιο επικίνδυνο επάγγελμα, αυτό του Έλληνα
Αστυνομικού».

Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση (16 Ιουλίου 2009)
των εκπροσώπων των έξι Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας με αντικείμενο τον προγραμματισμό
δράσεων για την επίλυση των κοινών προβλημάτων.

Η ΕΛ.ΑΣ. χρειάζεται νέα πνοή
και αλλαγή κουλτούρας
Αγωνιστικό μήνυμα του Δ. Γεωργατζή
στο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

Σ

ε βαρύ - πένθιμο κλίμα διεξήχθη στην Καλαμπάκα το 19ο
εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της ΠΟΑΣΥ, στο οποίο συμμετείχε αντιπροσωπεία μας με επικεφαλής τον πρόεδρο Δημήτρη Γεωργατζή και τον γενικό γραμματέα Ιωάννη Κατσιαμάκα.
Συντετριμμένοι από τη στυγερή δολοφονία του συναδέλφου μας
Νεκτάριου Σάββα, όλοι τήρησαν ενός λεπτού σιγή και καταδίκασαν τις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του
αστυνομικού θεσμού και των αστυνομικών που τον υπηρετούν.
Στο Ψήφισμα του συνεδρίου, εκτός από το διεκδικητικό
πλαίσιο, διατυπώνονται τα θερμά συλλυπητήρια των συνέδρων
στην οικογένεια του αδικοχαμένου συναδέλφου μας, ενώ καταγγέλλονται όλοι εκείνοι που χύνουν κροκοδείλια δάκρυα,
κάθε φορά που ένας συνάδελφός μας θυσιάζεται στο βωμό του
καθήκοντος. «Με τη σκέψη στους χιλιάδες έντιμους συναδέλφους μας σε όλη την Ελλάδα,
α) που τιμούν τον όρκο τους, υπηρετώντας ευόρκως τα
καθήκοντά τους και πασχίζουν καθημερινά, κάτω από αντίξοες
συνθήκες να ανυψώσουν τον πολύπαθο Αστυνομικό Οργανισμό, χωρίς να αναγνωρίζεται από την πολιτεία πόσο επικίνδυνο
και ανθυγιεινό είναι το λειτούργημα του αστυνομικού,
β) που συμμερίζονται τις αγωνίες του συνδικαλιστικού μας
κινήματος,
γ) που προβληματίζονται μαζί με εμάς για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το ναρκοθετημένο μέλλον της Ελληνικής Αστυνομίας, εμείς οι αντιπρόσωποι των 50 Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων,
που συμμετέχουμε στο 19ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της
ΠΟΑΣΥ, δηλώνουμε αποφασισμένοι ότι θα εργαστούμε συστηματικά και μεθοδικά για να κάνουμε πράξη τις αποφάσεις του
συνεδρίου μας, υπηρετώντας πιστά τις καταστατικές μας αρχές,
χωρίς εκπτώσεις και υποχωρήσεις έναντι οποιωνδήποτε απειλών και εκβιασμών», τονίζεται στο ψήφισμα της ΠΟΑΣΥ.
Ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ, κάνοντας μια σύντομη αναδρομή
στους κοινούς αγώνες των Ομοσπονδιών, τόνισε ότι «σε όλη τη
διαδρομή του το συνδικαλιστικό κίνημα, πέρα από τα λάθη και
τις αδυναμίες του, έδωσε λύσεις στα προβλήματα των συναδέλφων και έβαλε τις βάσεις για την ανανέωση της φυσιογνωμίας της

Αστυνομίας και την κατοχύρωση του κοινωνικού ρόλου αυτής.
Αγωνιστήκαμε για μια λογική που δεν θέλει τους αστυνομικούς «μπάτσους» χωρίς δικαιώματα, που να εκπροσωπούνται
από μια χαλαρή και «τύποις» συνδικαλιστική «διοίκηση», αλλά
για τη λογική που θέλει τα σωματεία να συνεχίσουν με το ίδιο
βήμα της προσφοράς και της διεκδίκησης για μια Αστυνομία κόσμημα, για μια Αστυνομία που θα δίνει λύσεις όπου απαιτείται,
για την καταξίωση και την αναγνώριση του έργου μας από τους
πολίτες, για την αναβάθμιση της θέσης του Έλληνα Αστυνομικού στην κοινωνία, για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας με
γνώμονα της δράσης μας, την προάσπιση των συμφερόντων και
των επιδιώξεων των συναδέλφων μας.
Εμείς ευελπιστούμε ότι μέσα από τις Ομοσπονδίες μας
έχει επιτευχθεί να υπάρχει μια συνδικαλιστική εκπροσώπηση
με αξιοπρέπεια, χωρίς ιδιοτέλεια και πάνω από όλα μια εκπροσώπηση που έχει ως γνώμονα το συμφέρον των συναδέλφων
και όχι το προσωπικό μας βόλεμα, ώστε να επιβεβαιωθεί αυτό
πού παλιότερα αλλά και πριν δυο χρόνια στο συνέδριο μας είχε
υποστηρίξει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών για θέματα
Δημοσίας Τάξης κ. Μαρκογιαννάκης, ότι δηλαδή «διδάσκουμε
συνδικαλισμό».
Στη συνέχεια απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των
κομμάτων τους παρακάλεσε να σκύψουν στα προβλήματα της
Αστυνομίας πέρα και πάνω από κομματικές σκοπιμότητες, τονίζοντας ότι «η ΕΛ.ΑΣ. χρειάζεται νέα πνοή και «αλλαγή κουλτούρας» προκειμένου να ανταποκριθεί στα κελεύσματα των
καιρών.
Χαρακτήρισε δε ελπιδοφόρο μήνυμα «το γεγονός ότι πολλοί
από τα ανώτατα στελέχη αποδοκιμάζουν την υπάρχουσα δομή
και οργάνωση, το σύστημα αξιολόγησης - εξέλιξης, το ημιστρατιωτικό μοντέλο εκπαίδευσης στις παραγωγικές σχολές, το επίπεδο μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης, τις δυσχερείς συνθήκες
εργασίας (υπεραπασχόληση, ακανόνιστο ωράριο, μη αναγνώριση
έργου), τα ξένα προς την αποστολή της Αστυνομίας έργα (πάρεργα), τις υπάρχουσες κτιριακές υποδομές (γραφεία, κρατητήρια), την κακώς εννοούμενη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, τις
οικονομικές απολαβές, κυρίως τις σχέσεις της Αστυνομίας με
την κοινωνία κάνοντας ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό την αυτοκριτική τους, δηλαδή συνολικά αυτά που εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα προσπαθούμε να βελτιώσουμε ή να αλλάξουμε».

Στις επάλξεις του αγώνα, πιο δυνατά!
Στιγμιότυπα από τις εργασίες των
Γενικών Συμβουλίων της ΠΟΑΣΥ
στην Αθήνα (28-5-2009 και 1-072009). Ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ

κ. Δημήτρης Γεωργατζής απευθύνει
σύντομο χαιρετισμό και στέκεται
ιδιαίτερα στην ανάγκη της ενδυνάμωσης των κοινών δράσεων για την

αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων.
Διακρίνονται επίσης, ο γενικός
γραμματέας κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας και ο Β΄ αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Μπέττας.
AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Λεπτομερής
ενημέρωση των
εκπροσώπων των
πολιτικών κομμάτων
Οι Ομοσπονδίες των αστυνομικών
ΠΟΑΞΙΑ και ΠΟΑΣΥ ενημέρωσαν με
διαδοχικές συναντήσεις τους τα πολιτικά
κόμματα για το διεκδικητικό πλαίσιο και τις
προγραμματισμένες κινητοποιήσεις μας

Η
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πρώτη συνάντηση έγινε στις 10 Ιουλίου 2009 με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέκο Αλαβάνο, παρουσία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου
κ. Φώτη Κουβέλη και των βουλευτών Δρίτσα Θεόδωρου και
Αμανατίδου Ευαγγελίας, συναντήθηκαν στη Βουλή εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών μας. Ακολούθησε στις 15 Ιουλίου 2009
η συνάντηση με τον βουλευτή του ΚΚΕ κ. Αχιλλέα Κανταρτζή
παρόντος του συνεργάτη του κ. Νικητόπουλου, και στις 16
Ιουλίου 2009 στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας η συνάντηση με τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας
Δημοκρατίας κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, παρόντων των κ.κ. Κωνσταντίνου Σταϊκούρα, Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του
Πρωθυπουργού, Κώστα Κόλλια, Γραμματέα συνδικαλιστικού
της Νέας Δημοκρατίας και Δασκαλάκη Μενέλαου, Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας.
Τα προεδρεία των Ομοσπονδιών, κάνοντας μια αποτίμηση της κατάστασης που επικρατεί στον Οργανισμό μας, τόνισαν κυρίαρχα την ανάγκη διασφάλισης του αστυνομικού από
τους παντοειδείς κινδύνους που τον απειλούν στην καθημερινή του δράση, ώστε να είναι σε θέση ακινδύνως και αβλαβώς
να εκπληρώνει την αποστολή του, απερίσπαστος στο καθήκον
με σεβασμό στα δικαιώματα και στις ελευθερίες του πολίτη,
μακριά από την κατάχρηση εξουσίας και τη διαφθορά.
Επισημάνθηκε, επίσης, ότι οι δολοφονικές επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών, που είχαν ως αποτέλεσμα την τραγική
κατάληξη τεσσάρων συναδέλφων από πέρυσι, αναγκάζουν το
συνδικαλιστικό κίνημα να πραγματοποιήσει αντιπροσωπευτική ένστολη διαμαρτυρία στην Αθήνα, ώστε η Πολιτεία να
λάβει τα απαραίτητα μέτρα θωράκισης του αστυνομικού, που
μάχεται ανυπεράσπιστος το έγκλημα και να αναγνωρίσει το
επάγγελμα επιτέλους ως επικίνδυνο.
Τονίστηκε, επίσης, η ανάγκη εφαρμογής του Π.Δ. περί
υγιεινής και ασφάλειας, με αφορμή και τις διαμαρτυρίες που
πραγματοποιήθηκαν στα Δωδεκάνησα και στην Άρτα για τις
απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στα κρατητήρια, αλλά
και για τα προβλήματα που προκαλούνται εξαιτίας έλλειψης
δύναμης, υλικοτεχνικής υποδομής κ.λπ. Έγινε επίσης αναφορά στο αίτημά μας για αλλαγή του συστήματος κρίσεων και
προαγωγών, στην εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη
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χρήση των όπλων, αλλά και στο μεγάλο ζήτημα της εκπαίδευσης των αστυνομικών με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δόκιμοι στην πρακτική τους εκπαίδευση, καθώς
δεχόμαστε έντονα παράπονα ακόμα και από τις οικογένειές
τους, που τους στηρίζουν οικονομικά, δεδομένου ότι στην
ουσία εκτελούν κανονική υπηρεσία, χωρίς να πληρώνονται.

Απαξίωση

Από τα προεδρεία εκφράστηκε ο έντονος προβληματισμός
μας για την προσπάθεια απαξίωσης του συνδικαλιστικού μας
ρόλου εκ μέρους της Ηγεσίας, ενώ είναι γνωστό το αίτημά
μας για βελτίωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου με στόχο
τη διεύρυνση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων μας. Τις περισσότερες φορές δεν ζητείται η θέση μας για θέματα που μας
αφορούν, δεν υπάρχει ενημέρωση και επιχειρείται η ρύθμιση
μείζονος σημασίας θεμάτων, ερήμην μας, όταν την ίδια ώρα
με περισσή ευκολία προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις για
την ιδιωτικοποίηση της αστυνόμευσης και τη διόγκωση του
κλάδου των ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας, όπου αναγκάζονται
να προσφεύγουν πολλοί συνάδελφοί μας για συμπλήρωση του
πενιχρού εισοδήματός τους.

Νέο μισθολόγιο

Για να ανακουφισθεί ο αστυνομικός απαιτείται ένα νέο μισθολόγιο, αλλά και αναπροσαρμογή των επιδομάτων για την
πέραν του 5νθημέρου εργασία και τη νυχτερινή απασχόληση
που είναι καθηλωμένα από το 2002, καθώς και για την αναπροσαρμογή της μηνιαίας αποζημίωσης στα 300 ευρώ, για τους
παθόντες εν υπηρεσία συναδέλφους, όπως έχει εξαγγελθεί
από την κυβέρνηση.

Άδειες οδήγησης

Να σημειωθεί ότι στη συνάντηση με τον Γραμματέα της Κ.Ε.
της Νέας Δημοκρατίας κ. Ελευθέριο Ζαγορίτη, υπήρξε παρέμβαση προς τους συναρμόδιους υπουργούς για την άμεση υπογραφή της σχετικής Κ.Υ.Α., ώστε χωρίς χρονοτριβή πλέον να
ξεκινήσει η διαδικασία μετατροπής των υπηρεσιακών αδειών
οδήγησης των ενδιαφερομένων συναδέλφων σε πολιτικές.

Δημόσιο εύγε
στους συναδέλφους
Η

Ομοσπονδία μας, αισθάνεται την
ανάγκη να εκφράσει και δημόσια τα
συγχαρητήρια της στους συναδέλφους
μας, οι οποίοι εργαζόμενοι με συστηματικό τρόπο και μεθοδικότητα επί μακρό
χρονικό διάστημα και σε συνεργασία με
την ΕΥΠ, σημείωσαν δύο πολύ μεγάλες
επιτυχίες στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.
Κατάφεραν να εξαρθρώσουν και να
συλλάβουν τα μέλη μιας από τις πιο επικίνδυνες και οργανωμένες συμμορίες
με μεγάλη εγκληματική δραστηριότητα
που έδρασαν τα τελευταία χρόνια στη
χώρα μας, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα μαστροπείας.
Τέτοιες επιτυχημένες επιχειρήσεις,
ανυψώνουν το ηθικό των Αστυνομικών
καθώς και το κύρος του Σώματος γενικότερα, καταδεικνύοντας περίτρανα ότι
η Ελληνική Αστυνομία που τόσο συκοφαντήθηκε, λοιδωρήθηκε και πετροβολήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, διαθέτει στις τάξεις της άξια στελέχη με την
επαγγελματική ικανότητα, επάρκεια και
εμπειρία που κάτω από κατάλληλες συνθήκες (σύγχρονο σχεδιασμό αντεγκληματικής πολιτικής σε συνδυασμό με τη
χρήση της τεχνολογίας), μπορούν να φέρουν σε πέρας αποστολές και να διαλευκάνουν υποθέσεις όσο δύσκολες και αν
φαντάζουν.
Στην εποχή μας το έγκλημα αλλάζει
μαζί με τις κοινωνίες. Έτσι, όσο πιο δύσκολη και σύνθετη γίνεται η κοινωνική
πραγματικότητα, τόσο θα μεταλλάσσεται και το έγκλημα με πιο βίαιες και
πρωτόγνωρες εκφάνσεις. Και στην Ελλάδα, εδώ και καιρό, έχουν αλλάξει ο χαρακτήρας και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
της εγκληματικής οργάνωσης, που λαμβάνει πλέον προηγμένο και παγκοσμιοποιημένο προφίλ, συνδεόμενο με το κράτος, την πολιτική και το επιχειρείν.

Έμπρακτο ενδιαφέρον

Η ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος πλήττει την εμπιστοσύνη του κόσμου
στους Δημοκρατικούς θεσμούς και στην
ίδια την Δημοκρατία.
Παράλληλα, η χρήση από τους εγκληματίες των πλέον σύγχρονων μεθόδων
της τεχνολογίας στις εγκληματικές τους
δραστηριότητες, αναδεικνύει την αδήριτο
ανάγκη της ενίσχυσης των Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας με την πλέον σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, όπως επιτακτικά ζητάει από τους αρμόδιους, διαχρονικά η Ομοσπονδία μας.

Η ΠΟΑΞΙΑ
εκφράζει τα συγχαρητήρια
της στους συναδέλφους μας,
οι οποίοι εργαζόμενοι με συστηματικό
τρόπο και μεθοδικότητα
σε συνεργασία με την ΕΥΠ
σημείωσαν δύο πολύ μεγάλες
επιτυχίες
Θέλουμε λοιπόν να πιστεύουμε ότι οι
παραπάνω επιτυχίες θα αποτελέσουν
εφαλτήριο γενικής αναπροσαρμογής της
συνολικής δράσης του Σώματος.
Γι’ αυτό και η Ηγεσία μας, Φυσική και
Πολιτική, θα πρέπει έμπρακτα να δείξουν
το ενδιαφέρον τους, προβαίνοντας στην
Διοικητική αναδιοργάνωση του Σώματος,
την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την βελτίωση του συστήματος εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, την αντιμετώπιση του ελλείμματος λογοδοσίας
και εσωτερικού ελέγχου, καθώς και στην
οικονομική αναβάθμιση των Αστυνομικών, έτσι ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η αποτελεσματικότητα και η
λειτουργία της ΕΛ.ΑΣ., όπως και οι επιδόσεις της στον τομέα της πρόληψης και
της καταστολής του εγκλήματος, ξανακερδίζοντας έτσι την καθολική εμπιστοσύνη των πολιτών σε μια περίοδο που η

καχυποψία και η ανασφάλεια κυριαρχούν παντού.

