
Πρόεδρε, σ’ ευχαριστούμε για την πα-
ραχώρηση της συνέντευξης και σαν αρχή
θα θέλαμε ένα γενικό σχόλιο για την εφη-
μερίδα.

Τούτος εδώ ο τίτλος «Eκτός Υπηρε-
σίας» μου δίνει την ευκαιρία πριν σας απα-
ντήσω στα ερωτήματά σας, να σας βάλω
ένα δικό μου προβληματισμό.

Μου έτυχε να παρατηρήσω δύο φωτο-
γραφίες του ίδιου προσώπου στον ίδιο φό-
ντο. Είχαν μόνο μια διαφορά: η πρώτη ήταν
με στολή και η δεύτερη ήταν «εκτός υπη-
ρεσίας». Και ήταν τόσο διαφορετικές. Η
δεύτερη έδειχνε έναν άνθρωπο όπως όλοι
μας μετρημένο και σκεπτικό που ήταν λίγο
μελαγχολικός και που σε αντίθεση  με την
πρώτη τολμούσε να ρίχνει το βλέμμα του
λίγο χαμηλά. Είχε τις σκέψεις της καθημε-
ρινότητας. Τον αφήνω  και τον καλώ να
σχολιάσει ο ίδιος την πρώτη του φωτογρα-
φία. Αν καταλάβατε αυτός που ήταν εκτός
υπηρεσίας κι εσείς με τον τίτλο σας καλεί-
στε να σχολιάσετε την άλλη σας πλευρά
του ένστολου  πολίτη. Εγώ  θα προσπαθή-
σω  με την ευκαιρία που μου δίνετε να σας
δώσω όχι τις απαντήσεις που ενδεχομέ-
νως θα θέλατε.

Άρα στο ερώτημα τι αστυνομία θέλου-
με, πώς απαντάτε;

Το ζήτημα του τι αστυνομία έχουμε αλ-
λά  και τι αστυνομία θέλουμε είναι ζήτημα
ολόκληρης της κοινωνίας και κυρίως ζήτη-
μα που θα πρέπει να μας απασχολεί πριν
έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο όχι με τον
αστυνομικό αλλά με την αστυνομία, γιατί
για μένα είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγ-
ματα.

Πρόεδρε, πολλή κουβέντα γίνεται για
την εγκληματικότητα στην Ελλάδα και την
αύξησή της. Θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο.

Η εγκληματικότητα είναι ένας όρος για
τον άνθρωπο μόνο, όχι για το ζώο ή το φυ-
τό,  και όποιος πει ότι έχει τη μαγική  συ-

νταγή  για την απάλειψή  της μάλλον θα εί-
ναι υπερβολικός. Η καταπολέμησή της εί-
ναι  μια στροφή ενάντια  στα αίτια που την
προκαλούν. Για παράδειγμα έχουμε  απα-
ράδεκτη  οδική συμπεριφορά  γιατί μας λεί-

πει η κυκλοφοριακή αγωγή. Και ναι νομίζω
ότι το ζήτημα παιδεία είναι ένα ευθύ  χτύ-
πημα στην εγκληματικότητα. Θυμηθείτε τη
ρήση: Χτίζουμε  ένα σχολείο  και κλείνου-
με μια φυλακή. Μετά θα πρέπει  να δούμε
που στοχεύει  η παιδεία.  Η φτώχεια  επί-
σης, η ανεργία, η περιθωριοποίηση και γκε-
τοποίηση κοινωνικών ομάδων  είναι φαινό-
μενα που όταν καταφέρνεις να τα ελαχι-
στοποιήσεις μειώνεις την εγκληματικότη-
τα. 

Με βάση αυτή την προβληματική, ποια
πρέπει να είναι η θέση της αστυνομίας γε-
νικά και του κάθε αστυνομικού ιδιαίτερα;

Εδώ  έχει και η  αστυνομία  το ρόλο της
που κυρίως στήνει ιστούς για να πιάσει
κουνούπια και να τον διαπερνούν τα κορά-
κια αλλά και του αστυνομικού που θα πρέ-
πει  να έχει μάτια και αυτιά αλλά κυρίως
την ψυχή  μέσα στην κοινωνία και όχι γκε-
τοποιημένος ο ίδιος. Να δραστηριοποιείται
δηλαδή περισσότερο ως «Eκτός Yπηρε-
σίας». Να καταφέρει να μη περιθωριοποιη-
θεί και να μη γίνει γκέτο γιατί ως τέτοιο
φαινόμενο θα πρέπει  να καταπολεμηθεί
ως αίτιο εγκληματικότητας. Να καταφέρει
δηλαδή να μη διχαστεί ως προσωπικότητα
να μη κακοποιηθεί ψυχικά. Και για να μη
προτρέξετε, υπάρχει λύση σε αυτό τον
ατέρμονα φαύλο κύκλο. Σε ζητήματα πολι-
τικών η επόμενη διαταγή που θα πρέπει να
δοθεί στην ένστολη φωτογραφία είναι:
«ΜΕΤΑΒΟΛΗ!!!»

Πιστεύετε ότι η ελληνική πολιτεία θέ-
λει τους εργαζόμενους στα σώματα ασφα-
λείας διχασμένες προσωπικότητες;

Οι αποδοχές σας χαρακτηρίζονται ως
μισθός  και τέτοιες είναι πραγματικά. Κοι-
νωνικό μισθό ως αντίβαρο κοινωνικών υπη-
ρεσιών που άλλες φορές παρέχονται  με
πραγματικές θυσίες και μέρους των αστυ-
νομικών  και άλλες φορές πνίγονται, κατα-
στρατηγούνται και στοχεύουν λάθος απ'
την  αστυνομία. Σας  είπα  πως στη συνεί-
δησή μου έχουν καταγραφεί και μάλλον
δικαίως ως διαφορετικά πράγματα. Οι ερ-
γαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας  έρχο-
νται  αντιμέτωποι  με λαϊκά κινήματα  σε
αντίθεση  με την  αστυνομία που ως θεσμός
πιστεύει  ότι εκτελεί το καθήκον. Αναφέρ-
θηκα λίγο πριν στη λέξη διαταγή. Τι  θα πει
διαταγή; Μεγάλη  κουβέντα! Προβληματι-
στείτε  μέσα από το έντυπό σας. Εγώ σας
δίνω το έναυσμα. Κατά τη δική μου γνώμη

Συνέντευξη  του Αλέκου Αλαβάνου 
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής  Ομάδας
του ΣΥΡΙΖΑ στην «ΕΚΤΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
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ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας

Κατασπατάληση Αστυνομικής 

Δύναμης στις μεταγωγές 

κρατουμένων σελ. 2

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ 
Πρόεδρος 
Ειδικών Φρουρών
Λάρισας 

«Ας είναι το πρώτο βήμα» ……

σελ. 4

ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΣΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΠΛΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ: Κατάφωρη αδικία 

σε βάρος των λιμενικών 

σελ. 6

Συνάντηση 

ΑΛΕΚΟΥ

ΑΛΑΒΑΝΟΥ

με τον Πρόεδρο

της Ένωσης 

Αστυνομικών

Υπαλλήλων 

Ηρακλείου 

ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ. 

σελ. 4

Προτάσεις του Τμήματος των 
Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΝ για
Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα 

σελ.5 & 6

Πρόσκληση διαλόγου στο Συνδι-
καλιστικό Κίνημα των εργαζομέ-
νων στα Σώματα Ασφαλείας και
ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου
των εργαζομένων μέσα απ’ τις σε-
λίδες του «ΕΚΤΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

σελ.4

ΔIABAΣTE 

™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ. 3

Παν. Λαφαζάνης
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 

Β’ Πειραιά  
Θερινές ατασθαλίες
της Κυβέρνησης 
της Ν.Δ. σε βάρος
των Σωμάτων
Ασφαλείας 

σελ. 5

Αλέξης 
Τσίπρας 
Πρόεδρος ΣΥΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ

ΠΟΑΣΥ-ΠΟΑΞΙΑ

Περιοδεία σε ΕΜΑΚ 
σελ. 2

Νίκος Χουντής 
Γραμμ. ΚΠΕ ΣΥΝ 

Συνάντηση με Ομοσπονδίες

Αστυνομικών, Λιμενικών

Πυροσβεστών. 

Στηρίζουμε τον αγώνα σας 

μέσα κι έξω απ’ τη Βουλή
σελ.3

Νάντια
Βαλαβάνη
Η εγκληματικότητα 

στην Κρήτη έχει

βαθιές ρίζες στον

δικομματισμό και τις

πελατειακές σχέσεις 
σελ. 7

Φώτης
Κουβέλης 
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Β’ Αθηνών
Άλυτα τα
προβλήματα 
στην Αστυνομική
Ακαδημία
Γρεβενών 

σελ. 2

«Στο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζουμε στο Πολίτη
Αστυνομικό, Λιμενικό και Πυροσβέστη,

όλα τα δικαιώματα που έχουν οι Έλληνες
πολίτες χωρίς καμιά εξαίρεση»

ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Δράση σε τρία επίπεδα

«τα κέρδη για τους πλούσιους και

οι ζημιές για τους φτωχούς». 

σελ. 3 

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθηνών

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
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ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας

Προς τους κ. κ. Υπουργούς Εσω-
τερικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης

Θέμα: «Κατασπατάληση 
Αστυνομικής δύναμης».
Η ενίσχυση της Αστυνομικής

Δ/νσης Αχαΐας με αστυνομικό προ-
σωπικό αποτελεί πάγιο αίτημα των
φορέων του Νομού. Εκτός όμως από
την ενίσχυση με αστυνομικούς είναι
δυνατόν να παρθούν και άλλα μέτρα
με σκοπό την απεμπλοκή  αστυνομι-
κών από ξένα προς την αποστολή
τους καθήκοντα.