Εκμαυλισμός

Τέλος, δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους και να μην μας προβληματίζει το γεγονός ότι το οργανωμένο έγκλημα για μια
ακόμη φορά έχει παραφυάδες και συνεργάτες μέσα στην Αστυνομία. Μπορεί το
«αργύριον» να μοιάζει ασυμβίβαστο με
τις Αρχές, τη Διοίκηση, τη Δικαιοσύνη,
την Αστυνομία, αλλά η πραγματικότητα
αποδεικνύεται διαφορετική. Το εύκολο
χρήμα εκμαυλίζει…
Γι’ αυτό οι κατά καιρούς διακηρύξεις
για πάταξη της διαφθοράς δεν πρέπει να
μένουν κενοί λόγοι, ούτε να αφεθούν για
μια ακόμη φορά στη λήθη που τελικά
προστατεύει τους επίορκους υπαλλήλους
του κράτους.
Οι έντιμοι αστυνομικοί που αποτελούν ασφαλώς την συντριπτική πλειοψηφία, οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες
τους και να καθαρίσουν την Ελληνική
Αστυνομία από τα σεσηπότα μέλη της,
που αμαυρώνουν την εικόνα του Σώματος.

Τρομοκρατία

Πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχουμε και
αντίστοιχες επιτυχίες και στο μέτωπο της
αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, ώστε
να εμπεδωθεί πλήρως το αίσθημα ασφαλείας στους Πολίτες, διότι στις Δημοκρατίες η ασφάλεια είναι προϋπόθεση
ελευθερίας.
Αν ο πολίτης δεν νοιώθει ασφάλεια,
δεν μπορεί ούτε να εκφραστεί, ούτε να
δημιουργήσει, ούτε να προκόψει, ούτε να
ευημερήσει.
Όποιος δεν νοιώθει ασφάλεια, ζει
με το φόβο…
Όποιος ζει με το φόβο, δεν μπορεί
να είναι ελεύθερος…
Η δημόσια ασφάλεια δεν αντιστρατεύεται την Δημοκρατία, είναι η υπέρτατη Δημοκρατική Ελευθερία γιατί είναι η
προϋπόθεση όλων των άλλων ελευθεριών.

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Την επιβολή κυρώσεων στους
εργοδότες παράνομων μεταναστών
προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Α

24

πό 4,5 έως 8 εκατομμύρια υπολογίζονται οι παράνομοι μετανάστες
που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
τα όργανα της οποίας δίνουν βαρύτητα
στην επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες
τους. Υπάρχουν σχετικές οδηγίες, οι οποίες όμως δεν εφαρμόζονται. Πρόσφατα το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε σε
συμβιβασμό με το Συμβούλιο για το θέμα
αυτό, με αποτέλεσμα να γεννώνται ελπίδες
ότι κάποια σοβαρά μέτρα θα αρχίσουν να
λαμβάνονται τα προσεχή δυο χρόνια.
Κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, οι ευρωβουλευτές
πέτυχαν να συμπεριλάβουν στην οδηγία
την επιβολή ποινικών κυρώσεων για τις
σοβαρότερες περιπτώσεις, καθώς και μια
διάταξη, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις
καθίστανται υπεύθυνες για τους υπεργολάβους τους όταν αυτοί παραβιάζουν τις
διατάξεις της οδηγίας. Τα βασικότερα σημεία της οδηγίας που θα απασχολήσει και
τη χώρα μας είναι τα εξής:
1) Κυρώσεις στους εργοδότες και όχι
στους παράνομους μετανάστες
Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής
αποτελεί τμήμα της δέσμης μέτρων που
έχει ως στόχο την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης αφενός, και την
ενθάρρυνση της νόμιμης αφετέρου. Η
δέσμη μέτρων περιλαμβάνει επίσης την
“οδηγία επιστροφής” και την “οδηγία για
την μπλε κάρτα”.
Με την “οδηγία για τις κυρώσεις” θα
θεσπιστεί η επιβολή ελάχιστων κυρώσεων
σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά εργοδοτών
παράνομων μεταναστών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επιβολή προστίμων, η
υποχρέωση καταβολής καθυστερημένων
οφειλών ή ο αποκλεισμός για 5 χρόνια
από οποιαδήποτε διαδικασία για την σύναψη συμβάσεων με τον δημόσιο τομέα και
την λήψη κρατικών ενισχύσεων - εθνικών
ή ευρωπαϊκών.
2) Ποινικές κυρώσεις στις πιο σοβαρές
υποθέσεις
Κατόπιν αιτήματος του ΕΚ, η οδηγία θεσπίζει την επιβολή ποινικών κυρώσεων για
τις κατ’ εξακολούθηση παραβάσεις, την
παράνομη απασχόληση σημαντικού αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών και την εκτέλεση εργασίας υπό καταχρηστικές συνθήκες. Ποινικές κυρώσεις θα επιβάλλονται
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Οι διωκτικές αρχές θα κληθούν τα προσεχή χρόνια να κυνηγήσουν
τη μαύρη εργασία και δη τους εργοδότες, μεταφέροντας το κέντρο
βάρους των ερευνών από τα θύματα στους δράστες – εκμεταλλευτές των παράνομων αλλοδαπών
επίσης όταν ο εργοδότης γνωρίζει ότι ο
εργαζόμενος είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων ή ανήλικος.
3) Αυτόματη καταβολή καθυστερημένων
μισθών
Κάθε εργοδότης που καταδικάζεται θα
πρέπει να επιστρέφει οιαδήποτε κρατική
ενίσχυση έλαβε το προηγούμενο έτος και
να καταβάλει ένα πρόστιμο το ύψος του
οποίου θα εξαρτάται από τον αριθμό των
παράνομων μεταναστών στο μισθολόγιό
του. Επιπλέον, θα πρέπει να πληρώσει ένα
χρηματικό ποσό ίσο με το συνολικό ποσό
των φόρων και άλλων εισφορών που θα
έπρεπε να καταβάλει στην περίπτωση που
ο εργαζόμενος είχε προσληφθεί νόμιμα.
Θα πρέπει επίσης να αναλάβει, όπου απαιτείται, τα έξοδα για την επιστροφή των
παράνομων μεταναστών.
Η εργασιακή σχέση θα θεωρείται ότι
ήταν διάρκειας 3 μηνών εκτός αν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος παράσχουν στις
αρχές αποδείξεις που αποδεικνύουν κάτι
άλλο. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεών
τους με το Συμβούλιο, οι ευρωβουλευτές
πέτυχαν να καταστήσουν αυτόματες τις
διαδικασίες βάσει των οποίων οι εργαζόμενοι θα ανακτούν τους καθυστερημένους
μισθούς τους. Με τον τρόπο αυτό ο εργαζόμενος δεν θα χρειάζεται να κινήσει
οιαδήποτε διαδικασία.
Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές έπεισαν
το Συμβούλιο ότι τα πρόστιμα όσων χρησιμοποιούν παράνομους μετανάστες για
οικιακές εργασίες θα πρέπει να είναι χαμηλότερα, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες εργασίας δεν είναι καταχρηστικές.
4) Προσωρινή άδεια παραμονής για τους
συνεργαζόμενους παράνομους μετανάστες
Βάσει του συμβιβασμού, τα κράτη μέλη
θα πρέπει να θεσπίσουν μηχανισμούς που
θα επιτρέπουν στους παράνομους μετανάστες να καταγγέλλουν τους εργοδότες
τους. Επιπλέον, τρίτα μέρη, όπως εθελοντικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις,
θα μπορούν να κινήσουν δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες εις βάρος εργοδοτών χωρίς να διατρέχουν τον κίνδυνο να
κατηγορηθούν ότι παράσχουν βοήθεια σε
κάποιον για την παράνομη παραμονή του

σε κράτος μέλος της ΕΕ. Οι παράνομοι
μετανάστες θα λαμβάνουν μια προσωρινή
άδεια παραμονής όταν συνεργάζονται με
τις αρχές για τη δίωξη του πρώην εργοδότη τους.
5) Υπεύθυνες και οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν υπεργολάβους
Στην περίπτωση που η ένοχη επιχείρηση
είναι ένας υπεργολάβος, τότε την ευθύνη
θα φέρει και η επιχείρηση που του ανέθεσε την υπεργολαβία. Η τελευταία θα φέρει δε την αποκλειστική ευθύνη στην περίπτωση που γνώριζε ότι ο υπεργολάβος
δρούσε παράνομα. Ο κατάλογος με τους
εργοδότες που παρανόμησαν θα δημοσιοποιείται (αίτημα των ευρωβουλευτών που
έγινε δεκτό).
6) Αποτελεσματικοί και επαρκείς έλεγχοι
Τα κράτη μέλη θα κληθούν να πραγματοποιήσουν αποτελεσματικούς ελέγχους σε
τακτά χρονικά διαστήματα για να αξιολογήσουν την κατάσταση σε σχέση με την
απασχόληση παράνομων μεταναστών στο
έδαφός τους. Θα πρέπει επίσης να απαιτήσουν από τους εργοδότες αφενός να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοί τους από
χώρες εκτός της ΕΕ διαθέτουν μια έγκυρη
άδεια διαμονής και αφετέρου να ενημερώνουν τις εθνικές αρχές όταν προσλαμβάνουν πολίτες κρατών εκτός της ΕΕ.

Στη φυλακή οι δουλέμποροι
Το ελληνικό κοινοβούλιο υιοθέτηση αυστηρότερο πλέγμα μέτρων
για την καταπολέμηση της διακίνησης μη νόμιμων αλλοδαπών

Ν

έα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης
υιοθετήθηκαν από την ελληνική Βουλή. Ειδικότερα προσδιορίζονται οι περιπτώσεις
κατά τις οποίες η παρουσία αλλοδαπού
στην Ελλάδα συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και αυστηροποιούνται μεταξύ άλλων οι ποινές, τόσο για
τους λαθρομετανάστες όσο και για τους
διακινητές.
Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, διπλασιάζεται το ανώτατο όριο του χρόνου κράτησης αλλοδαπών για τους οποίους έχει
εκδοθεί απόφαση απέλασης μέχρι την
εκτέλεση της, σε έξι από τρεις μήνες που
προβλεπόταν μέχρι σήμερα. Παράλληλα,
παρέχεται η δυνατότητα παράτασης έως
και 12 μήνες του χρόνου κράτησης των
προαναφερόμενων αλλοδαπών, σε περίπτωση που η απέλαση καθυστερεί επειδή
αυτοί αρνούνται να συνεργαστούν ή καθυστερεί η λήψη των αναγκαίων για την
απέλαση εγγράφων από τη χώρα καταγωγής ή προέλευσης τους.
Επιπλέον, επιβάλλονται αυστηρότερες

ποινικές κυρώσεις και χρηματικές ποινές.
Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που διευκολύνουν την παράνομη είσοδο ή έξοδο από
το ελληνικό έδαφος υπηκόων τρίτων χωρών, μετατρέπεται σε κάθειρξη μέχρι 10
ετών, αντί φυλάκισης ενός έτους, η επιβαλλόμενη ποινή και αυξάνεται από 5.000
ευρώ σε 20.000 ευρώ το ελάχιστο όριο
της σχετικής χρηματικής ποινής.

Τα μεταφορικά μέσα

Μετατρέπεται επίσης, σε κάθειρξη τουλάχιστον μέχρι 10 έτη, αντί φυλάκισης
μέχρι δύο ετών που ισχύει σήμερα, η
επιβαλλόμενη ποινή και αυξάνεται από
10.000 σε 50.000 ευρώ το ελάχιστο όριο
της σχετικής χρηματικής ποινής, που επιβάλλονται σε περίπτωση που ο παραβάτης ενήργησε κερδοσκοπικά ή κατ επάγγελμα ή κατά συνήθεια.
Στους πλοιάρχους ή κυβερνήτες
πλοίου, πλωτού μέσου ή αεροπλάνου
και οδηγούς κάθε είδους μεταφορικού
μέσου, οι οποίοι μεταφέρουν παράνομα
από το εξωτερικό στη χώρα μας, υπηκό-

ους τρίτων χωρών, καθώς και σε αυτούς
που τους παραλαμβάνουν για να τους
προωθήσουν στο εσωτερικό της χώρας
ή στο έδαφος κράτους -μέλους της ΕΕ, ή
τρίτης χώρας ή διευκολύνουν τη μεταφορά τους, ή τους εξασφαλίζουν κατάλυμα
για απόκρυψη, μετατρέπεται σε κάθειρξη μέχρι 10 έτη η ποινή και αυξάνεται σε
10.000 έως 30.000 ευρώ το ελάχιστο όριο
της επιβαλλόμενης ανά μεταφερόμενο
πρόσωπο, χρηματικής ποινής.

Κατασχέσεις

Μετατρέπεται επίσης σε κάθειρξη τουλάχιστον μέχρι 10 ετών και αυξάνονται
σε 30.000 έως 60.000 ευρώ τα όρια της
επιβαλλόμενης ποινής, σε περίπτωση που
ο υπαίτιος ενεργεί κατ’ επάγγελμα ή είναι
υπότροπος. Επιβάλλεται ακόμη κάθειρξη
τουλάχιστον 15 ετών και διπλασιάζεται
η χρηματική ποινή από 10.000 σε 20.000
ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπον
αν από την πράξη προκύψει κίνδυνος για
άνθρωπο. Αυξάνεται επίσης η χρηματική
ποινή από 500.000 σε 700.000 ευρώ για
κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν από
την πράξη επήλθε θάνατος. Προβλέπεται, τέλος, η κατάσχεση της περιουσίας,
η οποία αποτελεί προϊόν της εγκληματικής δραστηριότητας ή αποκτήθηκε με
οποιονδήποτε τρόπο από προϊόν τέτοιας
εγκληματικής δραστηριότητας.

Νομοθετικά μέτρα για την Ασφάλεια στην Ιταλία

Π

οικίλα σχόλια έχουν προκαλέσει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη δίωξη
της λαθρομετανάστευσης στην γειτονική Ιταλία, όπου με
νόμο θεσπίζεται το αδίκημα της λαθρομετανάστευσης.
Όπως είναι γνωστό, η αρχική πρόταση για φυλάκιση δεν
έγινε δεκτή, αλλά προβλέπεται πλέον η επιβολή πρόστιμου από 5.000 έως και 10.000 ευρώ και η άμεση απέλαση όσων έχουν εισέλθει παράνομα στην Ιταλία. Γίνεται,
επίσης, υποχρεωτική η καταγγελία των λαθρομεταναστών
στη δικαστική Αρχή, με μόνη εξαίρεση τους διευθυντές
σχολείων και τους γιατρούς, που δεν θα είναι υποχρεωμένοι να ζητούν την άδεια παραμονής των πολιτώνπελατών, που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Επιπλέον, αυξάνεται στους τρεις μήνες (από δύο, που
ήταν) η περίοδος παραμονής στα «κέντρα προσωρινής
κράτησης λαθρομεταναστών», εν αναμονή της απέλασής
τους. Οι αλλοδαποί θα πρέπει, στο εξής, να καταβάλλουν
χρήματα για τη χορήγηση της άδειας παραμονής τους. Το
σχετικό ποσό κυμαίνεται μεταξύ 80 έως και 200 ευρώ.
Για τη χορήγηση ιταλικής υπηκοότητας στην περίπτωση,
φυσικά, που κάποιος την δικαιούται, θα πρέπει να καταβάλλονται 200 ευρώ.
Παραμένει αδιευκρίνιστο αν οι αλλοδαπές, χωρίς
«πράσινη κάρτα», που γεννούν στην Ιταλία θα μπορούν
να δηλώνουν τα παιδιά τους στα ληξιαρχεία της χώρας. Η
κυβέρνηση επιμένει πως αυτό θα είναι δυνατόν, εφόσον

θα παρέχεται στις λεχώνες μια προσωρινή άδεια παραμονής έξι μηνών.
Η αντιπολίτευση και πολλές εθελοντικές οργανώσεις,
ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η δήλωση των νεογέννητων
θα αποτελεί πρόβλημα, δεδομένου ότι ο υπάλληλος του
ληξιαρχείου, σύμφωνα με το γράμμα του νέου νόμου, θα
πρέπει να καταγγέλλει στη Δικαιοσύνη τη μητέρα - λαθρομετανάστρια.
Για τους Ιταλούς, ιδιοκτήτες σπιτιών, που νοικιάζουν
σπίτι σε ξένους, οι οποίοι δεν διαθέτουν άδεια παραμονής, ο νέος νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και
τριών ετών.

l Περιπολίες εθελοντών
Όσο για την τήρηση της δημόσιας τάξης και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών, η δέσμη μέτρων δίνει
τελικά «πράσινο φως» στις λεγόμενες «περιπολίες εθελοντών», τις οποίες θα απαρτίζουν κυρίως πρώην αστυνομικοί και καραμπινιέροι και θα πρέπει να στηρίζουν τα
όργανά της τάξης στο έργο τους, ειδοποιώντας για τυχόν
ύποπτα και επικίνδυνα συμβάντα σε πάρκα και κατοικημένες περιοχές.
Τέλος, προβλέπεται συγκέντρωση, καταγραφή σε ειδικό κατάλογο και φύλαξη των στοιχείων (ονοματεπώνυμα) των αστέγων στο υπουργείο Εσωτερικών.
AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

25

ΑΠΟΨΕΙΣ

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα
και οι επιπτώσεις στην εγκληματικότητα

Γ

ια πρώτη φορά η Ελλάδα βρίσκεται
στη δίνη μιας διεθνούς οικονομικής κρίσης. Διανύουμε μια δύσκολη
εποχή. Η διεθνής κοινότητα αντιμεΤου Μιχάλη Καραμαλάκη
τωπίζει σήμερα την πιο μεγάλη οιΥπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων
κονομική κρίση της μεταπολεμικής
περιόδου.
Η ακρίβεια εξελίχθηκε σε μείζον κοινωνικό πρόβλημα για όλες
τις χώρες. Η ανεργία απειλεί σοβαρά τις κοινωνίες. Οι ρυθμοί ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πέσει. Η χρηματοοικονομική
κρίση έφτασε στην «καρδιά» της Ευρώπης και χρηματοοικονομικοί
οργανισμοί κλονίζονται.
Κι αν η φτώχια ήταν κάτι συνηθισμένο για τις χώρες του Τρίτου
κόσμου, σήμερα, ολοένα και πιο έντονα η εικόνα αυτή τείνει να
γίνει συνηθισμένη για τις χώρες της ευημερούσης μέχρι πρότινος
Δύσης.
Οι εικόνες που μεταφέρει η τηλεοπτική εικόνα από πολλές χώρες της Δύσης προκαλούν ανησυχία, ανασφάλεια και αναστάτωση
σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, ιδιαίτερα εκείνα που ανήκουν
στη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα.
Σε καλύτερη θέση, σε σχέση με την κρίση και τις υπόλοιπες χώρες -μέλη της Ευρωζώνης- βρίσκεται η Ελλάδα, τουλάχιστον, βραχυπρόθεσμα. Παρά το διεθνές αρνητικό κλίμα, οι Έλληνες δείχνουν
εμπιστοσύνη στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και αντιμετωπίζουν
μάλλον με ψυχραιμία την κρίση. Οι ελληνικές τράπεζες, έχοντας
μηδαμινή έκθεση στα «τοξικά προϊόντα» θεωρούνται ασφαλή καταφύγια για τους καταθέτες, καθώς δεν διατρέχουν τον κίνδυνο της
κατάρρευσης.
Η ναυτιλία και ο τουρισμός είναι οι πιο ευάλωτοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής κρίσης.
Η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από την επιτάχυνση προγραμμάτων που εντάσσονται στο Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και
ήδη προωθούνται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, αλλά θα πρέπει να
αποφύγει την περαιτέρω επιδείνωση των δημοσιοοικονομικών της
ελλειμμάτων το 2009 και τα επόμενα χρόνια, πέραν των πιέσεων
που αναπόφευκτα θα ασκηθούν λόγω της σοβαρής επιβράδυνσης
της αναπτυξιακής της πορείας.

u Ύφεση
Σύμφωνα με νέες προβλέψεις η ύφεση έχει πάρει γενικό χαρακτήρα
σε όλες τις χώρες της Ένωσης και η οικονομική ανάπτυξη για φέτος
θα είναι στο - 4 %. Όσο για την ελληνική οικονομία η έκθεση της
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Κομισιόν προβλέπει για το 2009 αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης - 0,9%.
Εν μέσω οικονομικής κρίσης, τα στοιχεία δείχνουν ότι ολοένα
και περισσότερες θέσεις εργασίας χάνονται, τα ασφαλιστικά ταμεία
βρίσκονται σε δυσμενή θέση, ενώ το πλέον αισιόδοξο σενάριο για
το καλοκαίρι προβλέπει 10% μείωση της τουριστικής κίνησης. Ποσοστό που εάν ξεπεραστεί κατά πολύ, θα έχει ως αποτέλεσμα να
χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Χιλιάδες εργαζόμενοι στην Ελλάδα ζουν κοντά ή κάτω από τα όρια της φτώχιας. Η αγορά έχει κατακλυστεί από επιταγές και η έλλειψη ρευστότητας αναγκάζει πολλές
επιχειρήσεις να προβαίνουν σε περικοπές και απολύσεις.
Η ελληνική κυβέρνηση εγγυάται το σύνολο των καταθέσεων μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο, προστατεύει τους δανειολήπτες και έχει ως στόχο τη μείωση των επιπτώσεων
της κρίσης στα νοικοκυριά. Πρέπει όμως να ληφθούν περισσότερα
μέτρα για την θωράκιση της οικονομίας αλλά και τη στήριξη των
οικογενειακών εισοδημάτων.
Ως πρώτη προτεραιότητα της ελληνικής πολιτείας στα ευρωπαϊκά όργανα και η από κοινού αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης πρέπει να είναι η λήψη μέτρων όπως:
Μείωση του Φ.Π.Α. στα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
Μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα.
Καθιέρωση συστήματος ανακατανομής του πλούτου μέσω της
φοροδιαφυγής των κερδών των χρηματιστηριακών πράξεων και των
εισπράξεων από αυτές.
Ενιαία προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας και ενίσχυση
της απασχόλησης.
Ενιαία προγράμματα ενίσχυσης και ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

u Η ΕΛ.ΑΣ.
Η εντεινόμενη οικονομική κρίση και τα αδιέξοδα στα οποία παραμένει εγκλωβισμένη η Ελληνική Αστυνομία διαμορφώνουν το χάρτη
του εγκλήματος στη χώρα. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνουν
με τον πλέον αποκαλυπτικό τρόπο τα επικαιροποιημένα στατιστικά
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας (Μάιος 2009). Αποτυπώνουν ανησυχητική αύξηση των
εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας (κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες).
Παρά το γεγονός ότι σε απολογιστική του έκθεση το Αρχηγείο διαπιστώνει αύξηση της αποδοτικότητας της Αστυνομίας στην καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων.
Συγκεκριμένα σε ολόκληρη την επικράτεια καταγράφηκαν το
2008 67.799 κλοπές και διαρρήξεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύ-

ξηση του 16% σε σχέση με το 2007 ήτοι 618,38 κλοπές ανά
100.000 κατοίκους. Από το σύνολο των κλοπών διαρρήξεων
(67.799) η πλειοψηφία αφορά σε αφαίρεση αντικειμένων από
ΙΧΕ αυτ/τα (19.035, ποσοστό 25,54%) και διαρρήξεων οικιών
(17,953, ποσοστό 23,60%).
Αντίστοιχη είναι η αύξηση που παρατηρήθηκε και στις ληστείες καθώς ο αριθμός τους ανήρθε στις 3.293 έναντι 2.823
το 2007 ήτοι 30,3 ληστείες ανά 100.000 κατοίκους. Πολλές
από τις διαπραχθείσες ληστείες αφορούν σε αφαίρεση μικροποσών και κινητών τηλεφώνων (719 ποσοστό 21,75%),
ανήκουν δηλαδή στην κατηγορία των μικροεγκλημάτων του
δρόμου.
Οι ληστείες τραπεζών παρουσιάζουν αξιόλογη μείωση
κατά -10,58% (262 από 293).
Κατά το 2008 διαπράχθηκαν 214,79 κλοπές τροχοφόρων
ανά 100.000 κατοίκους. Από το σύνολο των κλοπών αυτών η
μεγάλη πλειοψηφία αφορά σε κλοπές μοτοσικλετών - μοτοποδηλάτων (13.283, ποσοστό 56,4%).
Μικρή αύξηση παρατηρήθηκε στις ανθρωποκτονίες ανά
την επικράτεια (139 το 2008 έναντι 128 το 2007) ήτοι 1,27
ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους, ενώ το ποσοστό εξιχνιάσεων στη συγκεκριμένη κατηγορία εγκλήματος παρέμεινε
ιδιαίτερα υψηλό, καθώς διαμορφώθηκε στο 79,6%.
Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης αποτυπώνεται σε
μια ακόμη κατηγορία εγκλήματος: τις οικονομικές απάτες. Η
αύξηση των υποθέσεων αγγίζει το 38% (1359 το 2008 ενώ 988
το 2007). Ίδια εικόνα και στο συναφή αδίκημα της πλαστογραφίας (αύξηση κατά 24%). Ανάλογη αύξηση παρατηρείται
και τους πρώτους μήνες του 2009 στις ληστείες, κλοπές - διαρρήξεις κ.τ.λ.

u Ευδοκιμούν οι δείκτες
Αίσθηση προκαλεί η διαπίστωση ότι οι δείκτες του εγκλήματος ευδοκιμούν παρά το γεγονός ότι οι συλλήψεις το 2008
αυξήθηκαν κατά 39,8%. Οι αρμόδιοι μιλούν για «ανακύκλωση του προβλήματος» υποστηρίζοντας ότι οι περισσότεροι
συλληφθέντες για εγκλήματα ιδιοκτησίας είτε δεν οδηγούνται στην φυλακή είτε συνεχίζουν απροσδόκητα τη δράση
τους μόλις αποφυλακιστούν, υπάρχει δε η εκτίμηση ότι το
μικροέγκλημα θα αυξηθεί τους επόμενους μήνες και ότι η
αντιμετώπιση του δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς
σ’ αυτή την κατηγορία εγκλήματος μπαίνουν καθημερινά νέα
πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο
παρελθόν.
Συμπερασματικά, οι βασικοί δείκτες εγκλημάτων στην
Ελλάδα (ληστείες, κλοπές, κλοπές τροχοφόρων) παρόλο που
παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις το έτος 2008, συγκρινόμενοι
με αντίστοιχους δείκτες άλλων Ευρωπαϊκών κρατών, κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα.

u Διακομματική επιτροπή
Πρόταση του Συνδικαλιστικού μας κινήματος είναι η σύσταση Διακομματικής Επιτροπής στη Βουλή, ώστε να υπάρχει σε
επίπεδο Ελληνικού Κοινοβουλίου η μέγιστη δυνατή εκπροσώπηση και συμβολή στη χάραξη μιας εθνικής πολιτικής για την
δημόσια τάξη, απαλλαγμένη από μικροπολιτικές και μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Έγινε πρόσφατα στη Βουλή των Ελλήνων συζήτηση για
την παρατεταμένη ανασφάλεια που βιώνει η ελληνική κοινωνία
και θεωρούμε ότι η δρομολόγηση διαλόγου με τα πολιτικά
κόμματα δημιουργεί αισθήματα αισιοδοξίας. Προετοιμάζεται - με την κατάρτιση σχετικού Νομοσχεδίου - η σύσταση
Εθνικού Συμβουλίου, που θα λειτουργεί συμβουλευτικά στη
χάραξη της γενικής πολιτικής για την εσωτερική ασφάλεια.
Η Ομοσπονδία μας αναμένει την εξειδίκευση των μέτρων
και ευελπιστεί στην έναρξη σοβαρού διαλόγου με συμμετοχή
μας και τη λήψη άμεσων αποφάσεων για τη θεσμική, εργασιακή και οικονομική θωράκιση των Ελλήνων Αστυνομικών.

Αποτελεσματική Αστυνομία
και Ασφάλεια του Πολίτη

Γ

ια το σχεδιασμό μιας ορθολογικής
αντεγκληματικής πολιτικής και για
την καλύτερη κατανομή των κονδυλίων
του εθνικού προϋπολογισμού για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, απαιτούνται: 1) ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας ως
κατεξοχήν φορέα παροχής ασφάλειας,
2) η μεταρρύθμιση στη δομή και την
οργάνωση του Σώματος, 3) η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης και
Του Άγγελου Τσιγκρή
συνεργασίας των πολιτών με τους θεσμικούς φορείς ελέγχου του εγκλήματος και 4) η ποσοτική και ποιοτική καταγραφή της εγκληματικότητας στις πραγματικές της διαστάσεις.
Στις πραγματικά φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλει η Πολιτεία για τον εκσυγχρονισμό των διωκτικών αρχών και την καλύτερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας είναι απαραίτητα: 1) η προσαρμογή των διεθνών προτύπων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής περίπτωσης, 2) η αλλαγή της νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς, 3) η δημιουργία ειδικών ομάδων δίωξης με εξειδίκευση σε ιδιαίτερα εγκλήματα, 4) η ενίσχυση των πεζών αστυνομικών περιπολιών, 5) η πάταξη της διαφθοράς στους κόλπους της Αστυνομίας και η ενίσχυση των μηχανισμών αυτοκάθαρσης, 6) η πρόσληψη επιστημονικού
προσωπικού, 7) η ορθολογική κατανομή του έμψυχου δυναμικού
στην Ελληνική Επικράτεια με βάση τις ανάγκες της κάθε περιοχής
για αστυνόμευση, 8) η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής, 9) η ενημέρωση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες κατευθύνσεις της αντεγκληματικής
πολιτικής, 10) η ενδυνάμωση της συνεργασίας των σωμάτων δίωξης του εγκλήματος και 11) η δημιουργία κοινού θαλάμου επιχειρήσεων και συντονιστικού οργάνου διαχείρισης κρίσεων.
Οι δείκτες διακύμανσης της εγκληματικότητας που παρουσιάζει
μια κοινωνία στο χώρο και το χρόνο, αποτελούν την πλέον αξιόπιστη μονάδα μέτρησης των φαινομένων κοινωνικής παθογένειας.
Συνεπώς, προκειμένου να προληφθεί μια μελλοντική έξαρση της
εγκληματικότητας θα πρέπει -μεταξύ των άλλων- να μειωθεί η
ανεργία, να αυξηθεί το βιοτικό και το εκπαιδευτικό επίπεδο των
πολιτών, να αναβαθμισθεί το κοινωνικό κράτος, να δοθούν ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους και να διασφαλισθούν τα μέσα για
την επίτευξή τους, να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι της νέας
γενιάς, να μειωθεί το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και
φτωχών, να ενσωματωθούν οι μειονοτικές ομάδες του πληθυσμού
(με πρώτα και κύρια τους οικονομικούς μετανάστες), να στηριχθούν οι θεσμοί της οικογένειας και του σχολείου. Πρέπει, δηλαδή, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εκλείψουν οι παράγοντες παθογένειας που ενδημούν στις σύγχρονες
κοινωνίες.
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας
απαιτείται γνώση του προβλήματος, βούληση και σχέδιο. Είμαι αισιόδοξος ότι ως χώρα θα πετύχουμε το στόχο μας, γιατί η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή διαθέτει τη βούληση, τις πολιτικές και τους ανθρώπους που θα τις υλοποιήσουν.

Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής είναι διδάκτωρ Εγκληματολογίας,
υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα (www.tsigris.gr)
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Η έλλειψη οδικής συνείδησης
και τι πρέπει να γίνει
Η
συνεχής αύξηση των οχημάτων
και οδικών μεταφορών, με την
τεράστια συμβολή στην πρόοδο
και στην οικονομική ανάπτυξη των
προηγμένων χωρών έχει, δυστυχώς,
και τις αρνητικές της επιπτώσεις.
Μία από αυτές είναι η αύξηση των
τροχαίων ατυχημάτων. Το τροχαίο
ατύχημα αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο που απασχολεί επί
μακρόν και κρίνεται αναγκαία η συνδρομή κάθε εμπλεκόμενου φορέα
για την αντιμετώπισή του.
Είναι γεγονός ότι τα τροχαία
ατυχήματα αποτελούν την πρώτη
αιτία θανάτου στη χώρα μας. Το
ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας και
των τροχαίων ατυχημάτων είναι
εθνικό ζήτημα. Μόνο το 2008 είχαμε
14.057 τροχαία ατυχήματα με 1.522
νεκρούς και 18.600 τραυματίες. Τα
θύματα είναι κυρίως νέοι άνθρωποι
(49 % των θυμάτων αφορά σε ηλικίες
έως 36 χρόνων), ενώ η εμπλοκή των
πεζών αφορά περισσότερο τις μεγαλύτερες ηλικίες (55% ηλικίες άνω των
65 χρόνων).
Εδώ και μερικά χρόνια το Υ.Δ.Τ
και το Α.Ε.Α καταβάλλουν προσπάθειες για την μείωση των τροχαίων
ατυχημάτων εφαρμόζοντας μακροπρόθεσμες, συντονισμένες και
ολοκληρωμένες δράσεις.
Η μείωση όμως των τροχαίων
ατυχημάτων είναι κάτι που πρέπει
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να γίνει με τη βοήθεια όλων. Στην
προσπάθεια αυτή πρέπει να πάρουν
μέρος φορείς που έχουν κοινωνική
ευαισθησία, γνώση και εμπειρία. Να
ενεργοποιηθούν όλες οι δυνάμεις
του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου
τομέα και να τεθούν έτσι ως ισχυροί
σύμμαχοι ενάντια στον πόλεμο της
ασφάλτου. Στόχος θα πρέπει να
είναι η πρόληψη και η μείωση των
τροχαίων ατυχημάτων μέσα από συντονισμένες προσπάθειες υποστήριξης και προώθησης δραστηριοτήτων
που προάγουν την οδική ασφάλεια
και την κυκλοφοριακή αγωγή.
Η οδική ασφάλεια είναι ένα
ζήτημα τόσο σοβαρό που πρέπει να
βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα
και θα μπορούσε χαρακτηρισθεί ως
«ΕΘΝΙΚΟ».
Μπορεί να φανεί υπερβολικός ο
χαρακτηρισμός αυτός, αλλά πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς
το γεγονός ότι κάθε μέρα θυσιάζονται στο βωμό της ασφάλτου περίπου τέσσερις (4) συνάνθρωποί μας,
εντελώς άδικα και ότι κάθε χρόνο
τραυματίζονται στους δρόμους της
χώρας μας άλλοι δεκαοκτώ χιλιάδες
περίπου (18.000) και απ’ αυτούς
πολλοί μένουν ανάπηροι; Απέναντι σ’
αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να
μένουμε άπραγοι. Οφείλουμε όλοι
μας να αλλάξουμε νοοτροπία, να
αποκτήσουμε οδική συνείδηση. Γιατί