Ένα τέτοιο μέτρο προτείνεται από
την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αχαΐας και αφορά τη μεταφορά κρα-
τουμένων των φυλακών Αγ. Στεφά-
νου για αιματολογικές εξετάσεις.
Σύμφωνα με τα ισχύοντα οι έγκλει-
στοι των φυλακών Αγ. Στεφάνου υπό-
κεινται σε υποχρεωτικές αιματολογι-
κές εξετάσεις ανά εξάμηνο, οι οποίες
γίνονται στα κρατικά νοσοκομεία της

περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι, για τα
1000 άτομα που κρατούνται στις φυ-
λακές, γίνονται 2.000 εξετάσεις που
απαιτούν 200 μεταγωγές το χρόνο.

Η όλη διαδικασία θα μπορούσε να
αποφευχθεί με την μετάβαση ειδικής
μονάδας λήψης  αίματος από τα νο-
σηλευτικά ιδρύματα της πόλης, μέσα
στο χώρο των φυλακών εξοικονομώ-
ντας έτσι μεγάλο αριθμό αστυνομι-
κών που απασχολούνται με το έργο
αυτό. Άλλωστε η ανωτέρω διαδικασία
μηδενίζει τις πιθανότητες κάποιας
απόδρασης κατά τις μεταγωγές αυ-
τές.

Επειδή η διάθεση αστυνομικών
για τις παραπάνω μεταγωγές, στερεί
από την υπηρεσία προσωπικό που θα
μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τον πολίτη.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Προτίθεσθε να διερευνήσετε τη

δυνατότητα διενέργειας των αιμολη-
ψιών των κρατουμένων του Αγ. Στε-
φάνου εντός του χώρου των φυλα-
κών από ειδική μονάδα λήψης αίμα-

τος των νοσοκομείων της πόλης, προ-
κειμένου να απελευθερωθούν αστυ-
νομικοί του τμήματος μεταγωγών για
άλλες εργασίες; 

Ο ερωτών βουλευτής

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Βουλευτής Β΄ Αθήνας

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό  Εσωτερικών

Θέμα: Μέτρα για τη βελτίωση
της λειτουργίας της Σχολής Αστυ-
φυλάκων Γρεβενών και τη στέγαση
της Αστυνομικής Δ/νσης Γρεβενών.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Νομού Γρεβενών, στο πλαίσιο
της αναβάθμισης της εκπαίδευσης
των αστυνομικών, επισημαίνει τα
προβλήματα και τις ελλείψεις που
παρατηρούνται στη Σχολή Δοκίμων
Αστυφυλάκων, του Νομού Γρεβε-
νών, καθώς και στις Υπηρεσίες της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Γρεβενών
και ζητά την επίλυσή τους προκειμέ-
νου να βελτιωθεί η εκπαίδευση των
Αστυφυλάκων και η αστυνόμευση
της περιοχής.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων ανα-
φέρει ότι:

• Καθυστερεί η κατασκευή του
Αστυνομικού Μεγάρου παρά την
ύπαρξη οικοπέδου για αποκλειστι-
κή χρήση της Αστυνομίας.

• Οι υπηρεσίες της Α.Δ. Γρεβε-

νών, στεγάζονται σε δυο διαφορετι-
κά κτίρια, όπου καταβάλλονται με-
γάλα ποσά για τη μίσθωση και η φύ-
λαξή τους δεν είναι ασφαλής.

• Μειώθηκε η οργανική δύναμη
του μόνιμου προσωπικού του Τμή-

ματος Δοκίμων Αστυφυλάκων
(Τ.Δ.Α.) Γρεβενών, από 42 σε 31
άτομα, με αποτέλεσμα η σχολή να
υπολειτουργεί.

• Στο Τ.Δ.Α. Γρεβενών, δεν
υπάρχουν εκπαιδευτές δικύκλων,
όπου η εκπαίδευση αυτή κρίνεται
απαραίτητη  για την ολοκλήρωση
της βασικής εκπαίδευσης των εκπαι-
δευόμενων.

• Σήμερα υπηρετούν στο Τ.Δ.Α.
ως μόνιμο προσωπικό 21 άτομα,
ενώ για την εύρυθμη και αποτελε-
σματική λειτουργία του, απαιτού-
νται τουλάχιστον 42-44 άτομα μόνι-
μο προσωπικό.

Με βάση τα ανωτέρω και δεδο-
μένου ότι στην περιοχή έχει εγκατα-
σταθεί και λειτουργεί νέο σωφρονι-
στικό κατάστημα φυλακών (Φελλί-
ου), το οποίο δημιουργεί πρόσθετες
ανάγκες φύλαξης.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Προτίθεται η Πολιτεία να προ-

βεί  στην κατασκευή του κτιρίου του
Αστυνομικού Μεγάρου των Γρεβε-
νών και ποιο το χρονοδιάγραμμα
της κατασκευής αυτού;

2. Ποια συγκεκριμένα μέτρα
προτίθεται να λάβει, προκειμένου
να βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουρ-
γίας του Τ.Δ.Α. καθώς και η   εκπαί-
δευση των δοκίμων αστυφυλάκων
αλλά και να επιτευχθεί  καλύτερη
αστυνόμευση για τους κατοίκους
της περιοχής;

30.9.2008

Ο ερωτών βουλευτής

Πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα το
Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αστυνομικών (ΠΟΑΣΥ) κα-
τά τη διάρκεια του οποίου συζητήθηκαν τα σοβαρά προβλήμα-
τα του κλάδου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπήθηκε με τον Παναγιώτη Πλούμη, που
αναφέρθηκε στο θετικό ρόλο της Ομοσπονδίας στη διεκδίκηση
των αιτημάτων των αστυνομικών και την ανάγκη να δυναμώ-
σουν οι διεκδικήσεις, αφού οι κυβερνητικές επιθέσεις στα οι-
κονομικά, ασφαλιστικά, κοινωνικά δικαιώματα των αστυνομι-
κών θα ενταθούν και η ζωή τους (όπως και των υπόλοιπων ερ-
γαζομένων) θα υποβαθμιστεί.

Η πολιτική αυτή είναι συνέχεια της πολιτικής που εφάρμο-
σε το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια μειώνοντας την αγοραστική
δύναμη του εισοδήματος των εργαζομένων. Η κοινωνία περι-
μένει από τους ταλαιπωρημένους εργαζόμενους στα Σώματα
Ασφαλείας να παλέψουν ενάντια στην εγκληματικότητα, την
παρανομία, την παραβατική συμπεριφορά (ναρκωτικά, κλοπές,
διαρρήξεις, οικονομικό έγκλημα κ.λ.π.) για σωστή αστυνόμευ-
ση.

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΝ πρότεινε άμεσα η κυβέρνηση να
πάρει τα παρακάτω μέτρα:
1. Νέο μισθολόγιο με κατώτερο μισθό 1.300 € για τους νέους

αστυφύλακες και ενσωμάτωση σ΄αυτό όλων των επιδομά-
των.

2. Στεγαστικά δάνεια μειωμένου επιτοκίου σε όλους τους ερ-
γαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας για την απόκτηση της
πρώτης κατοικίας.

3. Εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για πληρωμή της υπε-
ρωριακής απασχόλησης, της νυχτερινής εργασίας και πεν-
θήμερη οκτάωρη εργασία.

4. Ενιαία μισθολογική πολιτική στο σύνολο της ΕΛ.ΑΣ. χωρίς
διακρίσεις για ΜΑΤ, Βουλή, ειδικές υπηρεσίες, ΕΥΠ και ειδι-
κούς λογαριασμούς.

5. Πραγματική στήριξη στις οικογένειες των εργαζομένων στα
Σώματα Ασφαλείας - Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό
- για: παιδικούς σταθμούς, κατασκηνώσεις, εξομοίωση των
τριτέκνων με τους πολύτεκνους, οικονομικό βοήθημα στις
πολύτεκνες οικογένειες.

6. Εκπτώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ στις πολύτεκνες οικογέ-
νειες και αύξηση τους αφορολόγητου ποσού τους.

Απαίτησε ακόμη τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού
κινήματος με την εφαρμογή του ν. 1264/82 που ισχύει για όλα
τα συνδικάτα. Δεσμεύτηκε δε να ψηφίσει την τροπολογία που
κατατέθηκε στη Βουλή για εκδημοκρατισμό και εκσυγχρονι-
σμό της συνδικαλιστικής οργάνωσης των αστυνομικών.

Εντύπωση πάντως προκάλεσε ο Υπουργός κ. Προκόπης
Παυλόπουλος που για άλλη μια φορά εκδήλωσε τη συμπάθεια
και το ενδιαφέρον του για τον κλάδο (ως πολιτικός προϊστάμε-
νος) χωρίς βέβαια (για άλλη μια φορά) να προωθήσει κάποιο
από τα προβλήματα (μισθολόγιο, ασφαλιστικό, θεσμικά αιτή-
ματα). Ρεσιτάλ ασυνέπειας, επίσης, έδωσε και ο ΛΑΟΣ, ο εκ-
πρόσωπος του οποίου μέσα από την ομιλία του δεσμεύτηκε να
ψηφίσει την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, ενώ λίγες
μόλις ώρες αργότερα οι Βουλευτές του κόμματος ψήφισαν
«κατά της τροπολογίας»!

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΝ εξήρε το ρόλο του Δημ. Κυριαζίδη
που αποχώρησε από την ενεργό συνδικαλιστική δράση και ευ-
χήθηκε επιτυχία στο νέο πρόεδρο κ. Χρήστο Φωτόπουλο που
αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ.