αυτή μας
λείπει. «
Η ΟΔΙΚΗ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ». Για να την αποκτήσουμε
όμως πρέπει πρώτα να αντιληφθούμε και να παραδεχτούμε τα λάθη
που κάνουμε σαν οδηγοί, σαν επιβάτες και σαν πεζοί. Να μην είμαστε
εμείς που ποτέ δεν φταίμε και για
όλα να φταίνε οι άλλοι.
Δεν πρέπει να κάνουμε κηρύγματα, μιλώντας για μη αναπτυγμένη
οδική συνείδηση μόνο των άλλων
και να επαληθεύεται έτσι ο μύθος
του Αισώπου που λέει ότι ο κάθε
άνθρωπος κουβαλάει μαζί του δύο
σάκους. Τον μεν έμπροσθεν, τον δε
όπισθεν. Μπροστά του έχει το σάκο
με τα κακώς κείμενα των άλλων και
τα βλέπει. Πίσω του όμως έχει το
σάκο με τα δικά του χάλια, τα οποία
δεν βλέπει.
Κάθε τροχαίο ατύχημα είναι
μια συμφορά, άλλοτε μικρότερη κι
άλλοτε μεγαλύτερη. Ιδιαίτερα όταν
αυτό έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο. Ο θάνατος είναι η πιο σκληρή
εμπειρία του ανθρώπου όχι εκείνου
που φεύγει, αλλά εκείνου που μένει
πίσω. Και σ’ ένα τροχαίο ατύχημα η
εμπειρία αυτή αφήνει τη γεύση της

ματαιοδοξίας και της ανθρώπινης
ανευθυνότητας. Ο θάνατος γι αυτόν
που θ’ αφήσει την τελευταία του
ανάσα κάτω από τους τροχούς του
αυτοκινήτου ή μέσα σ’ αυτό, συνθλιμμένος από τα στραπατσαρισμένα σίδερα, δεν θα είναι η λύτρωση,
το φυσικό τέρμα της ζωής του, μετά
από την πορεία του πάνω στη γη. Ο
θανάσιμος τραυματισμός, συνεπεία
τροχαίου ατυχήματος, είναι το βίαιο,
το ξαφνικό κόψιμο του νήματος
της ζωής, το αναπάντεχο γεγονός
πούρχεται πίσω από ένα δαιμονισμένο στρίγκλισμα των φρένων κι
ένα φρικιαστικό αγκάλιασμα των
μετάλλων.
Μια στιγμή στοχασμού ταινία
κινηματογραφική της επερχόμενης
καταστροφής, έχει την δύναμη να
παρουσιάσει όλες τις δραματικές,
μα και απάνθρωπες και αφύσικες
φάσεις του ατυχήματος, του κάθε
τροχαίου ατυχήματος.

Υποψήφιος εγκληματίας
Τη στιγμή όμως που τα μάτια του
οδηγού κλείνουν, βαριά από τον

Ο

ύπνο που προκαλεί η κούραση, την
στιγμή που η συζήτηση απορροφά
όλη την προσοχή, την στιγμή που το
μυαλό αρχίζει να θολώνει αντιμετωπίζοντας τις καταστάσεις κάτω από
την επίδραση του οινοπνεύματος,
φαρμάκων ή άλλων ουσιών, όλα
αυτά δεν είναι δυνατόν να έρθουν
στο μυαλό. Την ώρα εκείνη αυτός
που κρατά το τιμόνι είναι ο δυνατός,
ο πολύξερος, ο έμπειρος, ο αλάνθαστος.
Κι όμως στην πραγματικότητα
δεν είναι τίποτε από τα παραπάνω.
Είναι απλά ένας υποψήφιος εγκληματίας που απέναντί του κάθε λίγο έχει
και ένα πιθανό θύμα, τον απέναντι
οδηγό, τον ανύποπτο πεζό ή και αυτούς τους ίδιους επιβάτες του. Αυτή
είναι μια αλήθεια που βιώνεται καθημερινά στους δρόμους και μεταφέρει το δράμα στα νοσοκομεία και
στα νεκροταφεία. Και συλλογιέται
κανείς: που πάει η λογική την ώρα
εκείνη; Μα τη στιγμή, που το πόδι
του οδηγού πατά επίμονα το όλο
και πιο πολύ το γκάζι και τη στιγμή
που κάθε στροφή του δρόμου είναι
μια πόρτα που οδηγεί στο άγνωστο,

ι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε διάφορες χώρες, ωθούν τις κυβερνήσεις στη λήψη
προληπτικών μέτρων για ην αποτροπή ανθρώπινων
τραγωδιών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου,
στην Ιρλανδία η Εθνική Υπηρεσία για την Πρόληψη
των Αυτοκτονιών ανακοίνωσε ότι η ανεργία στη χώρα
αύξησε κατά 70% τον κίνδυνο αυτοκτονιών. Για το λόγο αυτό, τυπώθηκαν πάνω από 100.000 ενημερωτικά
φυλλάδια για την ψυχική υγεία, σε μια προσπάθεια να
αποτραπούν οι αυτοκτονίες ανέργων ή ανθρώπων που
αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Το ποσοστό ανεργίας στην Ιρλανδία διπλασιάσθηκε μέσα σε ένα χρόνο και έφθασε το 12%, ενώ αναμένεται να φθάσει το 15,5% ως το τέλος του 2010. Ο
αριθμός των ανθρώπων που αυτοκτονούν κάθε χρόνο
στην Ιρλανδία είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των
θυμάτων των τροχαίων, ενώ για τους νεαρούς Ιρλανδούς, η αυτοκτονία είναι η κύρια αιτία θανάτου.
Παρόμοια προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες χώρες, όπου απελπισμένοι εργαζόμενοι οδηγούνται σε ακρότητες είτε επειδή χάνουν τη δουλειά τους
είτε επειδή εργάζονται κάτω από άθλιες εργασιακές
συνθήκες. Μην έχοντας, λοιπόν, τη δύναμη και το σθένος να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες αυτές καταστάσεις, δεν είναι λίγες οι φορές που στρέφονται κατά

κάθε λακκούβα και μια παγίδα, κάθε
δύσκολη στιγμή και μοιραία, δεν
έχει θέση ο στοχασμός.
Την ώρα εκείνη όμως για τον καθένα υπάρχει μια κραυγή, η κραυγή
του john Donne: «ο θάνατος του
κάθε ανθρώπου με λιγοστεύει εμένα, γιατί είμαι δεμένος αξεδιάλυτα
με ολάκερη την ανθρωπότητα».
Σπυρίδων Διόγκαρης
Αστυνόμος Α΄
Διοικητής Τροχαίας Κοζάνης

των συναδέλφων τους αλλά ακόμα και κατά του ίδιου
τους του εαυτού. Πρόσφατα, ένας Γάλλος εργαζόμενος της Φρανς Τελεκόμ αυτοκτόνησε. Ο 51χρονος
αυτόχειρας που εργαζόταν στον γαλλικό οργανισμό
τηλεπικοινωνιών στη Μασσαλία, με επιστολή προς την
οικογένειά του εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν
στην ακραία αυτή πράξη. Χαρακτηριστικές φράσεις
της επιστολής είναι ο «υπερβολικός φόρτος εργασίας», η «πλήρης αποδιοργάνωση της εταιρείας», το
«μάνατζμεντ του τρόμου» κτλ. Καταλήγοντας αναφέρει: «Αυτοκτονώ λόγω της δουλειάς μου στη Φρανς
Τελεκόμ. Είναι η μοναδική αιτία».
Η διοίκηση της επιχείρησης αρνήθηκε να σχολιάσει
την επιστολή ανακοινώνοντας μόνο ότι «το σημαντικό
είναι να κατανοήσουμε αυτό που συνέβη και πως οι
αιτίες μιας αυτοκτονίας είναι πάντα πολλές». Συνεχίζοντας τονίζει πως «οι συνάδελφοί του είχαν παρατηρήσει τις τελευταίες ημέρες σημάδια κατάθλιψης»
και ότι οι προϊστάμενοί του είχαν προσπαθήσει να τον
απαλλάξουν από τον εργασιακό φόρτο.
Πάντως το συνδικάτο των εργαζομένων της συγκεκριμένης εταιρείας καταγγέλλει ότι οι αυτοκτονίες από
τον Φεβρουάριο του 2008 έχουν φτάσει τις 18, ενώ οι
απόπειρες άγγιξαν τις 10.
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«Η αίτηση πρόωρης παραίτησης
1. Ο Αστυνομικός που επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση παραίτησης, θα πρέπει
να είναι σωστά ενημερωμένος σε θέματα συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού
περιεχομένου, αφού σε διαφορετική
περίπτωση η τυχόν πρόωρη αποχώρηΤου Α/Υ Σαμπέρη Ανδρέα
σή του από την Υπηρεσία θα έχει δυσμενείς γι αυτόν συνέπειες. Το αρμόδιο
Γραφείο Συνταξιοδοτικών Υποθέσεων της Δ/νσης Οικονομικών του Α.Ε.Α. που βρίσκεται στην Αθήνα, Μικράς
Ασίας 9 καθώς και το ενιαίο πλέον ασφαλιστικό Ταμείο
(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), που βρίσκεται στην οδό Βερανζέρου 48
στην Αθήνα, είναι οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την πλήρη
και σωστή ενημέρωση του αστυνομικού προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με τις συνέπειες που
δημιουργούνται ειδικά από την πρόωρη συνταξιοδότηση
και αφορούν το συνολικό συντάξιμο χρόνο για την κύρια
σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τον
ασφαλιστικό χρόνο για τα δικαιώματα από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δηλαδή το μέρισμα
(συμπληρωματική σύνταξη) και το εφάπαξ βοήθημα.

2. Συνέπειες στην κύρια σύνταξη.
α. Πλήρη σύνταξη λαμβάνει ένας αστυνομικός όταν:
4 έχει συμπληρώσει συνολικό συντάξιμο χρόνο
35/35 (στο συντάξιμο χρόνο υπολογίζεται η πραγματική υπηρεσία στην Ελληνική Αστυνομία, ο αναγνωρισθείς χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, η “μάχιμη” πενταετία καθώς και η “πλασματική” τριετία Κονδύλη).
4 έχει λάβει στην ενέργεια επίδομα χρόνου υπηρεσίας 60% (δίδεται με την συμπλήρωση 29 ετών
υπηρεσίας, με η χωρίς στρατιωτική θητεία).
4 έχει εξαντλήσει τις προβλεπόμενες μισθολογικές
προαγωγές.
β. Η σωρευτική συνδρομή των τριών παραμέτρων
(συντάξιμος χρόνος 35/35, Ε.Χ.Υ. 60% και ωρίμανση μισθολογικών προαγωγών), κατά το χρόνο της συνταξιοδότησης για την καταβολή μέγιστης – πλήρους σύνταξης
αποδεικνύει με τον πλέον απλό τρόπο, ότι ο αστυνομικός που θα αποχωρήσει με αίτησή του, πρόωρα, από το
Σώμα, με τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας, χάνει πολλαπλά, αφού καμία προϋπόθεση από τις τρεις δεν έχει
μεγιστοποιηθεί, με αποτέλεσμα η απώλεια στη σύνταξη
να είναι σημαντική σήμερα (από 200€ έως 400€ περίπου
το μήνα), ίσως, όμως, καθοριστικής σημασίας για την αξιοπρεπή διαβίωση του συνταξιούχου και της οικογένειάς
του αργότερα, όταν αυτός δεν θα μπορεί βιολογικά να
εργαστεί συμπληρωματικά, γεγονός που παρατηρείται
σύνηθες σήμερα, αφού πρόκριμα για την αποχώρηση από
την Υπηρεσία δεν είναι η μεγιστοποίηση των απολαβών
ως συνταξιούχου, αλλά η όχι, βέβαια εξασφαλισμένη δυνατότητα πρόσκαιρης αναπλήρωσης των σίγουρων απωλειών με την άσκηση συμπληρωματικού επαγγέλματος,
κυρίως στον ιδιωτικό τομέα.
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3. Συνέπειες στις απολαβές ΠρόνοιαςΕπικουρικής Ασφάλισης.
α. Ενώ για τον προσδιορισμό του συνολικά συντάξιμου
χρόνου, για καταβολή κύριας σύνταξης, προσμετράται
πέραν της πραγματικής υπηρεσίας η “μάχιμη πενταετία”,
η “πλασματική τριετία” και ο χρόνος της στρατιωτικής
θητείας, στην περίπτωση των ασφαλιστικών προϋποθέσεων για παροχή εφάπαξ βοηθήματος λογίζεται ως ασφαλιστικός χρόνος μόνον ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας
στην Ελληνική Αστυνομία, για τον οποίο κατεβλήθησαν
αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Η διαφοροποίηση
αυτή έχει ως συνέπεια, η πρόωρη συνταξιοδότηση ενός
αστυνομικού με τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας, με ή
χωρίς στρατιωτική υπηρεσία, να δίδει σ’ αυτόν δικαίωμα
συντάξιμου χρόνου για κύρια σύνταξη 35/35 ή 33/35, ενώ
για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος να πληρούνται μόνον 25/35 της μεγίστης απαίτησης του βοηθήματος, δηλαδή καταβολή περίπου των 2/3 του εφάπαξ βοηθήματος
που θα έπαιρνε ο αστυνομικός, εάν αποχωρούσε στα 35
πραγματικά χρόνια υπηρεσίας (απώλεια για κάθε χρόνο
πρόωρης αποχώρησης περίπου 3.000,00€ έως 4.500,00€
για τους ασφαλισμένους στα Ταμεία της πρώην Α.Π. και
2.000,00€ έως 3.100,00€ για τους ασφαλισμένους στα Ταμεία της πρώην Ε.Χ.)
β. Πέραν της ανωτέρω άμεσης αρνητικής συνέπειας, η
πιθανή, μεγάλη σε αριθμό, πρόωρη συνταξιοδότηση αστυνομικών έχει ως συνέπεια τη μείωση των, προς επένδυση,
αποθεματικών του Ταμείου, με αποτέλεσμα οι μειωμένες
πρόσοδοι περιουσίας να μη δίδουν τη δυνατότητα μελλοντικής αύξησης του εφάπαξ βοηθήματος, γεγονός που
συνιστά έμμεση αρνητική συνέπεια, αφού λειτουργεί, ως

κάθε αστυνομικού θέλει μεγάλη σκέψη»
απώλεια γεγενημένης προσδοκίας αύξησης του βοηθήματος.
γ. Οι ίδιες αρνητικές συνέπειες παρουσιάζονται και στην
επικουρική ασφάλιση (μέρισμα, δηλ. συμπληρωματική
σύνταξη), αφού ο πραγματικός χρόνος υπηρεσίας στην
Αστυνομία και ο τελευταίος καταληκτικός μισθολογικός
βαθμός είναι οι δύο παράμετροι, που προσδιορίζουν καθοριστικά το ύψος του μερίσματος. Πιθανή πρόωρη αποχώρηση από το Σώμα περιορίζει το χρόνο πραγματικής
υπηρεσίας και το μισθολογικό βαθμό, με αποτέλεσμα η
μείωση του μερίσματος, που είναι σήμερα συνολικά από
90€ έως 180€ το μήνα, να καθίσταται σημαντική, εκ του
λόγου ότι αυτό (μέρισμα) καταβάλλεται ως συμπληρωματική σύνταξη για όλη τη ζωή του μερισματούχου, ακόμη
δε και στους κληρονόμους αυτού (σύζυγο-τέκνα), στην
περίπτωση θανάτου του.