™ÂÏ›‰·  2 EKTO™ Y¶HPE™IA™

EIΔHΣEIΣ-ΣXOΛIA-EIΔHΣEIΣ-ΣXOΛIA-EIΔHΣEIΣ-ΣXOΛIA
EÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ BÔ˘ÏÂ˘ÙÒÓ - A·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ YÔ˘ÚÁÒÓ°°°° ¡¡¡¡ øøøø ªªªª ∏∏∏∏

EÎÙfi˜ YËÚÂÛ›·˜ 
Eφημερίδα του Τμήματος 

του Συνασπισμού
για τα Σώματα Aσφαλείας

Iδιοκτήτης: Συνασπισμός Συνασπισμός 
της Αριστεράς, των Κινημάτων 

και της Οικολογίας
Εκδότης: Νίκος  ΧουντήςΝίκος  Χουντής

Πλ. Eλευθερίας 1, 10553 Aθήνα
Tηλ: 210-3378400-7 • Fax: 210-3219914

www.syn@gr    e-mail:sa@syn.gr

Ηλεκτρονική  σχεδίαση
Εκτύπωση-  Διεκπεραίωση

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Αριστέα Kαρπούζη
Θεοδοσίου 21 Ίλιον 

Tηλ.- Fax: 210-2619003 
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Ο  ΣΥΝ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Του Παναγιώτη Πλούμη 
Μέλους του Τμήματος Σ.Α. του ΣΥΝ 

www.syn@gr ñ e-mail:sa@syn.gr

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Εσωτερικών
Οικονομίας και Οικονομικών

Το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στην ΕΛ.ΑΣ, κα-
λύπτει επιτελικές και άλλες σημαντικές αρμοδιότητες δι-
οικητικής υποστήριξης του αστυνομικού έργου, αναλαμ-
βάνοντας πολλαπλά καθήκοντα που χαρακτηρίζουν την
προσφορά εργασίας του ιδιάζουσα, ιδιαίτερη και ειδική.
Σύμφωνα όμως με καταγγελίες των συνδικαλιστικών τους
φορέων το πολιτικό προσωπικό  που υπηρετεί στην ΕΛ.ΑΣ,
αντιμετωπίζεται τα τελευταία χρόνια από τις εκάστοτε πο-
λιτικές ηγεσίες του Υπουργείου με πρακτικές που τους
έχουν οδηγήσει σε μισθολογική υποβάθμιση και άνιση με-
ταχείριση σε σχέση με τα καθήκοντα που τους ανατίθενται
και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Σύμφωνα με καταγγελίες του Συλλόγου Πολιτικών
Υπαλλήλων Υπ. Δημόσιας Τάξης  Αθήνας, Ανατολικής και
Δυτικής Αττικής, επικρατεί κλίμα  εργασιακής και επαγγελ-
ματικής  υποβάθμισης του πολιτικού προσωπικού της
ΕΛΑΣ και αντιμετώπισής του ως προσωπικό δεύτερης δια-
λογής από την διοίκηση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Όπως
επισημαίνεται, αυτό ισχύει για όλες τις θέσεις που θα μπο-
ρούσε να καταλάβει το πολιτικό προσωπικό, τις οποίες πα-
ραχωρούν σε ένστολους συναδέλφους τους, με αποτέλε-
σμα να μειώνεται τελικά και το προσωπικό για αστυνόμευ-
ση.

Με την ίδια νοοτροπία αντιμετωπίζονται από την ηγε-
σία του Υπουργείου και οι μισθολογικές απολαβές των πο-
λιτικών υπαλλήλων της ΕΛ.ΑΣ. Είναι οι πλέον χαμηλόμι-
σθοι υπάλληλοι της δημόσιας διοίκησης. Επιπλέον, το επί-
δομα ειδικών συνθηκών ύψους 250€ μηνιαίως, το οποίο
λαμβάνουν οι ένστολοι συνάδελφοί τους που εκτελούν
ίδιο έργο, και το οποίο διεκδικούν για πάνω από 5 χρόνια,
δεν τους το έχουν χορηγήσει ακόμα, παρά τις σχετικές
διαβεβαιώσεις. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για ενιαίο μισθολόγιο στον Δη-
μόσιο Τομέα, με ενσωμάτωση των επιδομάτων στους μι-
σθούς και τις συντάξιμες αποδοχές. Ωστόσο, στο βαθμό
που η κυβέρνηση δεν προχωρά προς αυτή την κατεύθυν-
ση, είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να μην χορηγεί αυτή
τη στιγμή το επίδομα ειδικών συνθηκών σε όλους ανεξαι-
ρέτως τους εργαζόμενους οι οποίοι το δικαιούνται, δημι-
ουργώντας εργασιακές και μισθολογικές διακρίσεις στο
προσωπικό της ΕΛΑΣ.

Εξάλλου, ο ίδιος ο Γεν. Γραμμ. Δημόσιας Τάξης του
Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Ανδρεουλάκος Αθανάσιος,
στις 20/06/2008 στο 14ο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης, με εξουσιοδότηση του Υπουργού Εσωτερικών, ανα-
κοίνωσε ότι έχει υπογράψει διάταξη, με τη σύμφωνη γνώ-
μη του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, για τη χορήγηση
του επιδόματος των 250 ευρώ, το οποίο, όμως, μέχρι σή-
μερα δεν τους έχει χορηγηθεί.

Επειδή με τις παραπάνω πρακτικές από τη μεριά της
ηγεσίας του Υπουργείου υποτιμάται η σημαντική προσφο-
ρά των πολιτικών υπαλλήλων στο έργο της ΕΛ.ΑΣ.

Επειδή οι πολιτικοί υπάλληλοι της ΕΛ.ΑΣ βρίσκονται
σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα αποδοχών.

Επειδή είναι απαράδεκτη η διαφορετική μισθολογική
και εργασιακή αντιμετώπιση εργαζομένων που απασχο-
λούνται από τον ίδιο εργοδότη.

Ερωτώνται οι κ.κ.  Υπουργοί:
1. Προτίθεστε να προχωρήσετε στην εργασιακή και

επαγγελματική αξιοποίηση και αναβάθμιση του πολιτικού
προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ;

2. Θα ικανοποιηθεί και με ποιο χρονοδιάγραμμα το δί-
καιο αίτημα των πολιτικών υπαλλήλων της ΕΛ.ΑΣ για τη
χορήγηση του  επιδόματος ειδικών συνθηκών ύψους 250 €
μηνιαίως;

3. Θα υλοποιηθεί και πότε η κυβερνητική εξαγγελία για
την εφαρμογή ενός νέου μισθολογίου που θα ενσωματώ-
νει τα επιδόματα στους βασικούς μισθούς και συντάξιμες
αποδοχές και θα αναβαθμίσει τους μισθούς και τις συντά-
ξεις όλων των δημοσίων υπαλλήλων;  

Οι ερωτώντες  Βουλευτές

Εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας το πολιτικό προσωπικό 
που υπηρετεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης 

Στην απαξίωση του αστυνομικού προσωπικού εξαιτίας των ελ-
λείψεων που  παρατηρούνται στις αστυνομικές υπηρεσίες, τη μη
εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλισης, τη μη αναγνώρι-
ση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού της εργασίας, την αύξηση της
εγκληματικότητας και γκετοποίηση των μεγάλων πόλεων καθώς
επίσης και την απαξιωτική συμπεριφορά του Υπουργείου Εσωτερι-
κών και Δημόσιας Τάξης απέναντι στο συνδικαλιστικό κίνημα, χω-
ρις κανένα ίχνος διαλόγου (εκπαίδευση, πειθαρχικό δίκαιο, ασθέ-
νειες προσωπικού, εταρείες  Security και ΠΟΚΕΑ) κατήγγειλαν στη
συνάντηση που είχαν τα προεδρεία της ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ. 

Ο Πρόεδρος του Συνασπισμού Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι το
κόμμα του στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των Ομοσπονδιών για δίκαιη
επίλυση των προβλημάτων, είναι αντίθετος σε κάθε προσπάθεια
της Κυβέρνησης να στρατιωτικοποιήσει την ΕΛ.ΑΣ. στέλνοντας
τους δόκιμους αστυφύλακες για εκπαίδευση στα στρατόπεδα Θη-
βών και Αυλώνας γυρίζοντας σε εποχές προ του 1974. Κατήγγειλε
την Κυβέρνηση για την απαξίωση στο συνδικαλιστικό κίνημα για τα
ζητήματα του ΠΟΚΕΑ, τη χρήση των χημικών κατά των διαδηλω-
τών και ζήτησε την ευαισθησία και το σεβασμό τόσο στα δικαιώμα-
τα των αστυνομικών απ’ την κυβέρνηση όσο και το σεβασμό και την
κατανόηση απέναντι στους αγώνες των εργαζομένων που άλλω-
στε μέρος αυτού είναι και οι εργαζόμενοι στα Σ.Α. 

Ο Πρόεδρος του ΣΥΝ εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση
στα δίκαια αιτήματα των αστυνομικών και κάλεσε τις ομοσπονδίες
να καταθέσουν τις προτάσεις τους στα πλαίσια του προγραμματι-
κού διαλόγου για τις θέσεις του ΣΥΝ για μια σύγχρονη δημοκρατι-
κή και αποτελεσματική Αστυνομία και στην ανάδειξη του κοινωνι-
κού ρόλου του Ελληνα αστυνομικού.
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Σήμερα διαμορφώνονται άλλες
κοινωνικές προσδοκίες από την
Αστυνομία. Μια Αστυνομία χωρίς
σκοτεινό παρελθόν και χωρίς απο-
μονωτικές/διαχωριστικές αντιλή-
ψεις.

Οι πολίτες δεν επιθυμούν μό-
νον προστασία από το έγκλημα,
αλλά και από την αταξία (π.χ. ησυ-
χία στη γειτονιά). Η Αστυνομία δεν
πρέπει να ασχολείται αποκλειστι-
κά με τα «συμβάντα», αλλά να εί-
ναι προσανατολισμένη στο χειρι-
σμό προβλημάτων. Ο εντοπισμός
του προβλήματος και κυρίως των
αιτίων του οδηγεί στη σύγχρονη
δράση, που έχει τα χαρακτηριστικά
της επιστημονικής αστυνόμευσης,
της επίλυσης προβλημάτων και,
τέλος, της κοινοτικής αστυνόμευ-
σης.