Σ ΥΝΤΑΞ Ι ΟΔ ΟΤ Ι ΚΕΣ - Α Σ Φ Α Λ Ι Σ ΤΙ Κ Ε Σ
Π Λ Η ΡΟΦ ΟΡΙ ΕΣ
4. Διαδοχική Ασφάλιση
α. Ο χρόνος υπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, υπολογίζεται για την προσαύξηση της σύνταξης και μέχρι την
συμπλήρωση των 35/35, ή εφόσον έχουν συμπληρωθεί
35 έτη πραγματικής υπηρεσίας, για προσαύξηση στο συντάξιμο μισθό κατά 1/50 για κάθε έτος υπηρεσίας από το
35ο και μέχρι το 40ο. Στην ανωτέρω 35ετή υπηρεσία που
πράγματι έχει παρασχεθεί, συνυπολογίζεται ο χρόνος
πραγματικής υπηρεσίας καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας
στον ιδιωτικό τομέα, όχι όμως ο χρόνος πλασματικής
υπηρεσίας.
β. Οι αστυνομικοί που έχουν καταταγεί μέχρι την 3112-1982, μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο που έχουν
ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό
κύριας ασφάλισης, π.χ. ΙΚΑ, ΝΑΤ κ.λ.π. ως συντάξιμο,
εφόσον καταβάλλουν συμπληρωματική εισφορά σε ποσοστό 7% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών τους,
που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για
αναγνώριση. Το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο
χρόνο αυτό καταβάλλεται αμέσως με τη συνταξιοδότηση
του ενδιαφερόμενου. Ο χρόνος απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα δεν συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του
δικαιώματος συνταξιοδότησης.
γ. Οι αστυνομικοί που έχουν καταταγεί για πρώτη φορά
μετά την 1-1-1983 δεν θα αναγνωρίσουν το χρόνο υπηρεσίας που τυχόν έχουν σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό
κύριας ασφάλισης, ούτε θα καταβάλλουν συμπληρωματική
ασφαλιστική εισφορά, αλλά κατά τον κανονισμό της σύνταξης θα προσμετρηθεί ο χρόνος αυτός ως συντάξιμος.
Το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο αυτό, θα
αναζητηθεί από το Γ.Λ. του Κράτους, από τον ασφαλιστικό Οργανισμό που είχαν ασφαλιστεί και θα καταβληθεί

όταν οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν το όριο ηλικίας
που προβλέπεται από τη νομοθεσία του οργανισμού. Ο
χρόνος απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης. Με τις διατάξεις του νόμου Ν.3232/2004 παρέχεται
η δυνατότητα στον ασφαλισμένο, να πάρει ταυτόχρονα
με τη συνταξιοδότησή του και το ποσό της σύνταξης που
αναλογεί στο χρόνο ασφάλισής του, σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, μειωμένο κατά 3% για κάθε χρόνο που
υπολείπεται μέχρι την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας,
που προβλέπεται από τη νομοθεσία του οργανισμού.
δ. Κατ εξαίρεση όσοι αστυνομικοί, έχουν καταταγεί για
πρώτη φορά μετά την 01-01-1983 και μέχρι 31-12-1992,
εφόσον είχαν αναγνωρίσει προϋπηρεσίες στον ιδιωτικό
τομέα με πράξεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
και δεν τις ανακάλεσαν, εντός εξαμήνου από την έναρξη
της ισχύος του ν.2320/95 δηλαδή την 22-06-95, οι πράξεις
παραμένουν ισχυρές. Το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα
κρίνεται με βάση τις διατάξεις που έγινε η αναγνώριση και
το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο αυτό θα
καταβληθεί αμέσως μετά την συνταξιοδότηση τους.

5. Αναγνώριση Στρατιωτικής Υπηρεσίας
α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του
ν.2084/92 ως συντάξιμη υπηρεσία λογίζεται κάθε υπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α.
και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε σχέση, ο χρόνος
στρατιωτικής υπηρεσίας, ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας
μέχρι δύο έτη, καθώς και ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, εφόσον καταβληθούν οι προβλεπόμενες
ασφαλιστικές εισφορές.
β. Αν για κάποια από τις ανωτέρω υπηρεσίες έχουν
καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές σε άλλο Οργανισμό
Κύριας Ασφάλισης, δεν θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές, αλλά θα ισχύσουν οι διατάξεις και η διαδικασία
διαδοχικής ασφάλισης.
γ. Οι διατάξεις για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας καθώς και τυχόν άλλων υπηρεσιών που
αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια έχουν εφαρμογή
για τους αστυνομικούς που υπηρετούσαν την 31-12-1992
και θεμελίωναν δικαίωμα σύνταξης μετά την 01-01-1998,
καθώς και για όσους κατατάχθηκαν μετά την 01-01-1993,
με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

6. Μάχιμη Πενταετία
α. Ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται στο διπλάσιο (σύμφωνα με το ν.δ. 142/1974 όπως ισχύει σήμερα),
λογίζεται ως χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας. Για το χρόνο
αυτό, διευκρινίζονται τα εξής:
4 Όσοι έχουν καταταγεί μέχρι την 31-09-1990 δεν
υποχρεούνται να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές.
4 Όσοι έχουν καταταγεί μετά την 01-10-1990 αναγνωρίζουν χρόνο μάχιμης πενταετίας με καταβολή
°
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ασφαλιστικών εισφορών (αρθ.159 του π.δ. 169/2007).
β. Για όσους αποχωρούν με αίτηση τους (παραίτηση),
για να υπολογισθεί ο χρόνος μάχιμης υπηρεσίας στην σύνταξη τους, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 25 έτη (24
χρόνια και 6 μήνες) πραγματική Υπηρεσία.
γ. Από την ως άνω ρύθμιση, εξαιρούνται οι γυναίκες
αστυνομικοί, στις οποίες προσμετράται ο χρόνος μάχιμης υπηρεσίας, εφόσον θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης.
Δηλαδή, γυναίκα αστυνομικός που έχει 20 χρόνια υπηρεσία και τρία (3) παιδιά, παραιτούμενη, θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης και στη σύνταξη της προσμετράται και ο
χρόνος μάχιμης υπηρεσίας.
Αντίθετα άνδρας αστυνομικός που έχει 20 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας εκ των οποίων 5 χρόνια στα Ε.Κ.Α.Μ.,
παραιτούμενος, θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης, δεν δικαιούται όμως το χρόνο της μάχιμης υπηρεσίας (μάχιμη
πενταετία) που τυχόν έχει, αφού δεν έχει συμπληρώσει
25ετή πραγματική υπηρεσία.

7. Πλασματική Συντάξιμη Υπηρεσία:
α. Λογίζονται τα 3/35 “τριετία Κονδύλη” για τους Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες, Ανθ/μους και για τους Αξ/κούς
εξ Ανθ/μων (Τ.Ε.Μ.Α), εφόσον συνταξιοδοτούνται με
αποδοχές μέχρι Αστυνόμου Β’ και έχουν συμπληρώσει
20ετή πραγματική συντάξιμη Υπηρεσία. Της παραπάνω
πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας δικαιούνται και οι αξ/
κοί που αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα λόγω προαγωγής νεότερών τους και δεν συμπληρώνουν πραγματική
συντάξιμη υπηρεσία 35 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση
35ετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, με την προϋπόθεση καταβολής από τους ίδιους του συνόλου των
ασφαλιστικών εισφορών (παρ.6 αρθ.6 ν.3075/2002).
β. Οι νέοι ασφαλισμένοι (πρόσληψη μετά την 01-011993) δεν αναγνωρίζουν συνταξιοδοτικά πλασματικό
χρόνο υπηρεσίας (τριετία Κονδύλη), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2084/1992.

8. Υπολογισμός Σύνταξης:
α) Παλαιοί Ασφαλισμένοι (κατάταξη μέχρι 31-121992).
Παράδειγμα: Έστω ένας Αστυφύλακας αποστρατεύεται
31/12/2009 και έχει συνολική συντάξιμη υπηρεσία 35 έτη,
εκ των οποίων τα 33 έτη τα είχε μέχρι 31/12/2007. Ο
υπολογισμός της σύνταξης γίνεται ως εξής:
Τμήμα Σύνταξης Ι (Συντάξιμη υπηρεσία μέχρι
31/12/2007).
Συντάξιμη υπηρεσία είναι: Πραγματικά έτη υπηρεσίας +
Στρατός + «Μάχιμη» πενταετία + «Πλασματική» τριετία
(Κονδύλη) που είχε μέχρι 31/12/2007.
Υπολογισμός συντάξιμων αποδοχών: Βασικός μισθός καταληκτικού μισθολογικού βαθμού + Χρονοεπίδομα + επίδομα 176 ευρώ ή επίδομα Υψηλής Ευθύνης (από το βαθμό
του Ταξιάρχου και άνω) + Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Χ
80% Χ Έτη Συντάξιμης υπηρεσίας: 35.(Στο τελικό ποσό
προστίθεται οικογενειακό επίδομα και αφαιρείται κράτηση
για υγειονομική περίθαλψη και φορολογία εισοδήματος).
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Ανάλυση παραδείγματος
Μισθ. Βαθμός Αποστρατείας: Αστυνομικός Υποδιευθυντής
Βασικός Μισθός:
1.151,00€
Χρονοεπίδομα 56%:
644,56€
Επίδομα:
176,00€
Επίδομα Ειδ. Συνθηκών: 71,92€
Σύνολο:
2.043,48€
Συντάξιμες Αποδοχές: 2.043,48€ Χ 80% = 1.634,78€ Χ
33 έτη = 53.947,87€ : 35 = 1.541,36€.
Τμήμα Σύνταξης ΙΙ (Συντάξιμη υπηρεσία από 01/01/2008
– 31/12/2009).
Υπολογισμός συντάξιμων αποδοχών: Μέσος όρος των
Συντάξιμων Αποδοχών των ετών μετά την 01/01/2008 Χ
το ποσοστό του έτους 2009 (78%) Χ τα έτη ασφάλισης
(Συντάξιμη υπηρεσία διετίας): 35.
Συντάξιμες αποδοχές: 2.043,48€ Χ 24 μήνες ασφάλισης
= 49.043,52€ : 24 = 2.043,48€ Χ 78% = 1.593,91€ Χ 2
έτη = 3.187,82€ : 35 = 91,08€.
Συνολική Σύνταξη: Τμήμα Ι + Τμήμα ΙΙ δηλαδή: 1.541,36€
+ 91,08€ = 1.632,44€.
Το ποσοστό του έτους 2008 ορίζεται 79% και μειώνεται
κατά 1% ετησίως μέχρι το 2017 που θα είναι 70%.
Σημειώνεται ότι για όσους είχαν συμπληρώσει 35/35α
συντάξιμα χρόνια μέχρι 31/12/2007 δεν θα υποστούν τη
μείωση του 1% για κάθε έτος μετά το 2008 αλλά θα ωφεληθούν από τον καταληκτικό μισθολογικό βαθμό, στο
εφάπαξ βοήθημα και τα μερίσματα.
β) Νέοι Ασφαλισμένοι (κατάταξη από 01/01/1993 και
μετά)
Ασφαλιστέος Μισθός Χ 2% Χ έτη υπηρεσίας.
Ασφαλιστέος μισθός νοείται το πηλίκο της διαιρέσεως
του συνόλου των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών,
που έλαβε ο Αστυνομικός κατά τα πέντε ημερολογιακά
έτη που προηγούνται του έτους εκείνου κατά το οποίο
υποβάλλεται η αίτηση για Σύνταξη και επί των οπίων καταβλήθηκαν εισφορές, χωρίς το υπολογισμό των δώρων
εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος
αδείας, δια του αριθμού των μηνών ασφάλισης των ετών
αυτών.
Σημειώνεται ότι όσοι έχουν καταταγεί μετά την
01/01/1993 αλλά είχαν ασφαλιστεί σε οργανισμό κύριας
ασφάλισης πχ. Ι.Κ.Α, Τ.Ε.Β.Ε., κλπ. πριν καταταγούν στην
Αστυνομία, θεωρούνται παλαιοί ασφαλισμένοι.
°

9. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας
(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)
α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3655/2008 επήλθε
στη χώρα μας ευρεία διοικητική - οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Με τις διατάξεις των άρθρων 94 κ.ε. του ως άνω νόμου συστάθηκε
το ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας και άρχισε
να λειτουργεί την 01/10/2008 ως Ν.Π.Δ.Δ. με τον τίτλο
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και έχει έδρα την Αθήνα, (Βερανζέρου 48, Τ.Κ. 10438).
β. Το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. συγκροτούν τρεις (3) κλάδοι: (α)
κλάδος επικουρικής ασφάλισης, (β) κλάδος πρόνοιας
και (γ) κλάδος υγείας. Σε κάθε κλάδο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
εντάσσονται, από την έναρξη λειτουργίας του, φορείς
επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας, (δηλαδή τα
πρώην ταμεία), ως τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος. Προς τούτο λειτουργούν αυτοτελή λογιστήρια (των πρώην ταμείων και νυν τομέων),
που αποτυπώνουν με απόλυτη ακρίβεια την περιουσία
των τομέων και κλάδου υγείας σε κάθε χρονική στιγμή.
γ. 4 Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται: α)
το Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής (Ε.Τ.Ε.Χ.),
ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.), β) το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Α.Υ.Α.Π.), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.), και γ)
το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
(Τ.Α.Υ.Π.Σ.), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΕΑΥΠΣ).
4 Στον κλάδο πρόνοιας εντάσσονται: α) το Ταμείο
Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.), ως Τομέας Πρόνοιας
Αστυνομικών, β) το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Ε.Τ.Υ.Α.Π.), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και γ) το Επικουρικό Ταμείο
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΤΥΠΣ), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.
4 Στον κλάδο υγείας εντάσσεται ο Κλάδος Υγείας
Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.), ως Κλάδος
Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.)
δ. Οι ανωτέρω Τομείς των κλάδων και ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. διέπονται από τις οικίες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων, οι οποίες καθίστανται
εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών και του
Κ.Υ.Υ.Α.Π., καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στον παρόντα άνω ιδρυτικό νόμο. Στους
ανωτέρω τομείς και τον Κλάδο Υγείας μεταφέρονται όλα
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και
συνταξιούχων των εντασσομένων Ταμείων ανεξάρτητα
από τη χρονική περίοδο ασφάλισής του.
ε. Οι υπηρεσίες του Ταμείου διαρθρώνονται κυρίως σε δύο
(2) οργανικές μονάδες επιπέδου Δ/νσης, ήτοι: Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού και Δ/νση Ασφάλισης Παροχών.
Η Δ/νση Ασφάλισης- Παροχών, μεταξύ άλλων Τμημά-

των, διαρθρώνεται και στα κατωτέρω τμήματα παροχών
με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
4 Το Α΄ Τμήμα Παροχών επιμελείται τη χορήγηση
παροχών (εφάπαξ βοηθήματος) και προσωπικών δανείων των ασφαλισμένων των Τομέων Πρόνοιας Αστυνομικών και Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (δηλ.
αρμοδιότητες του πρώην Τ.Α.ΑΣ. και πρώην Ε.Τ.Υ.Α.Π.).
Η χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος χορηγείται στους
μετόχους του μετά περίπου 20 ημέρες από την έκδοση
της συνταξιοδοτικής πράξης από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους.
4 Το Β΄ τμήμα Παροχών επιμελείται τη χορήγηση
παροχών (μέρισμα) και προσωπικών δανείων των ασφαλισμένων των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής
Χωροφυλακής και Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων
Αστυνομίας Πόλεων (χορήγηση μερίσματος δηλ. επικουρικής σύνταξης, αρμοδιότητες του πρώην Ε.Τ.Ε.Χ. και
πρώην Τ.Α.Υ.Α.Π.). Η χορήγηση του μερίσματος αρχίζει
από την ημερομηνία συνταξιοδότησης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και χορηγείται στους μερισματούχους κάθε δίμηνο για τους ασφαλισμένους στο πρώην
Ε.Τ.Ε.Χ. και κάθε τρίμηνο για τους ασφαλισμένους στο
πρώην Τ.Α.Υ.Α.Π. Στον τομέα του πρώην Ε.Τ.Ε.Χ. λειτουργεί και Ειδικός λογαριασμός για εφάπαξ οικονομική
ενίσχυση των μετόχων και των οικογενειών των σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες
που οφείλονται σε θάνατο μετόχου, σε ανικανότητα λόγω
τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την υπηρεσία
ή σοβαρές ασθένειες των μετόχων ή μελών οικογενείας.
Επίσης στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (εκτός
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), λειτουργεί Ειδικός Λογαριασμός στο
Ίδρυμα Παιδικές Εξοχές για εφάπαξ οικονομική ενίσχυση
του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού για όλες τις
ανωτέρω περιπτώσεις.
4 Το Γ΄ Τμήμα Παροχών επιμελείται τη χορήγηση
παροχών (εφάπαξ βοηθήματος, μερίσματος και προσωπικών δανείων) των ασφαλισμένων των Τομέων Προνοίας και Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, αρμοδιότητες του πρώην Ε.Τ.Υ.Π.Σ. και
Τ.Α.Υ.Π.Σ.
4 Το Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας
Κ.Υ.Υ.Α.Π. επιμελείται των θεμάτων παροχών Υγείας των
ασφαλισμένων του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και ειδικότερα χειρίζεται όλα τα θέματα για
τη χορήγηση συμπληρωματικών παροχών υγείας στους
ασφαλισμένους και στα μέλη των οικογενειών τους κατά
τα προβλεπόμενα από τον οικείο κανονισμό του Κλάδου
Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, όπως ισχύει.
στ. Στα πρώην επικουρικά και μόνον ταμεία Ε.Τ.Ε.Χ.,
Τ.Α.Υ.Α.Π., Μ.Τ.Π.Υ. και Μ.Τ.Σ. οι ασφαλισμένοι των,
μπορούν να αναγνωρίζουν το χρόνο φοίτησης στις πρώην Σχολές Χωροφυλάκων – Αστυφυλάκων (παλαιός τρόπος εισαγωγής στις σχολές) και το χρόνο στρατιωτικής
υπηρεσίας για προσαύξηση του μερίσματος τους, προαιρετικά.
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Επιμέλεια: Ταξίαρχος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κων/νος
Συντάκτης: Α/Υ ΣΑΜΠΕΡΗΣ Ανδρέας
AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Διαπιστώσεις και προτάσεις
για το πρόβλημα των ναρκωτικών