Η αποκεντρωμένη Αστυνομία,
που αντιμετωπίζει τα κρίσιμα προ-
βλήματα «της περιοχής ευθύνης
της» πρέπει να χειριστεί τα εξής
επιμέρους θέματα: τον τρόπο
εμπλοκής της στα κοινοτικά θέμα-
τα, τον τρόπο εμπλοκής της κοινό-
τητας στα αστυνομικά καθήκοντα,
καθώς και τις ιδιόμορφες σχέσεις
εξουσίας και ρόλων. Ο Νόμος και η
Τάξη, οι λαϊκές φοβίες και προκα-
ταλήψεις, η εχθρότητα με τα ΜΜΕ,
η οργανωτική δομή των αστυνομι-
κών τμημάτων συγκροτούν κρίσι-
μες παραμέτρους που επηρεάζουν
τις σχέσεις Αστυνομίας - πολίτη
και καθορίζουν την αποτελεσματι-
κότητα των διωκτικών αρχών.

Η κοινωνική αναγνώριση της
Αστυνομίας συναρτάται από παρά-
γοντες όπως το αίσθημα ασφάλει-
ας («ξέρω πού, πότε και πώς θα
βρω τον αστυνόμο»), το οποίο αυ-
ξάνεται με την πεζή αστυνόμευση,
την καθημερινή πρακτική διευθέτη-
σης των διαφορών, τον επαγγελ-
ματισμό, τα mobile units - VAN, κα-
θετί που συνεγείρει τον πολίτη σε
συμμετοχή στην αντιμετώπιση του
εγκλήματος.

Εκτός από την ορθή διοίκηση
που κυρίως προϋποθέτει ανεξαρ-
τησία δράσης, προσφορότητα δρά-

σης, αποτελεσματικότητα, κρίσι-
μες παράμετροι παραμένουν η νο-
μιμότητα της επέμβασης, η βασι-
μότητα των μέτρων και η κοινωνική
αποδοχή του αποτελέσματος.

Ο ακριβής ορισμός του «τι ση-
μαίνει νόμιμη αστυνομική επέμβα-
ση», η θετική διαντίδραση Αστυνο-
μίας - πολιτών, η αντιγραφειοκρα-
τική και η αποκεντρωμένη λειτουρ-
γία, η χαρτογράφηση των εγκλη-
ματογόνων περιοχών, ο περιβαλ-

λοντικός σχεδιασμός, η διά των
media ενημέρωση - κινητοποίηση
των πολιτών πρέπει να μελετη-
θούν σε βάθος.

Ο κοινοβουλευτικός, διοικητι-
κός, πειθαρχικός, δικαστικός έλεγ-
χος μπορεί να επισύρει κυρώσεις,
να χαράσσει κατευθυντήριες
γραμμές (ή να επιβάλει «διαφά-
νεια»), αλλά τελικά μόνον η επαγ-
γελματική δεοντολογία, η παράδο-
ση, ο κώδικας συμπεριφοράς μπο-
ρούν να δώσουν θετικά αποτελέ-
σματα.

Η Αστυνομία ως θεσμός της
ίδιας της Δημοκρατίας πρέπει να
τύχει ιδιαίτερης πολιτικής προσο-
χής και επιστημονικής προσέγγι-
σης. Ως προς το πολιτικό σκέλος,
θα ήταν ίσως ευκταίο να δημιουρ-
γηθεί ένα εθνικό συμβούλιο για
την Αστυνομία και την Αστυνόμευ-
ση, το οποίο θα χαράζει γενική
στρατηγική, θα εποπτεύει και θα
ελέγχει. Ως προς το επιστημονικό
σκέλος, έφτασε -πιστεύω- η ώρα
για την ίδρυση ενός ερευνητικού
ινστιτούτου μελέτης και ανάλυ-

σης. Ανεξάρτητα με το αν η χώρα
μας υιοθετεί συγκεντρωτικό ή απο-
κεντρωτικό σύστημα, με το αν η
Τοπική ή η Δικαστική Αστυνομία γί-
νουν πραγματικότητα, θεωρώ ιδι-
αίτερα κρίσιμη τη «μετουσίωση»
του κατασταλτικού χαρακτήρα της
Αστυνομίας (και) σε φορέα πρόλη-
ψης.

Στο επίπεδο των προτάσεων
για βραχυπρόθεσμα μέτρα (τα
οποία όμως εντάσσονται στο πλαί-
σιο του μακροχρόνιου σχεδια-
σμού) μπορούμε να συζητήσουμε
και να προωθήσουμε:
α. Παρέμβαση αστυνομικών (με τη

μορφή διαλέξεων, συζητήσεων
κ.λπ.) σε σχολεία και σχολές γο-
νέων.
Η ομάδα των αστυνομικών αυ-
τών πρέπει να εκπαιδευτεί ειδι-
κά (στο Ινστιτούτο Διαρκούς
Επιμόρφωσης της Αστυνομικής
Ακαδημίας) από επιστήμονες -
γνώστες των αντικειμένων αυ-
τών και κυρίως από επικοινω-
νιολόγους.

β. Πρόγραμμα - πιλότος σε 2-3 (κε-
ντρικά, συνοικιακά, επαρχιακά)
αστυνομικά τμήματα, όπου θα
συνεργάζονται με κοινωνικές
υπηρεσίες, οι οποίες θα διαθέ-
τουν κοινωνικό λειτουργό σε
24ωρη βάση, για να «παρεμβαί-
νει» -όταν η Αστυνομία τον κα-
λεί- σε περιπτώσεις ειδικής με-
ταχείρισης (ανήλικος, τοξικομα-
νής σε κρίση, απόπειρα αυτο-
κτονίας κ.ο.κ.). Η υπηρεσία αυτή
αφενός θα βοηθάει τον «συλλη-
φθέντα» στην κρίσιμη φάση της
κράτησής του στο τμήμα, αφε-
τέρου θα συντάσσει σημείωμα,
το οποίο θα διαβιβάζεται στον
εισαγγελέα.

γ. Συμμετοχή αστυνομικών σε
συμβούλια πρόληψης της
εγκληματικότητας, που πρέπει
να δημιουργηθούν σε κάθε δή-
μο.

Άρθρο του καθηγητή κ. Γ. Πανούση
που δημοσιεύτηκε στην

“ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”

έτσι πρόχειρα διατυπωμένη είναι
ένας συντελεστής  που έρχεται να
αναπληρώσει τα κενά  που αφήνει
ένα χάος  που λέγεται καθήκον  και
το  οποίο δεν μπόρεσαν ή δεν θέ-
λησαν να αποτυπώσουν με σαφή-
νεια για να ξέρει ο ένστολος τι
ακριβώς πρέπει να κάνει. Και σύμ-
φωνα με παλαιότερες εκδοχές
πρέπει να την εκτελέσεις χωρίς να
σου δίνεται το περιθώριο ή το δι-
καίωμα να εκτιμήσεις τη νομιμότη-
τά της τόσο στο περιεχόμενό της
όσο και στον τύπο της. Είναι δηλα-
δή μια νομιμοποιημένη αυθαιρεσία
που χτυπάει στο κέντρο της την

ένστολη φωτογραφία και της αφαι-
ρεί ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Εί-
ναι το καθεστώς μέσα στο οποίο
άνθρωποι θα διανύσουν  τη ζωή
τους δίνοντας καθημερινή μάχη
να κρατηθούν στη νομιμότητα, της
συνείδησης τους. 

Μια τελευταία ερώτηση. Μπο-
ρεί και πρέπει να έχει ο αστυνομι-
κός, ο λιμενικός, ο πυροσβέστης
τα ίδια δικαιώματα με τους υπό-
λοιπους εργαζόμενους;

Εμείς εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ τα έχου-
με  ξεχωρίσει κάπως έτσι τα πράγ-
ματα και αναγνωρίζουμε  στον πο-
λίτη αστυνομικό, τον λιμενικό, τον

πυροσβέστη, όλα τα δικαιώματα
που έχουν οι έλληνες χωρίς καμία
εξαίρεση. Και θα ήθελα να κρατη-
θεί η συνομιλία μας αυτή ανθρώπι-
νη. Πράγμα δύσκολο όταν κάνει
κάποιος τις αναδρομές που βάζουν
τα ερωτήματά σας. Και συμπά-
σχουμε  μαζί σας και εξεγειρόμα-
στε όταν συμπορευόμαστε με τη
σκέψη σας και δούμε πως σας με-
ταχειρίζεται η πολιτεία η οποία εκ-
φράζεται βέβαια  μέσα από τις πο-
λιτικές που εφαρμόζει διαδοχικά
το δικομματικό σύστημα. 

Σας ευχαριστούμε πολύ για
την συνέντευξη

Λέγεται ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη και ως ένα βαθμό
αυτό είναι σωστό. Αλλά γιατί σε μας η ακρίβεια είναι μεγαλύ-
τερη απ' ό,τι είναι στην υπόλοιπη Ευρωζώνη;

Λέγεται επίσης ότι οι τιμές δε μπορούν να καθορίζονται
με διατάγματα. Κι αυτό είναι εν μέρει σωστό. Αλλά ας το τη-
ρήσει αυτό πρώτα η ίδια η κυβέρνηση. Ας μην εκδώσει το
«διάταγμα» με το οποίο αναμένεται να εγκρίνει μια ακόμη
ανατίμηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ας μη λειτουργεί ως εμπρη-
στής, αν δε μπορεί να λειτουργεί ως πυροσβέστης. 

Το ότι οι τιμές δε μπορούν να ορίζονται διοικητικά, δε ση-
μαίνει ότι μπορούν να διαμορφώνονται αυθαίρετα. Κι όμως,
οι πολυεθνικά συγκροτημένες επιχειρήσεις έχουν τη δυνα-
τότητα, υπερτιμολογώντας τις εισαγωγές τους, να εισάγουν
περισσότερο πληθωρισμό και να εξάγουν περισσότερα κέρ-
δη. Και απ' ό,τι φαίνεται, με την ανοχή της κυβέρνησης, τη
δυνατότητα αυτή την αξιοποιούν επαρκώς. Γενικότερα πολ-
λές επιχειρήσεις αξιοποιώντας τη δύναμή τους αυξάνουν
την κερδοφορία τους, όχι με βελτίωση της παραγωγικότητάς
τους αλλά με αύξηση των τιμών περισσότερο και απ' όσο δι-
καιολογεί η όποια αύξηση του κόστους παραγωγής.

Πολλά μπορούν και πρέπει να γίνουν λοιπόν και στο επί-
πεδο των τιμών, όχι μόνο των τελικών, αλλά σ' όλα τα στάδια
της διαμόρφωσής τους. 

Αλλά η κυβέρνηση αυτή, ενεργεί ως το μακρύ χέρι των
μεγάλων συμφερόντων. Δεν έχει τη βούληση ούτε το σθέ-
νος να συγκρουστεί μαζί τους. Χρειάζεται λοιπόν ένα ισχυρό
και διαρκές κοινωνικό κίνημα, που θα πιέζει την κυβέρνηση
στη λήψη μέτρων με την ενεργοποίηση όλων των υφιστάμε-
νων μηχανισμών, θα ξεσκεπάζει την απραξία της και την
εξάρτησή της από συμφέροντα.

********************
Η ακρίβεια δεν είναι ένα απόλυτο μέγεθος αλλά μια σχέ-

ση ανάμεσα στις τιμές που πληρώνουμε και τους μισθούς με
τους οποίους πληρωνόμαστε. Με την υιοθέτηση του ευρώ ή
σύγκλιση των τιμών προχώρησε ταχύτερα από τη σύγκλιση
των μισθών. Η διαπίστωση ότι έχουμε τιμές Βρυξελλών αλλά
μισθούς Αθηνών, δεν απέχει από την πραγματικότητα ιδίως
σ' ό,τι αφορά τους κατώτερους μισθούς. Έτσι στην περίπτω-
ση της χώρας μας οι χαμηλοί μισθοί κάνουν την ακρίβεια ….
ακριβότερη.

Η πιο άμεση λοιπόν πολιτική πρόκληση που θέτει η ακρί-
βεια είναι η προστασία της αγοραστικής δύναμης, ιδιαίτερα
των χαμηλών εισοδημάτων. Πέρα από τη χορήγηση κάποιας
μορφής συμπληρωματικών αυξήσεων, διορθωτικών ποσών ή
επιδομάτων, που οι εργαζόμενοι ήδη διεκδικούν, πρέπει να
ληφθούν και θεσμικά μέτρα. Για παράδειγμα, πρέπει άμεσα
να καταρτιστεί ειδικός τιμάριθμος για άτομα και νοικοκυριά
που ζουν με χαμηλά εισοδήματα και αυτός να αποτελέσει τη
βάση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Πέραν των εισο-
δηματικών αυξήσεων, θα πρέπει να γίνουν επιλεκτικές μειώ-
σεις ΦΠΑ και να αξιοποιηθεί και η αρνητική φορολογία, η επι-
στροφή, δηλαδή, μέρους του ΦΠΑ για την ενίσχυση τω φτω-
χών νοικοκυριών, πολύ περισσότερο που, με ευθύνη των κυ-
βερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, δεν έχουμε θεσμοθετημένο κά-
ποιο σύστημα διασφάλισης ενός ελάχιστου εγγυημένου ει-
σοδήματος. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πρέπει να ανασκουμπω-
θούν, να οργανωθούν, να ενισχύσουν την ενότητα, την αλλη-
λεγγύη και τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να προετοι-
μαστούν για τους κοινωνικούς χειμώνες στους οποίους οι
εφαρμοζόμενες πολιτικές μας οδηγούν. 

********************
Η ακρίβεια τελικώς είναι και μια σχέση ανάμεσα στις ανά-

γκες μας και τα μέσα που είτε διαθέτουμε είτε μας παρέχει η
κοινωνία για την ικανοποίησή τους. Αυτό έχει να κάνει με το
πώς, και στη βάση ποιων αξιών, συγκροτούμε την κοινωνική
μας ζωή, ποια θέση δίνουμε στις ιδιωτικές και εξατομικευμέ-
νες λύσεις και ποια στις συλλογικές.

Η Αθήνα, για να χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα, από
ορισμένες απόψεις, είναι πιο ακριβή από το Παρίσι ή το Λον-
δίνο, όχι κατ' ανάγκη επειδή σε μας οι τιμές είναι υψηλότε-
ρες, αλλά επειδή εμείς στηριζόμαστε περισσότερο σε ιδιωτι-
κά μέσα παρά σε συλλογικά και δημόσια απ' ό,τι οι Γάλλοι ή
οι Άγγλοι (ι.χ. αντί μέσα μαζικής μεταφοράς, ιδιωτική υγεία,
ιδιωτικές κοινωνικές υπηρεσίες κλπ).

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων,
της εμπορευματοποίησης και της υποβάθμισης δημόσιων
αγαθών μας οδηγούν σε μια κοινωνία που προσφέρει πολλα-
πλές επιλογές στους ολίγους αλλά περιορίζει τις δυνατότη-
τες και κάνει πιο απρόσιτα στοιχειώδη αγαθά και υπηρεσίες
για τους πολλούς.

Η πιο αποτελεσματική άμυνα λοιπόν κατά της ακρίβει-
ας, είναι τελικά η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, η διεύ-
ρυνση των δημόσιων αγαθών, η πριμοδότηση συλλογικών
λύσεων, η κατοχύρωση ενός ελάχιστου εγγυημένου εισο-
δήματος, αλλά και ενός αντίστοιχου κοινωνικού μισθού για
όλους τους πολίτες, δηλαδή, ενός συνόλου υπηρεσιών και
αγαθών, που θα μειώνουν την εξάρτηση του πολίτη από την
αγορά και τις διακυμάνσεις της. 

Μόνο η συντονισμένη δράση και στα τρία αυτά επίπεδα
μπορεί να ανακόψει την ακρίβεια και να μετριάσει τις συνέ-
πειές της, αφού για την εξάλειψη των τελευταίων απαιτού-
νται πολύ βαθύτερες τομές, όχι μόνο στο επίπεδο των τιμών
και των εισοδημάτων, αλλά στο μοντέλο ανάπτυξης και στην
κοινωνία. 
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ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Δράση σε τρία επίπεδα
Toυ Γιάννη Δραγασάκη

Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ 

Από φορέας καταστολής να γίνει φορέας 
πρόληψης η ΕΛ.ΑΣ.

www.syn@gr ñ e-mail:sa@syn.gr

Μετά από τη συνάντηση που είχε ο Γραμμ. της ΚΠΕ
Νίκος Χουντής με τις Ομοσπονδίες των Σ.Α., αφού εξέ-
φρασε την υποστήριξη του κόμματος στα δίκαια θεσμικά
και οικονομικά αιτήματα των Ομοσπονδιών κατέθεσε τις
προτάσεις του Συνασπισμού για την άμεση αντιμετώπι-
ση των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 

Εφαρμογή του Ν. 1264/82 και στην ΕΛ.ΑΣ. με το δι-
καίωμα της απεργίας πλήρη συνδικαλιστικά και πολιτικά
δικαιώματα, όχι στη διάκριση ανωτέρων - κατωτέρων.

Αναγνώριση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού επαγ-
γέλματος των αστυνομικών. 

Εφαρμογή νέου μισθολογίου με 1300 ευρώ βασικό
μισθό στο βαθμό του Αστυφύλακα - εφαρμογή της εργα-
τικής νομοθεσίας (νυχτερινά, αργίες) και ενσωμάτωση
των επιδομάτων στο βασικό μισθό.

Κατάργηση της γραφειοκρατίας, των στεγανών, δια-
φάνεια, αξιοκρατία κρίσεων και προαγωγών, κατάργηση
των διακρίσεων, εξειδίκευση, πρόσληψη επιστημονικού
προσωπικού, ψυχολόγων κ.λ.π. ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ του προσα-
νατολισμού και της δράσης της ΕΛ.ΑΣ.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΟ.ΚΕ.Α. μέσα σε πυκνοκατοικημένη πε-
ριοχή.

Πραγματική στήριξη στις οικογένειες των εργαζο-
μένων στα Σ.Α.

Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να βρει τρόπους με
τους αγώνες του για τον δημοκρατικό αναπροσανατολι-
σμό της ΕΛ.ΑΣ. με κύρια κατεύθυνση την πρόληψη και
καταστολή τους εγκλήματος. 

Συνάντηση Ομοσπονδιών Σωμάτων Ασφαλείας 
με ΝΙΚΟ ΧΟΥΝΤΗ Γραμμ. ΚΠΕ ΣΥΝ 

™˘ÓÂ¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ 1Ë ÛÂÏ. 

Συνέντευξη του Αλέκου Αλαβάνου
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Εγκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και αποτε-
λεί νόμο του κράτους η πλήρη ένταξη των Ειδικών
Φρουρών στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθη-
κόντων.