Τ
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α ναρκωτικά και οι εν γένει
τοξικοεξαρτήσεις έχουν
εξελιχθεί σε δομικό στοιχείο
του σύγχρονου πολιτισμού
(τουλάχιστον του δυτικού),
Toυ Αστυνομικού Διευθυντή
αλλά και «σταυρό» της πολιτικής
Παναγιώτη Νάνη
διακυβέρνησης, διεθνώς.
Συναντάμε δημοκρατίες, που τις υπονομεύει η εξάπλωση των ναρκωτικών, ιδίως στους νέους. Παρατηρούμε
στρατοκρατικά ή δικτατορικά καθεστώτα, που στηρίζονται στην παραγωγή και εμπορία ναρκωτικών. Μαθαίνουμε για επαναστατικά ή ανατρεπτικά κινήματα που χρηματοδοτούνται από εμπόρους ναρκωτικών.
Πρώτη λοιπόν διαπίστωση: παγκόσμιο πολιτισμικό
φαινόμενο, το οποίο θα ενισχυθεί περισσότερο με την
παγκοσμιοποίηση, αφού θα πέσουν τα όποια οχυρά και
αναχώματα που κάθε κράτος-έθνος, είχε δημιουργήσει.
Δεύτερη διαπίστωση: διεθνής υποκρισία. Στην πραγματικότητα το διεθνές κατεστημένο, αν δεν στηρίζει, τουλάχιστον καλύπτει τα κράτη, τους αρχηγούς, τους πολιτικούς
και τους οικονομικούς παράγοντες που διαπλέκονται με
τα ναρκωτικά. Οι διεθνείς οργανισμοί αρκούνται στο να
εξορκίζουν λεκτικά το φαινόμενο και να ιδρύουν πολυποίκιλους φορείς για να χειριστούν τις βλαπτικές συνέπειες. Έτσι όπως πάει αυτή η κατάσταση, με την χώρα μας
δυστυχώς να μην αποτελεί εξαίρεση, σε λίγο θα πουλάμε
επισήμως ναρκωτικά και από τα κέρδη θα χρηματοδοτούμαι Κέντρα Αποτοξίνωσης Τοξικομανών.
Τρίτη διαπίστωση: Η καταστολή - σε όλες τις μορφές
και τις εκδοχές της -όχι μόνο δεν βελτιώνει σε τίποτα
το ατομικό πρόβλημα, αλλά και χειροτερεύει γενικότερα
τους όρους της μαύρης αγοράς, της εγκληματικότητας και
της κλιμάκωσης - διεύρυνσης του κοινωνικού φαινομένου.
Η παιδαγωγική της πρόληψης και η κοινωνική αλληλεγγύη
υστερούν ή και απουσιάζουν τελείως.
Τέταρτη διαπίστωση: παραμένει χαρακτηριστική η ταλάντευση ανάμεσα στην ανοχή και την καταστολή, τόσο
στην νομοθεσία, όσο και στην πρακτική των φορέων του
επισήμου κοινωνικού ελέγχου. Αυτό δείχνει ότι οι πολιτικές για τα ναρκωτικά δεν είναι, κυρίως, προϊόν επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας, αλλά αποτέλεσμα μιας
σειράς περιορισμών, υπολογισμών και πιέσεων, δηλαδή
καταστάσεων που απορρέουν από την συγκεκριμένη κοινωνική και πολιτική τάξη των πραγμάτων, κάθε φορά.
Πέμπτη διαπίστωση: τόσο η Ελληνική κοινωνία, όσο και
οι αρμόδιοι φορείς, κινούνται άναρχα ανάμεσα στην πρόληψη και την καταστολή, την αυτοοργάνωση και τις θεσμικές λειτουργίες, τη διαχείριση των πληγών και το κλείσιμο
των πηγών(του εγκλήματος και όχι μόνο).
Έκτη διαπίστωση: το ίδιο διαπιστώνεται και με την αντιμετώπιση της χρήσης. Άλλοτε επικαλούμενοι ατομικά χαρακτηριστικά και άλλοτε κοινωνικούς κινδύνους, άλλοτε
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αναφερόμενοι στην πλήρη θεραπεία και άλλοτε στην μείωση της βλάβης, άλλοτε θεοποιώντας την ιατρική δεοντολογία και άλλοτε την ποινική μεταχείριση, όλοι - κυριολεκτικά όλοι, έχοντας ο καθένας σχηματίσει στο μυαλό του
ένα προσωπικό μοντέλο, πελαγοδρομούν ανάμεσα στο
μηδέν και στο άπειρο, και
Έβδομη διαπίστωση: η διαμάχη ανάμεσα στις ακραίες αντιτιθέμενες απόψεις, - της αυστηρής απαγόρευσης
χρήσης, έστω και συνταγογραφημένων σκευασμάτων
από την μία και της ελεύθερης διακίνησης, της λεγόμενης «αντιαπαγόρευσης» από την άλλη -, καλά κρατεί. Με
την κάθε πλευρά να εμμένει πεισματικά στις θέσεις της.
Έτσι, η αποδοχή και επιτυχία νέων θεραπευτικών προγραμμάτων, εξαρτάται, όχι μόνο από την ύπαρξη ισχυρών
επιστημονικών δεδομένων, αλλά και από την επιτυχή ενημέρωση και της κοινότητας των επαγγελματικών υγείας,
αλλά και από την επιτυχή ενημέρωση και της κοινότητας
των επαγγελματιών υγείας, αλλά και των διαμορφωτών της
κοινής γνώμης και των φορέων πολιτικής εξουσίας.

Προτάσεις

Η χώρα μας, τόσο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, όσο
και για ποικίλους κοινωνικό - οικονομικούς παράγοντες,
σε συνδυασμό με την νομοθετική πολιτική που ακολουθείται, αντιμετωπίζει ένα διαρκώς διογκούμενο πρόβλημα
(αύξηση χρηστών και θανάτων, μείωση ηλικίας χρήσης
ουσιών, διάδοση μολυσματικών ασθενειών στους ενδοφλέβιους χρήστες και στους κρατούμενους χρήστες) με
συνέπειες που δεν είναι άμεσα ορατές. Δεν έχει επομένως ούτε περιθώρια καθυστερήσεων, ούτε περιθώρια
εφαρμογής πολιτικών που θα λειτουργούν συμβολικά ή
θα έχουν ως βάση ηθικές αξιολογήσεις ή θα εξυπηρετούν
συντεχνιακά συμφέροντα.
Παρόλο ότι η καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών και των αρνητικών συνεπειών της, δεν είναι τομέας

μόνο αντεγκληματικής πολιτικής, έχουν επικρατήσει κατασταλτικές λογικές, οι οποίες πάντοτε υποστηρίζονται -λιγότερο ή περισσότερο - από όλους τους συμμετέχοντες
στην νομοθετική και εξουδετερώνουν τις προσπάθειες
πρόληψης. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη, χωρίς χρονοτριβή,
η αναθεώρηση και η χωρίς προκαταλήψεις αντιμετώπιση
του προβλήματος από τους αρμόδιους φορείς με έμφαση στην προστασία της υγείας των χρηστών και των πολιτών.
Τα μέτρα θα πρέπει να αφορούν:
α] Τον περιορισμό της παρέμβασης του ποινικού δικαίου σε θέματα χρήσης ναρκωτικών ουσιών και κατοχής για
προσωπική χρήση. Παράλληλα, είναι αναγκαία η νομοθετική ή και πρακτική αντιμετώπιση ζητημάτων που εξουδετερώνουν την αποτελεσματικότητα της επιλεγείσας πολιτικής (Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο αρ. 14,
ν.2161/93 και αρ. 12 παρ. 1, εδαφ. γ, ν. 1729/1987, αρ. 9
παρ. 1, εδαφ. δ, ν.2721/1999, έγκαιρη και πλήρης διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης για τους χρήστες, εφαρμογή
των ευεργητικών διατάξεων για την επιβολή ποινής σε
άτομα που απέβαλαν την έξη της χρήσης χωρίς να ενταχθούν σε εγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα της Ελλάδος ή άλλης χώρας, εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, πρβλ. αρ.21 παρ. 1α, ε,ι,ν. 2331/1995 κ.α.).
β] Την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων ελεγχόμενης χορήγησης διαδεδομένων ουσιών (κάνναβης και ηρωίνης) από συγκεκριμένα θεραπευτικά κέντρα και γιατρούς
και παράλληλα τη δημιουργία αιθουσών χρηστών με τη
θεσμοθέτηση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου.
γ] Την υιοθέτηση ευέλικτων προγραμμάτων πρόληψης.
Ειδικότερα, την τακτή, συντονισμένη και συστηματική ενημέρωση των πολιτών και πρωτίστως της νεολαίας από τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης, από την τοπική αυτοδιοίκηση
και την αστυνομία με την χρήση έξυπνων μηνυμάτων και
σύγχρονου τρόπου προσέγγισης. Η πληροφόρηση πρέπει
να είναι ουσιαστική, χαμηλών τόνων, χωρίς δαιμονολογίες, ενώ η χρήση του διαδικτύου να αποτελεί συστατικό
στοιχείο ενημέρωσης. Η ενημέρωση να περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικούς, αλλά και επαγγελματικές ομάδες που
έρχονται σε επαφή με τη νεολαία και τις ομάδες κινδύνου, όπως π.χ. το προσωπικό των κλαμπ, μπαρ κλπ., τους
επιμελητές ανηλίκων, το προσωπικό των σωφρονιστικών
καταστημάτων, τους δικαστές και εισαγγελείς. Επίσης την
ενίσχυση δημιουργικών δραστηριοτήτων ως εναλλακτική
μορφή ζωής και διασκέδασης στις μεθοριακές περιοχές
και στις οδούς διακίνησης ναρκωτικών.
δ] Συντονισμένες προσπάθειες για τον έλεγχο της χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο στρατό, ιδίως
την εφαρμογή προγραμμάτων υποστήριξης σε ευαίσθητες ομάδες στρατευμένων νέων και συστηματική ενημέρωση των Αξιωματικών.
ε] Την έμφαση στον περιορισμό των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση, ιδίως την αύξηση των κινητών μονάδων άμεσης πρόσβασης και βοήθειας σε όλη τη χώρα, σε
συνδυασμό με τη χορήγηση μεθαδόνης. Πρέπει ακόμη
να δοθεί προτεραιότητα σε προγράμματα ενημέρωσης
και αγωγής υγιεινής στα σωφρονιστικά καταστήματα της
χώρας, ενώ παράλληλα, θα πρέπει να εξετασθεί η δυνα-

τότητα να χορηγηθούν πειραματικά σύριγγες και προφυλακτικά σε ορισμένες Φυλακές και να δημιουργηθούν στα
καταστήματα αυτά «χώροι καθαροί από ναρκωτικά» με
την παροχή κινήτρων.
στ] Πιο ενεργητική επέμβαση της αστυνομίας στην
πρωτογενή πρόληψη για να ενισχυθεί και ο κοινωνικός
της ρόλος, καθώς και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής της για να συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
ζ] Επίσης, είναι απαραίτητη η συστηματική διεξαγωγή
επιστημονικών ερευνών (ποσοτικών και ποιοτικών), ιδιαίτερα όσον αφορά τη σχάση χρήσης/διακίνηση ουσιών και
εγκληματικότητας.
η] Τέλος κατά τη γνώμη μας και προσπαθώντας να απαντήσουμε στο κρίσιμο ερώτημα για την Ελλάδα, ποιος θα
αναλάβει την ευθύνη της πρόληψης και της διαχείρισης
του προβλήματος, σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο,
η απάντηση είναι ότι ένας θα πρέπει να είναι ο φορέας
- στρατηγείο, ο Ο.ΚΑ.Ν.Α. Γύρω απ’ αυτό πρέπει να περιστρέφονται - συντονιζόμενοι - διάφοροι (όσο γίνεται
περισσότεροι) εταίροι υλοποίησης, οι αστερισμοί της ελπίδας.
Επίσης, ένας πρέπει να είναι κατά περιφέρεια ο αρμόδιος συντονιστής (και δεν μπορεί να είναι άλλος από τον
Γ.Γ. Περιφέρειας) και μία πρέπει να είναι η τοπική μονάδα
βάσης (και δεν μπορεί να είναι άλλη από τα τοπικά συμβούλια πρόληψης του Ν.2713/99).
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7 5 η μ έ ρ ε ς ο ανώτατος χρόνος διατήρησης
αρχείων κλειστού κυκλώματος στις τράπεζες
Τι προβλέπουν οι αποφάσεις
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

Έ
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να από τα πιο ευαίσθητα πεδία της προβληματικής
που αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αυτό που σχετίζεται με τη λήψη
της εικόνας του προσώπου από κάμερα κλειστού κυκλώματος, καθόσον, σύμφωνα με το άρθρο 2 περίπτωση α’
του νόμου 2472/1997, αλλά τις διατάξεις της Κοινοτικής
Οδηγίας 94/46, τα δεδομένα ήχου και εικόνας, εφόσον
αναφέρονται σε πρόσωπα, συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Τέτοιου είδους κάμερες εξάλλου μόνο εξαίρεση δεν
αποτελούν πλέον, δεδομένου ότι η τοποθέτηση και μόνιμη λειτουργία τους, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά
διαστήματα, απαντάται σε πλείονα, κλειστά ή ανοιχτά,
σημεία καθημερινής συγκέντρωσης ή διέλευσης του κοινού, όπως στις οδούς και πλατείες, στους σταθμούς και
τα μέσα μεταφοράς δημόσιας χρήσης, στα λιμάνια, στις
τράπεζες, στα καταστήματα, στα γήπεδα, ακόμα και στα
θέατρα και στους κινηματογράφους.
Το κρίσιμο σημείο βέβαια είναι, ότι η αποθήκευση και
διαβίβαση της εικόνας προσώπου, η οποία συλλέγεται με
λήψη από τέτοιου είδους σταθερή βιντεοκάμερα, συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση δ’ του νόμου
2472/1997. Στα πλαίσια αυτά, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μερίμνησε για την έκδοση της υπ’ αριθμόν 1122/2000 Οδηγίας, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του, που ελήφθησαν
μέσω κλειστών κυκλωμάτων.
Η ανωτέρω Οδηγία έθεσε ως κανόνα την απαγόρευση
της λήψης και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, που λειτουργεί
μονίμως, εκτιμώντας, ότι προσβάλλει την προσωπικότητα
και την ιδιωτική ζωή του ατόμου, εντούτοις οριοθέτησε
παράλληλα τους λόγους άρσης αυτής της απαγόρευσης
και τη συνακόλουθη νομιμότητα μιας τέτοιου είδους λήψης επεξεργασίας, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, όταν ο σκοπός της εστιάζεται στην προστασία προσώπων ή αγαθών ή η ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Τα δε κριτήρια για τη νομιμότητα της επεξεργασίας
καθορίζονται σε κάθε περίπτωση αφενός από την αρχή
της αναγκαιότητας, σύμφωνα με την οποία η επεξεργασία
επιτρέπεται, εφόσον ο σκοπός της δεν μπορεί να επιτευχθεί με εξίσου αποτελεσματικά αλλά λιγότερο επαχθή για
το άτομο μέσα, και αφετέρου από την αρχή της αναλοAΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

γικότητας, με βάση την οποία το έννομο συμφέρον του
υπευθύνου επεξεργασίας πρέπει να υπερέχει καταφανώς,
σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, των δικαιωμάτων και
συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα
δεδομένα και δεν βλάπτονται οι προσωπικές ελευθερίες
των τελευταίων.

Αναλογικότητα

Υπό το πρίσμα αυτό, ένα από τα σημεία που έχρηζαν
διακριτής ρύθμισης, ήταν αυτό που αφορά στον χρόνο
διατήρησης αποθηκευμένων των αρχείων επεξεργασίας,
που λαμβάνονται από κάμερες κλειστού κυκλώματος. Η
διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ε’ της εν λόγω Οδηγίας έθεσε ρητώς, και προς αποφυγή κάθε προβλήματος
εφαρμογής των ορισμών της, το χρονικό πλαίσιο διατήρησης των ως άνω δεδομένων, καθορίζοντάς το σε όχι
«μεγαλύτερο από αυτό που κάθε φορά απαιτείται για τον
επιδιωκόμενο σκοπό και πάντως όχι πέραν των 15 ημερών», προβλέποντας ωστόσο τη δυνατότητα παράτασής
του σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο μετά από χορήγηση ειδικής άδειας της Αρχής.
Στα πλαίσια αυτά άλλωστε, η Αρχή επέτρεψε, με την υπ’
αριθμόν 40/2001 απόφασή της, τη διεύρυνση του χρό-

νου τήρησης των δεδομένων κλειστού κυκλώματος σε
45 συνολικά ημέρες ειδικά για τα Τραπεζικά Ιδρύματα,
με σκοπό αφενός την πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών και αφετέρου την επίλυση διενέξεων, που
προκύπτουν σε περιπτώσεις αμφισβήτησης οικονομικών
συναλλαγών.
Εντούτοις, ακριβώς το ανωτέρω αντικείμενο ρύθμισης
απετέλεσε τον κρίσιμο λόγο που οδήγησε στην έκδοση
της πρόσφατης, υπ’ αριθμόν 46/2009 απόφασης της Αρχής Προστασίας, που εξεδόθη την 3η Ιουνίου του 2009,
καθώς κρίθηκε επιβεβλημένη, για διακριτούς πρακτικούς
και νομοτεχνικούς λόγους, η περαιτέρω διεύρυνση του
χρονικού πλαισίου διατήρησης των δεδομένων που λαμβάνονται δια της χρήσης κλειστών κυκλωμάτων ειδικά σε
σχέση με τα Τραπεζικά Ιδρύματα.
Ειδικότερα, η Αρχή αξιολόγησε, ότι κατά τα τελευταία
έτη εντοπίστηκαν, πρώτα από τις υπηρεσίες των Τραπεζών
και ακολούθως από τις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές Αρχές, εξειδικευμένες και συνδυασμένες μέθοδοι
απάτης σε τραπεζικά καταστήματα, η εξέταση των οποίων απαιτεί προσεκτικότερη ανάλυση των συλλεχθέντων
δεδομένων. Η ανάγκη παράτασης της επεξεργασίας έγινε
επιπλέον δεκτή και στις περιπτώσεις αμφισβήτησης οικονομικών συναλλαγών, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ της
Τράπεζας και του πελάτη της.