Η ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που
ρυθμίζει θέματα του προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται
και η ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ των μέχρι τώρα τριών κατη-
γοριών ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., δηλαδή
των αστυνομικών γενικών καθηκόντων, των ειδικών
φρουρών και των συνοριακών φυλάκων, «ξεθολώνει
το τοπίο» που είχε δημιουργηθεί στην Ελληνική Αστυ-
νομία και το οποίο προκαλούσε σύγχυση στην ελληνι-
κή κοινωνία λόγω των επικαλύψεων, των ασαφειών,
των ακατανόητων διαχωρισμών και των εντέλει αδυ-
ναμιών που παρουσιάστηκαν από την μη ύπαρξη μα-
κροχρόνιου σχεδιασμού και την ελλιπή πρόνοια που
παρουσίασε για μία ακόμη φορά, σε ένα ακόμη σοβα-
ρό θέμα όπως αυτό των παρεχομένων υπηρεσιών
αστυνόμευσης και ασφάλειας, το ελληνικό κράτος και
οι πολιτικές ηγεσίες που το διαχειρίστηκαν.

Εκτός όμως από το «ξεθόλωμα του τοπίου» και
την άρση των υπηρεσιακών, βαθμολογικών, μισθολο-
γικών και λοιπών αδικιών, που είχαν δημιουργηθεί στο
εσωτερικό της ΕΛ.ΑΣ. εις βάρος ειδικών φρουρών και
συνοριακών φυλάκων, ο συγκεκριμένος νόμος δεν
απαντά στις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί (από
την πολιτική ηγεσία κυρίως, αλλά και από μερίδα συν-
δικαλιστών των αστυνομικών υπαλλήλων στελεχών
της Π.Ο.ΑΣ.Υ.), ότι δηλαδή θα επίλυε ικανοποιητικά
και άλλα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει το
σώμα.

Η ύπαρξη ενός νέου βαθμολογίου για παράδειγμα,
που να αναβαθμίζει το ιεραρχικώς χαμηλότερο προ-
σωπικό σε καμία περίπτωση δε μπορούμε να πούμε
ότι επιτυγχάνεται, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τα
υψηλότερα επίπεδα των αξιωματικών όπου ικανοποι-
είται το αίτημα για γρηγορότερη εξέλιξη στην προα-
γωγή των βαθμών.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια και για να μην είμαστε
άδικοι ή ισοπεδωτικοί, αν και η ψήφιση του συγκεκρι-
μένου νόμου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τολμηρό βή-
μα, (σε σχέση κυρίως με τα μεγάλα άλματα που έχει
ανάγκη το σώμα για να ανταπεξέλθει στις ολοένα αυ-
ξανόμενες απαιτήσεις που δημιουργούνται) που θα
βελτιώσει θεαματικά την οργάνωση, λειτουργία, δρά-
ση και αποτελεσματικότητα της ΕΛ.ΑΣ., είμαστε υπο-
χρεωμένοι να αναγνωρίσουμε ότι τουλάχιστον κινεί-
ται στη σωστή κατεύθυνση και πως μπορεί να αποτε-
λέσει σοβαρό βήμα προς την κατεύθυνση της δημι-
ουργίας μίας αστυνομίας σύγχρονης, πιο αξιόμαχης
στην αντιπαράθεσή της με το κοινό έγκλημα, την πα-
ρανομία και την παραβατικότητα, άρα πιο αποτελε-
σματικής, και μιας αστυνομίας που θα είναι πάντα
στην υπηρεσία των πολιτών και όχι λίγων και εκλε-
κτών.

Αυτό θα γίνει όμως, αν χρησιμοποιηθεί επιτέλους
όλο το αστυνομικό προσωπικό (το επίπεδο του οποίου
ανεβαίνει πλέον σε υψηλά στάνταρ) στο έργο για το
οποίο προσλήφθηκε και αν παρθούν το ίδιο γενναίες
αποφάσεις όπως αυτή της ομογενοποίησης για μία
σειρά από ζητήματα τα οποία απασχολούν δεκαετίες
τώρα την Ελληνική Αστυνομία 

Η απαλλαγή από ξένα προς το αστυνομικό έργο
καθήκοντα, η συντόμευση των διαδικασιών της ανα-
διάρθρωσης των υπηρεσιών της, το περιεχόμενο που
αυτή θα περιλαμβάνει (χρειάζεται μία ριζικότερη, πιο
ουσιαστική και περισσότερο τολμηρή αλλαγή στις
υπηρεσιακές δομές της), η δια βίου εντατική εκπαί-
δευση, η ανανέωση του σχεδόν απαρχαιωμένου σε
πάρα πολλές περιπτώσεις εξοπλισμού που χορηγεί-
ται στο προσωπικό της και ο συνεχής εμπλουτισμός
των μέσων που διατίθενται, η υπηρεσιακή και ιατρική
αξιολόγηση, η δημιουργία συστήματος αξιοκρατικής
στελέχωσης των υπηρεσιών και η καλύτερη αξιοποίη-
ση του προσωπικού της (ο κάθε ένας να υπηρετεί εκεί
που μπορεί να προσφέρει περισσότερα και όχι εκεί
που υπάρχουν μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές ή
περισσότερη «λούφα» τα οποία φυσικά εξασφαλίζο-
νται πάντα δια της «αξιοκρατικής» οδού του ρουσφε-
τιού), οι αξιοκρατικές με βάση την προσφορά, την
εμπειρία, τη γνωστική επάρκεια και άλλα προσόντα
κρίσεις των αξιωματικών, είναι μερικά μόνο από εκεί-
να που καλούνται και θα πρέπει να απασχολήσουν την
πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., και πάνω στα
οποία θα πρέπει πολύ σύντομα όχι μόνο να ληφθούν
γενναίες αποφάσεις, αλλά να γίνουν πράγματα.

Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι
το σύντομα μπορεί να σημαίνει και πρόχειρα.

Ας είναι το πρώτο βήμα…
Άρθρο του  ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ 

Προέδρου του Σωματείου Ειδικών Φρουρών 
Θεσσαλίας
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www.syn@gr ñ e-mail:sa@syn.gr

Αντώνης ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Ν. Ηρακλείου 
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Π. Ο. ΑΣ. Υ. 

Σήμερα η ΕΛ. ΑΣ. ανταποκρίνεται περισσότερο σε ένα
στρατιωτικό - συγκεντρωτικό σύστημα Διοίκησης ,  που
δεν επενδύει στην υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση του
προσωπικού της, στην επιβράβευση της αποδοτικότητας
του και στην συμμετοχή των φορέων στην λειτουργία της.
Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από πάνω προς τα κάτω
ενώ στην απόδοση των ευθυνών ισχύει το αντίστροφο.   Η
θεσμική  σύνδεση με τις τοπικές
κοινωνίες είναι ανύπαρκτη. 

Ανύπαρκτη ή τουλάχιστον με
μειωμένο ενδιαφέρον είναι η λει-
τουργία των Συμβουλίων Πρόλη-
ψης Εγκληματικότητας (αρθ.16 Ν.
2713/99), ενώ τα κοινωνικά προ-
βλήματα πολλαπλασιάζονται και
λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις.
Η Αστυνομία καλείται να επέμβει
για την κοινωνία αποκομμένη από
αυτή, χωρίς σαφή προσανατολι-
σμό και δράση, χωρίς ουσιαστικό
προγραμματισμό για συγκεκριμέ-
νες ενέργειες. 

Οι νέες μορφές με τις οποίες
εκδηλώνεται η εγκληματικότητα
(οργανωμένο έγκλημα, οικονομικό
έγκλημα, τρομοκρατία κ.λ.π.) σε
συνδυασμό με την αύξηση της πα-
ραδοσιακής εγκληματικότητας
όπως και η ανάγκη για ορθολογική
εγκληματική πολιτική, επιβάλλουν
τη δημιουργία ενός σύγχρονου θε-
σμικού πλαισίου στο οποίο θα λει-
τουργεί η Αστυνομία. 

Η διατύπωση όμως  ενός σχεδί-
ου αλλαγής της ΕΛ.ΑΣ., πρέπει να
στηρίζεται αφενός στην αύξηση
της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών και αφετέρου
στην βελτίωση της ποιότητας των πολιτών.

Τα βεβαιωθέντα και εξιχνιασθέντα αδικήματα δεν μπο-
ρούν να αποτελούν από μόνα τους αποτελεσματικούς δεί-
κτες μέτρησης της εγκληματικότητας και αξιολόγησης
του  έργου της ΕΛ. ΑΣ., κυρίως γιατί είναι σημαντικός ο
«σκοτεινός»  αριθμός της εγκληματικότητας και  πιθανή η
χειραγώγηση των στοιχείων για να φαίνεται αποτελεσμα-
τική είτε στην κοινή γνώμη ή γιατί άλλοι εσωτερικοί λόγοι
το επιβάλλουν (ψευδής διαλεύκανση, μη καταγραφή αδι-
κημάτων). 

Με δεδομένη την έντονη κριτική που  ασκείται στην
Αστυνομία η μεταρρύθμιση σε μια δημοκρατική κοινωνία ,
μια πολιτική πράξη, πρέπει να αντιμετωπιστεί προσεκτικά,
με βάση το επαγγελματικό πρότυπο προκειμένου να επι-
τύχει τον σκοπό της.  