Νομική ευελιξία

Με βάση τις ανωτέρω αξιολογήσεις, το άρθρο 1 παρ. 2
εδάφιο ε’ της υπ’ αριθμόν 1122/2000 Οδηγίας τροποποιήθηκε αναλόγως, ώστε η ρύθμισή του να ανταποκριθεί
στις ανωτέρω διαπιστώσεις, στις οποίες κατέληξε η Αρχή.
Έτσι, σε συμπλήρωση του ανωτέρω αναφερόμενου ρυθμιστικού πλαισίου, που παρέμεινε ισχυρό, προσετέθη νέα
διάταξη, σύμφωνα με την οποίαν τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα μπορούν καταρχήν να διατηρούν τα δεδομένα
του κλειστού κυκλώματος για χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει τις 45 ημέρες.
Εντούτοις, αν κατά τον χρόνο αυτό καταγραφούν περιστατικά οργανωμένης οικονομικής απάτης ή αμφισβήτησης οικονομικής συναλλαγής, τα σχετικά τμήματα των
δεδομένων του κλειστού κυκλώματος μπορεί πλέον να
διατηρούνται νόμιμα για 30 επιπλέον ημέρες, εφόσον το
αρχικό χρονικό διάστημα δεν επαρκεί αντικειμενικά για
την προσήκουσα διερεύνηση των περιστατικών αυτών.
Συνεπώς η διατήρηση ενός τέτοιου αρχείου επεξεργασίας μπορεί πλέον να διαρκέσει μέχρι και 75 συνολικά
ημέρες.
Ισχυρή παρέμεινε και η διάταξη της Οδηγίας περί διατήρησης των δεδομένων από κάμερες κλειστού κυκλώματος πέραν των ανωτέρω οριζομένων χρονικών διαστημάτων σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με ειδική
άδεια της Αρχής. Άλλωστε, το ποιές μπορεί να είναι αυτές
καθορίζεται τελικά από την εξέλιξη της ίδιας της πραγματικότητας και ο Νόμος απαιτείται να διαθέτει πάντα την
απαιτούμενη ευελιξία ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στα
νέα δεδομένα.
(Διαδικτυακός τόπος Capital.gr)

Αντιπαράθεση
για τις κάμερες
Mη μιλάς, μη γελάς γιατί σε βλέπει η ΕΛ.ΑΣ… Έτσι
υποδέχθηκε μερίδα του Τύπου την ψήφιση από
τους βουλευτές μόνο του κυβερνώντος κόμματος
στο δεύτερο θερινό τμήμα, της τροπολογίας που
προβλέπει τη χρήση κάμερας στο δρόμο όλο των
24ωρο. Με τις ψήφους και του ΛΑ.Ο.Σ., πέρασε και
η ρύθμιση για τη λήψη DNA από κατηγορούμενους,
ακόμα και για πλημμελήματα.
Καθολική ήταν, πάντως, η διαφωνία της αντιπολίτευσης
για τις παρακολουθήσεις με τη χρήση κάμερας.
Οριακής και αμφισβητούμενης συνταγματικότητας
χαρακτήρισε τις τροπολογίες ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Χρήστος Παπουτσής,
μιλώντας για «επικοινωνιακά επιχειρήματα της
κυβέρνησης», ενώ, κατά τον ίδιο, όλες οι έρευνες
και τα αποτελέσματα από τη χρήση καμερών, τόσο
στη Βρετανία, όσο και στις ΗΠΑ, απέδειξαν ότι δεν
έχει μειωθεί η εγκληματικότητα, αλλά «δημιουργείται
απλώς μια ψευδής αίσθηση για την ασφάλεια».
«Μένετε πλέον η μόνη πιο δεξιά δύναμη», σημείωσε ο
κ. Αλέκος Αλαβάνος, κατηγορώντας την κυβέρνηση
ότι δημιουργεί «μία κοινωνία φόβου, είτε με τα
κινητά, είτε με τις κουκούλες», χωρίς να αναζητεί τα
προβλήματα που αυξάνουν την εγκληματικότητα.
Ο κ. Γιώργος Καρατζαφέρης, είπε από το βήμα της
Βουλής ότι το κόμμα του απορρίπτει τις σταθερές
κάμερες παρακολούθησης, γιατί είναι θέμα που
«πλήττει δικαίους και αδίκους», με αδιευκρίνιστο
ποιος θα είναι ο διαχειριστής των καμερών.
«Μόνος λόγος για τις κάμερες είναι η παρακολούθηση
του λαϊκού μαζικού κινήματος», υποστήριξε ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, κ. Σπύρος
Χαλβατζής, απορρίπτοντας την τροπολογία.
Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ο
υπουργός Δικαιοσύνης κ. Νίκος Δένδιας είπε ότι
από τις αρχές του χειμώνα είχε γνωστοποιήσει
η κυβέρνηση τις προθέσεις της για τις κάμερες
και το είχε ανακοινώσει στην Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων, η οποία γνωστοποίησε ότι
θα συνέλθει το Σεπτέμβριο για να αποφανθεί.
Ο υπουργός θεώρησε ότι, ούτως ή άλλως, δεν
τίθεται θέμα απαγόρευσης για θέματα, που
αφορούν στη δημόσια ασφάλεια, ενώ ο νόμος δεν
απαιτεί σύμφωνη γνώμη της Αρχής Προσωπικών
Δεδομένων, αλλά απλή γνώμη.
AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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ΥΓΕΙΑ

Μέτρα προστασίας
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Τι πρέπει να προσέξουμε
για να ελαχιστοποιήσουμε
τον κίνδυνο μόλυνσης
από τον νέο ιό της γρίπης

Σ
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υνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, στη χώρα μας υπάρχουν πλέον αρκετά κρούσματα της νέας γρίπης.
Στο κείμενο που ακολουθεί θα βρείτε γενικές πληροφορίες για το νέο ιό, τους βασικούς κανόνες υγιεινής και τα μέτρα προστασίας.
Ο νέος ιός της γρίπης Α/Η1Ν1 είναι ένας νέος
υπότυπος του ιού γρίπης που προσβάλλει και τους
ανθρώπους. Περιέχει γονίδια από τον ιό της γρίπης των χοίρων, των πτηνών και των ανθρώπων σε
ένα συνδυασμό που δεν είχε ποτέ εμφανισθεί έως
τώρα.
Τα συμπτώματα της νόσου είναι παρόμοια με αυτά
της εποχικής γρίπης και μπορεί να περιλαμβάνουν
αιφνίδια έναρξη πυρετού και άλλα συμπτώματα όπως
βήχα, καταρροή, πονόλαιμος, πονοκέφαλος, ή ρίγη,
αίσθημα κόπωσης, πόνος στους μύες, σπανιότερα
διάρροια και έμετοι.
Οι άνθρωποι μολύνονται από τον ιό με τον ίδιο
τρόπο όπως και στην εποχική γρίπη. Μεταδίδεται
από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων από
ασθενή που βήχει ή φτερνίζεται. Ο ιός μπορεί να
μεταδοθεί και έμμεσα όταν τα μολυσμένα σταγονίδια που προέρχονται από ασθενή εγκαθίστανται
στα χέρια του ή σε άλλες επιφάνειες που μπορεί στη
συνέχεια να μεταδώσουν τον ιό σε ανθρώπους που
τις ακουμπούν και στη συνέχεια, ακουμπούν τη μύτη
ή το στόμα τους.
Η περίοδος μεταδοτικότητας της γρίπης σύμφωνα
με τα υπάρχοντα μέχρι στιγμής δεδομένα, είναι από
μία ημέρα πριν έως και επτά ημέρες μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Ο χρόνος επώασης δεν
είναι προς το παρόν γνωστός, υπολογίζεται ότι μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως 7 ημέρες και πιθανώς
περιορίζεται σε 1 έως 4 ημέρες.
AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αποφύγετε στενές επαφές με άτομα που έχουν
ασθενήσει. Εάν αρρωστήσετε κρατήστε απόσταση
από τους άλλους για να μην τους μεταδώσετε τη
νόσο. Αποφύγετε τις χειραψίες και το στενό συγχρωτισμό με άλλα άτομα.
ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΡΙΠΗΣ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΜΕ ΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΠΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΓΡΙΠΗΣ
–ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΣΕ
ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Η ΕΛΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ
ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ–
ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΥΓΟΥΝ ΣΤΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΘΟΥΝ Η ΓΙΑ ΝΑ
ΛΗΦΘΕΙ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ (ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ). ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ
ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΔΕΝ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
Επίσης, η εργαστηριακή επιβεβαίωση της διάγνωσης δεν
έχει πλέον νόημα γιατί δεν θα αλλάξει σε τίποτα την αντιμετώπιση του ασθενούς.
Βήχουμε και φτερνιζόμαστε σε χαρτομάντηλο, κατόπιν
το πετάμε σε πλαστική σακούλα και πλένουμε καλά τα
χέρια μας με σαπούνι και νερό ή τα καθαρίζουμε με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
Εάν ασθενήσουμε, παραμένουμε στο σπίτι για όσο διάστημα έχουμε συμπτώματα συν 2 ημέρες ή έως 7 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων όσο είναι δυνατόν
κρατάμε απόσταση πάνω από 1-2 μέτρα από άλλα άτομα,
εάν χρειαστεί να μετακινηθούμε ή εάν δεν είναι δυνατή η
τήρηση απόστασης μεγαλύτερης από 1-2 μέτρα, καλό είναι να φοράμε απλή χειρουργική μάσκα, την οποία πρέπει
να αλλάζουμε συχνά, να μην την αγγίζουμε από εμπρός, να
τη λύνουμε με προσοχή από τα κορδόνια στο πίσω μέρος
του κεφαλιού και να την πετάμε σε πλαστική σακούλα.
Αερίζουμε καλά το χώρο, καθαρίζουμε καλά με απολυμαντικό τις επιφάνειες και τα αντικείμενα που μπορεί να
μολυνθούν από τον ασθενή (π.χ. με οινόπνευμα ή για μεγάλες επιφάνειες με οικιακή χλωρίνη με αραίωση 1 μέρος
χλωρίνη προς 10 μέρη νερό).
Ο ασθενής και τα άτομα του οικιακού του περιβάλλοντος πλένουν συχνά τα χέρια με σαπούνι και νερό ή τα
καθαρίζουν με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
Σε περίπτωση επαφής με άτομο που νοσεί πρέπει
οπωσδήποτε να επικοινωνήσετε με τα κέντρα αναφοράς
ή το ΚΕΕΛΠΝΟ για οδηγίες όσον αφορά στη χημειοπροφύλαξη.

από τη νέα γρίπη
Συμπτώματα
Αν εμφανίσετε τα ακόλουθα συμπτώματα πρέπει να αναζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια, στα νοσοκομεία αναφοράς, όπως αναφέρονται ανωτέρω και στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
(τηλ. 210-52.12.054 – 210-52.22.339 www.keelpno.gr):
Παράταση του πυρετού για περισσότερες από 3-4 ημέρες ή επιδείνωση των συμπτωμάτων
Δυσκολία στην αναπνοή ή πόνο στο στήθος
Μελάνιασμα στα χείλη
Συνεχείς έμετοι και αδυναμία συγκράτησης υγρών που
λαμβάνει ο ασθενής
Σημεία σύγχυσης ή αποπροσανατολισμού
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε και στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) στα τηλέφωνα 210-52.12.054
και 210-52.22.339 και στην ιστοσελίδα www.keelpno.gr

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου είναι:
l Άτομα που έχουν: χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος (περιλαμβάνεται και η λήψη αγωγής για άσθμα)
l Χρόνια νοσήματα του καρδιαγγειακού συστήματος (εξαιρείται η απλή υπέρταση)
l Χρόνιες νεφρικές διαταραχές
l Χρόνιες ηπατικές διαταραχές
l Νευρολογικά ή Νευρομυϊκά νοσήματα
l Αιματολογικές διαταραχές (περιλαμβάνονται και
αιμοσφαιρινοπάθειες)
l Μεταβολικές διαταραχές (περιλαμβάνεται και σακχαρώδης διαβήτης και μεγάλη παχυσαρκία με BMI.40)
ανοσοκαταστολή, η οποία προκαλείται από νόσημα ή
λήψη φαρμάκων (περιλαμβάνεται και λοίμωξη με HIV
και μακροχρόνια λήψη κορτικοειδών)
l Άτομα μικρότερα από 19 ετών που λαμβάνουν μακροχρόνια αγωγή με ασπιρίνη
l Έγκυες γυναίκες
l Παιδιά μικρότερα από 5 ετών (ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών από εποχιακή γρίπη είναι μεγαλύτερος
σε παιδιά μικρότερα από 2 ετών)
l Άτομα 65 ετών και άνω
l Τρόφιμοι οίκων ευγηρίας ή άλλων χώρων φροντίδας ατόμων με χρόνια προβλήματα υγείας
l Άτομα που θεωρούνται στενές επαφές κρούσματος γρίπης
l Άτομα που έχουν παράσχει φροντίδα σε ασθενή
l Άτομα που έχουν διαβιώσει με ασθενή
l Άτομα που ήλθαν σε άμεση επαφή με εκκρίσεις
του αναπνευστικού συστήματος ή σωματικά υγρά κάποιου ασθενή.