Προτάσεις 
Όσον αφορά την ΟΡΓΑΝΩΣΗ της Ελληνικής Αστυνο-

μίας  οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες πρέπει να δώσουν
έμφαση :
1.- Στον εκδημοκρατισμό των λειτουργιών της  και τον

σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
2.- Στην εφαρμογή μιας ορθολογικής αντεγκληματικής

πολιτικής που θα κατευθύνεται από τα πορίσματα
εγκληματολογικών ερευνών και θα δίνει βάση στην
πρόληψη και όχι μόνον στην καταστολή του εγκλήμα-
τος 

3.- Στην ορθολογική κατανομή των αστυνομικών δυνάμε-
ων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και στελέχωση υπη-
ρεσιών- μονάδων, όπου υπάρχει ανάγκη, με την δημι-

ουργία ζωνών αστυνόμευσης 
4.- Στην μηχανοργάνωση της Αστυνομίας με την κατα-

γραφή όλων των πληροφοριών από την δράση της  και
στην σύνδεση με τις άλλες συνεργαζόμενες Αρχές και
Υπηρεσίες 

5.- Στην κάλυψη ανά προτεραιότητα και σε φάσεις των ελ-
λείψεων εξοπλισμού του Σώματος, όπως της κτιριακής
και υλικοτεχνικής υποδομής

6.- Στον έλεγχο και την καταπολέμηση της διαφθοράς 
7.- Στον καθορισμό ποσοστού που θα υπηρετούν σε

Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες και  στην προστασία
Πολιτικών ή άλλων προσώπων 

8.- Στην εισαγωγή  θεσμού - επιστημονικών βοηθών της
Αστυνομίας, Ψυχολόγοι - Κοινωνικοί  Λειτουργοί  οι
οποίοι και θα συνεπικουρούν και θα παρέχουν επιστη-
μονική υποστήριξη. 

9.- Με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε παράλληλα Σώμα-
τα (Δημοτική Αστυνομία - Αγροφυλακή - Συνοριακή
κ.λ.π.) 

10.- Η  δράση της Αστυνομίας θα πρέπει  να λαμβάνει υπ'
όψιν της την συνεργασία με τους Τοπικούς φορείς
(Ο.Τ.Α. Μ.Κ.Ο. κ.λ.π.) ενώ επιβάλλεται η άμεση  λει-
τουργία των Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκληματικό-
τητας  και ταυτόχρονα η ανάπτυξη   δεσμών με την το-
πική κοινωνία  (όπως περιπολίες, ενημέρωση κ.λ.π.) 

Όσον αφορά το προσωπικό της: 
1.- Στην βελτίωση των συνθηκών και οργάνωσης της εργα-

σίας τους. 
2.- Στον επαναπροσδιορισμό του έργου των αστυνομικών

και την απεμπλοκή τους από παροχή  υπηρεσιών  παρά-
πλευρων με την αποστολή τους. 

3.- Στην συνεχή επιστημονική και επαγγελματική εκπαί-
δευση των αστυνομικών που θα δίνει έμφαση όχι μόνον
στην εφαρμογή των νόμων αλλά και στην επίλυση των
προβλημάτων των πολιτών. 

4.- Στην αντικειμενική διαδικασία αξιολόγησης του προ-
σωπικού καθώς και τον αξιοκρατικό προβιβασμό του με
την δημιουργία κριτηρίων αποδοτικότητας και με τον
διαρκή έλεγχο των Αστυνομικών - Υπηρεσιών. 

5.- Στην ευαισθητοποίηση των αστυνομικών σε θέματα
κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. 

ΓΙΑ  ΜΙΑ  ΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΚΑΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Συνάντηση του Προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ 
ΑΛΕΚΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΥ με τον Πρόεδρο 

της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου 
ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου ενημέρωσε τον
Πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ για τα αλλεπάλληλα κρούσματα ωμής
βίας από αδίστακτους κακοποιούς σε βάρος αστυνομικών, την έλλειψη
αστυνομικού προσωπικού και ζήτησαν την αναδιάρθωση των υπηρε-
σιών με βάση τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής, τα εγκληματολο-
γικά, πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα κάθε περιοχής, τον
επαρκή εφοδιασμό των υπηρεσιών των αστυνομικών και διάθεση σ’ αυ-
τούς όλων των μέτρων σύγχρονης τεχνολογίας για την αντιμετώπιση
του οργανωμένου εγκλήματος. Την άμεση επιστημονική κατάρτιση και

εξειδίκευση του επιστημονικού προσωπικού. Την παρακολούθηση της υγείας των τραυματισμένων αστυνομικών και
την άμεση συμπαράσταση της πολιτείας, την εφαρμογή του Π.Δ. 45/2008 «Όροι υγιεινής και ασφάλειας»  στους ερ-
γασιακούς χώρους.  

Ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τη στήριξή του στα δίκαια εργασιακά και θεσμικά αιτήματα του κλά-
δου και πρότεινε συνεχή διάλογο με τις ενώσεις των αστυνομικών του νησιού και την συμπαράσταση του  ΣΥΡΙΖΑ
μέσα κι έξω απ’ τη βουλή για την επίλυση των προβλημάτων των αστυνομικών και την αναγνώριση του επικίνδυνου
και ανθυγεινού της εργασίας. Κατώτερο βασικό μισθό στα 1300 € στο βαθμό του αστυφύλακα, αναδιάρθρωση με
ταυτόχρονη ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.
Επίσης αναφέρθηκε στις ευθύνες των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. στην κάλυψη της διαφθοράς από τα
κόμματα του δικομματισμού. Η διαφθορά από κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ρουσφέτια, η κάλυψη
της παραβατικής συμπεριφοράς η επικράτηση της ανομίας έχουν οδηγήσει στη διάβρωση του κοινωνικού ιστού του
νησιού. 
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ΘΕΡΙΝΕΣ  ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ 
ΤΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΤΗΣ Ν.Δ. 
ΣΕ  ΒΑΡΟΣ  ΤΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Του Παναγιώτη Λαφαζάνη 

Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν έχει κα-
νένα φραγμό στην προσπάθειά της να διασφαλίσει τα υπερ-
κέρδη των υποστηρικτών της. 
Οι πολιτικές επιλογές της είναι απάνθρωπες και στρέφονται
κατά της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που ασφυκτιά και
δίνει αγώνα επιβίωσης.
Από την πολιτική της κυβέρνησης να τα ισοπεδώσει όλα, δεν
ξέφυγαν ούτε οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας, τα
οποία όπως και όλες οι κυβερνήσεις στο παρελθόν, τα θεω-
ρεί «ιδιοκτησία» της.
Αυτό λοιπόν το καλοκαίρι η ΝΔ αποφάσισε να εξαφανίσει τις
δημοκρατικές κατακτήσεις και τα συνταγματικά δικαιώματα
των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας με σκοπό να φι-
μώσει κάθε φωνή κριτικής, διαμαρτυρίας και αμφισβήτησης. 
• Προώθησε νέο πειθαρχικό δίκαιο με διατάξεις που απαγο-

ρεύουν την κριτική, ακόμα και στους συνδικαλιστές. 
• Η Κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει μετά την κατα-

κραυγή το νέο κανονισμό μεταθέσεων που προωθούσε
καταργώντας την εντοπιότητα, χωρίς κανένα διάλογο με
τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των εργαζομένων
στην ΕΛ.ΑΣ. 

• Μοίρασε αστέρια χωρίς λεφτά και έμμεσα επέβαλε νέο
ασφαλιστικό με το νέο βαθμολόγιο.

• Με πρόσχημα την ομογενοποίηση εξομοίωσε τους ειδι-
κούς φρουρούς με αστυνομικούς και αμέσως μετά, σε μια
επίδειξη αλαζονείας, αγνόησε το Νόμο που ψήφισε κι έκα-
νε νέο διαγωνισμό για νέες προσλήψεις ειδικών φρουρών.

• Ίδρυσε με Νόμο το Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνο-
μίας (ΠΟΚΕΑ), θέλοντας να κατασκευάσει στο Πάρκο Χω-
ροφυλακής της Οδού Μεσογείων κτίριο συνολικού εμβα-
δού 28.000 τ.μ., αγνοώντας τους εργαζόμενους, τους κα-
τοίκους της περιοχής, περιβαλλοντικούς φορείς και δη-
μάρχους

• Ψήφισε το Νόμο για τις εταιρείες Security, παραβιάζο-
ντας κάθε συνταγματική νομιμότητα και έννοια της δημό-
σιας ασφάλειας, εκχωρώντας κρατικές αρμοδιότητες σε
ιδιωτικά χέρια, οπλίζοντας και πουλώντας προστασία σε
επιχειρήσεις και μαγαζιά της νύχτας. Οι εργαζόμενοι στα
Σώματα Ασφαλείας, θα έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν,
εκτός από το έγκλημα και την κατά βούληση χρήση των
όπλων των εταιρειών Security.

• Άφησε ακάλυπτους τους αστυνομικούς διαδηλωτές στη
ΔΕΘ, προσδοκώντας πιθανότατα στη δημιουργία επεισο-
δίων για να περιστείλει πιο εύκολα τις συνδικαλιστικές
ελευθερίες.

• Στρατιωτικοποίησε την εκπαίδευση στην ΕΛΑΣ στέλνο-
ντας στα στρατόπεδα Θηβών και Αυλώνας τους δόκιμους
αστυφύλακες, επιστροφή στην εποχή της πάλαι ποτέ χω-
ροφυλακής σε περιόδους χούντας και μεταπολίτευσης.

• Με αυξήσεις 4,5% στο βασικό μισθό εξαθλίωσε οικονομικά
και κοινωνικά τους εργαζόμενους αστυνομικούς, με βασι-
κό μισθό στο βαθμό του αστυφύλακα 670 € σε περιόδους
κρίσης, ακρίβειας, πληθωρισμού και ανασφάλειας, εξανα-
γκάζοντας τους αστυνομικούς σε δεύτερη εργασία.

Η κυβέρνηση της σήψης και της διαφθοράς, του ξεπου-
λήματος της δημόσιας περιουσίας σε όφελος του μεγάλου
κεφαλαίου, αποφάσισε να εξαθλιώσει κοινωνικά και τους έν-
στολους πολίτες.

Οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας οφείλουν να
αντιταχθούν στις αποφάσεις της κυβέρνησης και στις λεγό-
μενες «μεταρρυθμίσεις» που απορρυθμίζουν τις εργασιακές
τους σχέσεις, τους φιμώνουν και τους μετατρέπουν από
υπαλλήλους του Κράτους σε όργανα χωρίς σκέψη.