Η διαχείριση των
εκτάκτων καταστάσεων

H

ικανότητα μιας χώρας να
διαχειρίζεται έκτακτες
καταστάσεις έχει μεν υψηλή σημασία
για τη δική της εσωτερική ασφάλεια
και ευημερία, αλλά αντανακλά και
στη διεθνή της εικόνα, γόητρο και
ισχύ. Και ναι μεν οι παραγωγικές
διαδικασίες στους τομείς της
οικονομίας, παιδείας, έρευνας
και ανάπτυξης θα καθορίσουν σε
σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη
κάθε χώρας και την κατανομή
Του Θάνου Ντόκου
ισχύος στο παγκοσμιοποιούμενο
πολιτικό και οικονομικό σύστημα, αλλά υπό την προϋπόθεση
ότι αυτές οι διαδικασίες λαμβάνουν χώρα σε ένα περιβάλλον
σταθερότητας, ασφάλειας και υψηλής ποιότητας ζωής.
Άλλοι ειδικοί επιστήμονες είναι ασφαλώς καταλληλότεροι
να επιχειρηματολογήσουν ως προς την αποτελεσματικότητα
της αεροπυρόσβεσης, τις μεθόδους πρόληψης, αναδάσωσης,
της κατανομής έργου μεταξύ Δασικής Υπηρεσίας και
Πυροσβεστικής, την αποτροπή της λαθροδόμησης, τις ευθύνες
και τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ημών των
πολιτών. Θα περιοριστούμε στις ακόλουθες παρατηρήσεις,
θεσμικής κυρίως φύσης:
1) Η τόσο διαδεδομένη και χρήσιμη διαδικασία εξαγωγής
συμπερασμάτων από περιστατικά με θετική ή αρνητική έκβαση
σπανιότατα τυγχάνει εφαρμογής στη χώρα μας. Μετά την
καταστροφή του 2007, κάθε σοβαρή χώρα θα δημιουργούσε
μια επιτροπή ειδικών με αποστολή την ταχεία ετοιμασία
μιας έκθεσης με διαπιστώσεις και συγκεκριμένες προτάσεις
με στόχο λιγότερο την επίρριψη ευθυνών σε συγκεκριμένα
πρόσωπα (αν και αυτό θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή σε μια
χώρα όπου σχεδόν κανείς δεν τιμωρείται πραγματικά, ακόμη
και αν οι συνέπειες των λαθών ή παραλείψεων κοστίζουν
σε ανθρώπινες ζωές), όσο τον εντοπισμό και διόρθωση
αδυναμιών του κρατικού μηχανισμού και την αποτροπή
ανάλογων καταστροφών στο μέλλον.
2) Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα συντονισμού, κυρίως
μεταξύ των ανώτατων και ανώτερων στελεχών των
εμπλεκόμενων υπηρεσιών και απαιτείται αλλαγή αντιλήψεων
περί αρμοδιοτήτων και τεχνητών διαχωριστικών γραμμών
μεταξύ φορέων. Κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία ενός
Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων, με
αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών συλλογής, επεξεργασίας
και μετάδοσης πληροφοριών και η λειτουργία εκπαιδευτικού
κέντρου πολιτικής προστασίας για συνεκπαίδευση -με
στόχο τη συναντίληψη- και συνάσκηση - με στόχο την
αποτελεσματική συνεργασία.
3) Ο ρόλος του εκάστοτε αρχηγού και των ανώτατων
επιτελών της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας είναι
η χάραξη στρατηγικής και η συνολικά αποτελεσματική
λειτουργία της υπηρεσίας και όχι η εξιχνίαση συγκεκριμένων
εγκληματικών ενεργειών ή η κατάσβεση μιας πυρκαγιάς. Αυτή
είναι η δουλειά των επιχειρησιακών στελεχών. Χρειαζόμαστε
επιτελικά στελέχη με οργανωτικές ικανότητες, σφαιρική
αντίληψη των ζητημάτων ασφαλείας, διάθεση αξιοποίησης
νέων τεχνολογιών, σύγχρονων οργανωτικών δομών και
χρήσιμων στοιχείων από μοντέλα διαχείρισης εκτάκτων
καταστάσεων σε άλλες χώρες. Τέτοια στοιχεία χαρακτηρίζουν
αρκετά στελέχη που είχαν συμμετάσχει στην οργάνωση των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και θα πρέπει να αξιοποιηθούν
άμεσα.
* Ο κ. Θάνος Π. Ντόκος είναι γενικός διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα στελέχη μπορούν να καλυφθούν
για απαγωγή;
Τ
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α αλλεπάλληλα κρούσματα απαγωγών και εκβιασμών στη χώρα
μας έχουν προκαλέσει αίσθηση στην
κοινή γνώμη και κυρίως ανησυχία
στις τάξεις του επιχειρηματικού κόσμου. Είναι χαρακτηριστικό το ρεπορτάζ της οικονομικής εφημερίδας
«Ισοτιμία» (20-7-2009), που απευθύνθηκε σε εκπροσώπους συγκεκριμένης ασφαλιστικής εταιρείας με το
ερώτημα αν καλύπτουν και θύματα
απαγωγέων.
Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ
της εφημερίδας, «γεγονότα όπως
οι απαγωγές για λύτρα και η εκβιαστική απόσπαση χρημάτων ήταν μέχρι πρόσφατα σπάνια στην Ευρώπη
και την Ελλάδα. Δυστυχώς όμως τα
εγκληματικά αυτά φαινόμενα φαίνεται
να αυξάνονται παγκοσμίως και δεν
περιορίζονται πλεόν μόνο σε περιοχές όπως η Λατινική Αμερική και το
Ιράκ. Απόδειξη γι’ αυτό αποτελούν τα
πρόσφατα φαινόμενα πειρατείας στη
Σομαλία και οι απαγωγές Μυλωνά και
Παναγόπουλου στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο
το φαινόμενο αυτό.
Η συχνότητα του φαινομένου δεν
είναι απόλυτα ξεκάθαρη καθώς κυβερνήσεις και οικογένειες των θυμάτων πολλές φορές αποκρύπτουν
δεδομένα ή τα κρατάνε απόρρητα. Η
Ολλανδική μη κυβερνητική οργάνωση
IKV αναφέρει ότι το 2006 σημειώθηκαν 25.000 απαγωγές για λύτρα, ενώ
υπολογίζει περίπου 75.000 επιπλέον
περιπτώσεις οι οποίες δεν αναφέρθηκαν. Εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο
πραγματοποιούνται πάνω από 30.000
απαγωγές το χρόνο παγκοσμίως.
Οι περισσότερες απαγωγές έχουν
ως κίνητρο το κέρδος (οι απαγωγές
με πολιτικά κίνητρα έχουν σχεδόν
εκλείψει). Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι
θύματα είναι πολύ συχνά επιχειρηματίες και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, θύματα των μισών
περίπου απαγωγών είναι στελέχη ποAΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Οι ασφαλιστικές εταιρείες
αναπροσαρμόζουν τα προγράμματά
τους, ανάλογα και με την «πρόοδο»
του εγκλήματος...

λυεθνικών που εργάζονται στο εξωτερικό και οι εξαρτώμενοί τους (το 36%
των απαγωγών αυτών πραγματοποιούνται στην Αφρική και Μέση Ανατολή και το 27% στη Λατινική Αμερική). Οι απαγωγές αυτές παίρνουν
συνήθως τη μορφή είτε του “express
kidnapping”, στις οποίες ζητείται από
την επιχείρηση ή τα μέλη της οικογένειας του στελέχους κάποιο ποσό σε
λύτρα ή του “tiger kidnapping”, στο
οποίο απάγεται κάποιο μέλος της οικογένειας ενός στελέχους με σκοπό
να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των

απαγωγέων (π.χ. η διεκόλυνση κάποιας εγκληματικής δράσης κατά της
επιχείρησής του).

Πρόληψη
Οι οικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στα θύματα των απαγωγών,
τις οικογένειες αλλά και τις εταιρείες
όπου εργάζονται είναι τεράστιες. Για
το λόγο αυτό υψηλά πρόσωπα και
ανώτατα στελέχη εταιρειών (ιδίως
αυτά τα οποία ταξιδεύουν ή ζούν σε
χώρες υψηλού κινδύνου) θα πρέπει

να λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις προκειμένου να μειώσουν την
πιθανότητα να πέσουν οι ίδιοι ή οι
οικογένειές τους θύματα απαγωγής
καθώς και αν συμβεί αυτό να είναι σε
θέση να το διαχειρισθούν με τον κατάλληλο τρόπο.
Βεβαίως η πραγματικότητα είναι ότι
πλήρης προστασία δεν είναι εφικτή.
Για το λόγο αυτό όλο και περισσότερα στελέχη επιχειρήσεων στρέφονται προς τις ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να είναι καλυμμένα
στην περίπτωση που έρθουν αντιμέτωπα με κάποιο τέτοιο φαινόμενο. Η
ασφαλιστική αγορά, με τη σειρά της,
ανταποκρίνεται όλο και περισσότερο
στις ανάγκες αυτές, σχεδιάζοντας ειδικά προïόντα κάλυψης για απαγωγή,
περιορισμό, εκβιασμό και πειρατεία.
Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι ότι παρ’
όλη την αύξηση τέτοιων κρουσμάτων
στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες
και την δημοσιότητα που έχουν λάβει, τα προϊόντα αυτά δεν είναι ευρέως διαδεδομένα».

Κάλυψη
Η εφημερίδα απευθύνθηκε ειδικότερα στα στελέχη της εταιρείας Aon
Hellas, η οποία έχει εισάγει στην Ελλάδα συγκεκριμένες λύσεις και προσεγγίσεις που υποστηρίζονται από
την Aon Crisis Management, ομάδα
ειδικών στο θέμα που δραστηριοποιείται παγκοσμίως. Με τις καινοτόμες
υπηρεσίες της υποστηρίζει επιχειρηματίες και υψηλά πρόσωπα σε όλο
το φάσμα από τις οδηγίες πρόληψης
μίας απαγωγής, την διαχείριση του
ίδιου του περιστατικού και τη μετακύλιση του κόστους που προκύπτει.
Η Μαίρη Χατζηγιάννη, Τεχνική Διευθύντρια της Aon Hellas, υπεύθυνη
για τα προϊόντα ασφάλισης για απαγωγή δήλωσε: «Στην Aon, μέσω του
ειδικού προïόντος μας εξασφαλίζουμε στον πελάτη την ευνοϊκότερη
δυνατή μετακύλιση του κόστους που
προκύπτει από μία απαγωγή. Εκτός
από την πληρωμή των ίδιων των λύτρων, καλύπτονται και επιπλέον έξοδα που μπορεί να προκύψουν, όπως
η κλοπή των λύτρων κατά τη μεταφορά τους, νομικά έξοδα, έξοδα περί-

θαλψης. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές των συμβούλων
που θα κληθούν να συμμετάσχουν
στο περιστατικό, όπως διαπραγματευτές, ειδικοί ερευνητές, ιατροί και
άλλοι».
O Γιώργος Δαλιάνης, CEO της Aon
Hellas, προσθέτει: «Το ειδικό ασφαλιστικό προϊόν της Aon πέρα από
την ολοκληρωμένη κάλυψη που προσφέρει έχει και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Οι πελάτες μας λαμβάνουν
από εμάς ειδικά ενημερωτικά έντυπα
τα οποία περιέχουν σε προσωπικο
επίπεδο συμβουλές για ταξιδιώτες
ή ομογενείς για την αποτροπή ή την
καλύτερη αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης απαγωγής τους και σε εταιρικό
επίπεδο οδηγίες για τον μετριασμό
και την άμεση ανταπόκριση σε περιπτώσεις όχι μόνο απαγωγής αλλά και
εκβιασμού, ομηρίας, κράτησης».
Τα στελέχη της εταιρείας υποστήριξαν επίσης ότι «η διατήρηση του
απόρρητου χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών αποτελεί μέγιστη επαγγελματική δέσμευση για την Aon.
Καμμία απολύτως πληροφορία που
σχετίζεται με τους πελάτες μας δεν
είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε
παρά μόνο σε διαπιστευμένους επιτελείς του γραφείου μας».
Συμπληρώνουν δε ότι η Aon κατέχει ηγετική θέση στην παροχή
συμβουλών διαχείρισης κινδύνων,
μεσιτείας ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. Απασχολεί περισσότερους
από 37.000 υπαλλήλους, σε 500
γραφεία σε περισσότερες από 120
χώρες στον κόσμο. Η Aon Hellas,
ελληνική θυγατρική του ομίλου, δραστηριοποιείται από το 1988 παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων
και μεσιτείας ασφαλίσεων σε μεγάλες
τοπικές και διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Μεταξύ των πελατών
της Aon στην Ελλάδα είναι ορισμένες
από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες, τράπεζες, ναυτιλιακές
και πετρελαϊκές εταιρείες, ναυπηγεία,
μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα
και τουριστικές επιχειρήσεις, παρασκευαστές και διανομείς τροφίμων
και άλλοι βιομηχανικοί και εμπορικοί
οργανισμοί.

Μηχανογραφική εφαρμογή
του Βιβλίου Υπηρεσίας
Όπως είναι γνωστό, μεταξύ των τηρουμένων από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Βιβλίων, περιλαμβάνεται και το Βιβλίο Υπηρεσίας
(Κ.Δ. 6/2003, υποδείγματα Β 138-α
και Β 138-β). Το βιβλίο αυτό αποτελεί
ένα από τα σημαντικότερα βιβλία κάθε αστυνομικής Υπηρεσίας δεδομένου ότι σε αυτό αποτυπώνεται με
ακρίβεια η καθημερινή υπηρεσιακή
κατάσταση του προσωπικού της και η
διαχείριση του στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό σήμα του Αρχηγείου, με δεδομένη την
ανάγκη προσαρμογής της Ελληνικής
Αστυνομίας στη σύγχρονη εποχή,
από τη Διεύθυνση Πληροφορικής /
ΑΕ.Α. καταρτίζονται σχετικές μηχανογραφημένες ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι οποίες θα αντικαταστήσουν
σταδιακά τα σημερινά συμβατικά
υπηρεσιακά βιβλία και θα συμβάλουν
ουσιαστικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην εξοικονόμηση αστυνομικού προσωπικού και γόνιμου
υπηρεσιακού χρόνου.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω μηχανογραφική εφαρμογή αποτελεί, ουσιαστικά, τη βελτιωμένη ηλεκτρονική
αποτύπωση του συμβατικού βιβλίου
Υπηρεσίας και δεν μεταβάλλει τους
κανόνες που εφαρμόζονται κατά τις
διαδικασίες καταχώρισης στοιχείων,
τήρησης, ελέγχου, επιθεώρησης κ.λ.π,
του αντίστοιχου συμβατικού.
Με την ευκαιρία της δοκιμαστικής
εφαρμογής από τις Υπηρεσίες του
Σώματος της ως άνω ηλεκτρονικής διαδικασίας τήρησης του Βιβλίου Υπηρεσίας, ο αρμόδιος Κλάδος επισημαίνει μεταξύ άλλων την υποχρέωση
των Διευθυντών, Διοικητών και Προϊσταμένων των Υπηρεσιών για ορθολογική, δίκαιη και αντικειμενική κατανομή της υπηρεσίας μεταξύ του προσωπικού (π.δ. 141/1991), την κανονική τήρηση του Βιβλίου Υπηρεσίας
(άρθρο 4 Κ.Δ. 6/2003) και την ακριβή
καταγραφή σε αυτό όλων των εκτελούμενων εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών και των χρονικών
τους ορίων (άρθρο 1 παρ. 8 π.δ.
394/2001), την ορθή συμπλήρωση
των αριθμητικών ενδείξεων του πίνακα δύναμης, τη σαφή καταγραφή των
μετακινήσεων, του είδους και της διάρκειας των αδειών (π.δ. 27/1986),
των λόγων απουσίας και γενικά την
ακριβή καταχώριση της υπηρεσιακής
κατάστασης του προσωπικού στις
αντίστοιχες ενδείξεις.

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Λατρεμένοι ή
επικίνδυνοι γείτονες;
Του Γιάννη Πανούση
Καθηγητή Εγκληματολογίας

Ε

ίναι πολύ εύκολο και ελάχιστα
πειστικό ή αποτελεσματικό να
φορτώνουμε στο κράτος ευθύνες για
πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες
θα μπορούσαμε χωρίς προσωπικό
κίνδυνο να παρέμβουμε εγκληματοπροληπτικά.
ΘΕΣΜΟΙ πρόληψης, στο πλαίσιο
της συμμετοχικής αντεγκληματικής
πολιτικής, εφαρμόζονται εδώ και
δεκαετίες στην Ευρώπη και στις περισσότερες αναπτυγμένες κοινωνίες,
αλλά στην Ελλάδα δεν ριζώνουν με
τίποτα. Ούτε τα συμβούλια πρόληψης της παραβατικότητας (που θεσπίστηκαν το 1999) ούτε τα διάφορα
Κέντρα Πρόληψης ούτε η επίβλεψη
γειτονιάς ούτε καν οι ανάδοχες οικογένειες βρήκαν ανταπόκριση στους
-κατά τα άλλα- ευαίσθητους συμπολίτες μας.
Ο,ΤΙ είναι εθελοντικό στον χώρο
της διαχείρισης της μικρομεσαίας
εγκληματικότητας γρήγορα εκφυλίζεται, ό,τι είναι θεσμικό γρήγορα μένει
στα χαρτιά, ό,τι είναι υποχρέωση της
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«κοινωνίας των πολιτών» γρήγορα
χάνει το ενδιαφέρον του (συνήθως
ταυτόχρονα με τη μείωση των σχετικών κονδυλίων, επιχορηγήσεων και
προγραμμάτων). Οι Ελληνες επικαλούνται συνεχώς και διεκδικούν δυναμικά το δικαίωμα στη συμμετοχή,
αλλά κατά βάθος τα έχουν όλα αναθέσει στο κράτος (το ίδιο κράτος
που κατηγορούμε ως διεφθαρμένο και πελατειακό). Αντί λοιπόν για
συμμετοχική δημοκρατία, έχουμε
διαμορφώσει πλέγματα συνενοχικής
κοινωνικής απάθειας.
ΔΕΝ συν-κινούμαστε να σώσουμε
το παιδί του γείτονα από τα ναρκωτικά «για να μην μπλέξουμε», δεν
διαμαρτυρόμαστε για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών
στο υπόγειο της πολυκατοικίας, γιατί
νιώθουμε «πολύ Ευρωπαίοι» για ν’
ασχοληθούμε με τους τριτοκοσμικούς, δεν κάνουμε διαβήματα στα
σχολεία για τον τρόπο (μη) λειτουργίας τους, επειδή έχουμε «τα μέσα»
να βολέψουμε τους δικούς μας ημιαμόρφωτους γόνους, δεν καθαρίζουμε πλατείες και παραλίες από οτιδήποτε «βρωμάει», διότι εμείς κάνουμε
διακοπές στα νησιά και πίνουμε καφέ
στο Κολωνάκι.

ΜΕ άλλα λόγια, θέλουμε να σώσουμε τον εαυτό μας και τα μέλη της
οικογένειάς μας από τους κινδύνους
που μας περιβάλλουν και όχι να διασώσουμε το οικολογικό και κοινωνικό περιβάλλον από τα κοινά προβλήματα.
ΑΚΟΜΑ και το καλύτερο κράτος,
και η πιο αποτελεσματική αστυνομία,
και ο πιο ευαίσθητος δήμαρχος δεν
μπορούν να μας προστατέψουν από
τον «κακό», «αυτάρκη (;)», ιδιοτελή,
εγωπαθή εαυτό μας.
ΚΑΝΟΥΜΕ λάθος. Και ο πλέον
αντιπαθητικός γείτονας, και ο φτωχός
μετανάστης, και το απείθαρχο παιδί,
ο καθένας που ζει πλάι μας, είναι δυνάμει σύμμαχός μας στις δυσκολίες
της ζωής. Μην τους κάνουμε όλους
«εχθρούς», γιατί τότε κινδυνεύουμε
να χαθούμε μέσα στη γενικευμένη
αδιαφορία και απαξία.
Ο γείτονας είναι ο φίλος των κοινών κινδύνων και όχι ο προσωποποιημένος στερεοτυπικός επικίνδυνος
της πλαϊνής πόρτας. Καλύτερα όλοι
λατρεμένοι παρά όλοι καχύποπτοι,
βουβοί και μόνοι.

ΧΙΟΥΜΟΡ

Τα του οίκου μας,
με το βλέμμα των σκιτσογράφων…

AΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

43

σ
Η δηµόσια ασφάλεια
δεν είναι αστυνοµοκρατία,
είναι η απαλλαγή του πολίτη
από τον φόβο