Προτάσεις  ΣΥΝ  για  εποχικούς  πυροσβέστες  και  Π.Υ.
Ο ΣΥΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

1. Μονιμοποίηση εποχικών υπαλλήλων 
H μονιμοποίηση σε όσους έχουν τα τυπικά προσόντα, δη-

λαδή γραμματικές γνώσεις (Λυκείου), ύψος, ηλικία, υγεία
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για κατάταξη. Σε όσους δεν
έχουν τα παραπάνω προσόντα μετατροπή των συμβάσεών
τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου και οι θέσεις τους προ-
σωποπαγείς, δηλαδή μετά την αποχώρησή τους για οποιοδή-
ποτε λόγο να μην προσλαμβάνεται άλλος. Έτσι θα πάψει να
υπάρχει ο θεσμός του εποχικού και θα συμπληρωθούν οι κε-
νές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και αν αυτό συνδε-
θεί με προσλήψεις μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων θα εξα-
σφαλισθεί και το εργασιακό ισοδύναμο κατ' έτος, δηλαδή
όσες αποχωρήσεις  τόσες προσλήψεις. 

2. Οικονομικά για τους εποχικούς υπαλλήλους 
Αναπροσαρμογή των επιδομάτων ειδικής ευθύνης. Απο-

ζημίωση χωρίς όρια για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, για τις
υπερωρίες, και για τα νυχτερινά. Δηλαδή κατάργηση του
πλαφόν που υπάρχει στην εργασία που παρέχουν γιατί έτσι
θα διευκολυνθεί και το επιχειρησιακό έργο της Πυροσβεστι-
κής γιατί τώρα παρουσιάζεται το
φαινόμενο να μην εργάζονται για-
τί δεν υπάρχουν χρήματα στον
προϋπολογισμό, υπερωρίες, Κυ-
ριακές, αργίες και την νύχτα.  

Eξίσωση των αποδοχών στο
ύψος των μονίμων. Επίσης είναι
αναγκαίο να γίνει νομοθετική ρύθ-
μιση για εξίσωση των παθόντων
εν υπηρεσία και ένεκα ταύτης με
τους μόνιμους.  

3. Συνθήκες Εργασίας 
Εφαρμογή των κανόνων υγιει-

νής και ασφάλειας για τις εγκατα-
στάσεις, θέσπιση κανόνων υγιει-
νής και ασφάλειας κατά τις επι-
χειρήσεις, χορήγηση μέσων ατο-
μικής προστασίας σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την σχετική
υπουργική απόφαση και με τεχνι-
κές προδιαγραφές σύμφωνα με
τα διεθνή πρότυπα και ισχύοντα. 

1. Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων
Είναι αναγκαία η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων

και αυτό μπορεί να γίνει με την μονιμοποίηση εποχικών που
έχουν τα τυπικά προσόντα και την πρόσληψη μέσω πανελλη-
νίων Εξετάσεων. Αυτό δημιουργεί τα εξής πλεονεκτήματα: 

- Λύνει το μόνιμο πρόβλημα των συμβασιούχων
- Ικανοποιεί την πάγια ανάγκη για την κάλυψη των κενών

θέσεων
- Και η πρόσληψη με τις Πανελλήνιες εξασφαλίζει μεγά-

λο εύρος υπηρεσιακής διάρκειας και σε ηλικίες που ουσιαστι-
κά μπορούν να προσφέρουν. Δηλαδή από 20 ετών μέχρι 55.
Επιπλέον ομογενοποιεί το ασφαλιστικό καθεστώς των υπη-
ρετούντων στην Πυροσβεστική με τους υπηρετούντες στην
Ελληνική Αστυνομία και στις Ένοπλες Δυνάμεις αφού έχουν
το ίδιο μισθολόγιο και τα ίδια ασφαλιστικά ταμεία ενώ πα-
ράλληλα βελτιώνει την παρεχόμενη αρχική εκπαίδευση και
ενισχύει την εξειδίκευση γιατί από τέσσερις μήνες που είναι
τώρα η εκπαίδευση θα γίνει τουλάχιστον έξι εξάμηνα. 

2. Βαθμολόγιο κατωτέρων οργάνων Πυροσβεστικού Σώ-
ματος 

Είναι αναγκαίο να γίνει βαθμολόγιο για την εξέλιξη των
Υπαξιωματικών και Πυρονόμων του Πυροσβεστικού Σώμα-

τος σε Αξιωματικούς μη παραγωγικής σχολής.  Nα υιοθετη-
θούν οι προτάσεις του Συνδικαλιστικού Κινήματος των Πυρο-
σβεστών.

3. Οικονομικά Αιτήματα 
i. Αναπροσαρμογή του βασικού μισθού εκκίνησης στα

1300 Ευρώ και ο συντελεστής του μισθολογίου να είναι της
κλίμακας 1 έως 3. Το 1 όμως να είναι στο βαθμό του Πυρο-
σβέστη. 

ii. Αναπροσαρμογή των αποζημιώσεων που προβλέπο-
νται για την πέραν του πενθημέρου εργασία και την νυχτερι-
νή εργασία καθώς επίσης να υπάρξει πρόβλεψη για αποζη-
μίωση του συνόλου της παρεχόμενης υπερεργασίας και να
είναι χωρίς πλαφόν στα νυχτερινά και στα πενθήμερα. 

i. Χορήγηση του επιδόματος των 176 Ευρώ για το οποίο
πρέπει να επισημάνουμε ότι γίνονται κρατήσεις σε άλλα επι-
δόματα στην ενέργεια για να χορηγείται το αντίστοιχο μέρος
στη σύνταξη. 

iv. Χορήγηση του επιδόματος Διοίκησης από το βαθμό
του Πυραγού και πάνω γιατί αυτός είναι ο βαθμός από τον
οποίο προβλέπεται κάποιος να κάνει Διοίκηση και επιπλέον,
χορήγηση αυτού σε όλους τους Υπαξιωματικούς και Αξιωμα-

τικούς που εκτελούν καθήκοντα Διοικητή ή καθήκοντα Τμη-
ματάρχη. 

v. Αποζημίωση για την άδεια που δεν χορηγείται με ευθύ-
νη της Υπηρεσίας καθώς και αποζημίωση για τα ρεπό τα
οποία δεν χορηγούνται μετά την πάροδο πέντε (5) μηνών
από την πραγματοποίησή τους. 

4.Εργασιακά 
• Εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους

χώρους εργασίας αλλά κατά τις επιχειρήσεις.
• Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις κρίσεις και προα-

γωγές των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Πρό-
βλεψη για συμμετοχή αιρετών μελών ως εκπροσώπων των
εργαζομένων στα πειθαρχικά συμβούλια και στα συμβούλια
κρίσεων. 

•  Οι Αρχηγοί των Σωμάτων Ασφαλείας να μην επιλέγο-
νται μόνο από το ΚΥΣΕΑ αλλά οι έχοντες από το νόμο δικαί-
ωμα επιλογής να παρουσιάζονται ενώπιον Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής σε δημόσιο διάλογο, να αξιολογούνται τα προσό-
ντα τους και το βιογραφικό τους και η πρόταση της επιτρο-
πής μαζί με την εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού να υποβά-
λονται στο ΚΥΣΕΑ το οποίο θα αποφασίζει.
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του Α.Π.Σ. με θέμα « Κοινοποίηση πινάκων κενών θέσεων
πυροσβεστών » το Α.Π.Σ. επικαλούμενο την παρ. 1 του άρ-
θρου 5 του Π.Δ.19/06 και τα άρθρα 10 και 11 του Π.Δ.
170/96 κοινοποιεί κενές θέσεις από 48 πυροσβεστικές υπη-
ρεσίες και 55 πυροσβεστικά κλιμάκια με σκοπό την κάλυψή
τους από τους εξερχόμενους της πυροσβεστικής ακαδη-
μίας νέους πυροσβέστες.

Η κοινοποίηση κενών θέσεων κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν
προβλέπεται από καμία διάταξη του κανονισμού μεταθέσε-
ων και του κανονισμού πρόσληψης και η παραπομπή στις
συγκεκριμένες διατάξεις γίνεται για καθαρά τυπικούς λό-
γους. Όφειλε το Α.Π.Σ. να έχει ρυθμίσει με την έκδοση σχε-
τικών Π.Δ. το ζήτημα της τοποθέτησης των νέων πυροσβε-
στών πριν την έξοδό τους από την σχολή καθώς επίσης και
το γενικότερο ζήτημα που προκύπτει με τις μεταθέσεις των
αρχαιότερων πυροσβεστών. 

Το αποτέλεσμα αυτής της τραγελαφικής κατάστασης
που τίναξε στον αέρα κάθε έννοια αξιοκρατίας σε επίπεδο
κανονιστικών διατάξεων ( γιατί στην ουσία μέσω των παρά-
νομων αποφάσεων έχει γίνει πολύ πριν ) ξεκίνησε από την
έκδοση του Π.Δ 19/06 συνεχίστηκε με το Π.Δ. 236/07 και
βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την στιγμή με τις τοποθετήσεις
των νέων πυροσβεστών είναι ότι: 

• Τοποθετούνται νέοι πυροσβέστες με την έξοδό τους
από την σχολή σε κενές θέσεις Π.Υ και Π.Κ. που έχουν ως
τόπο συμφερόντων αρχαιότεροι συνάδελφοι τους και μέ-
χρι στιγμής δεν έχουν μετατεθεί σε αυτές.

• Κοινοποιείται ένας αριθμός κενών θέσεων από Π.Υ.
και Π.Κ. που θα καλυφθούν άμεσα από τους νέους πυρο-
σβέστες, χωρίς να υπάρχει ρητή διευκρίνιση εάν έχουν λη-
φθεί υπόψη οι θέσεις που αναλογούν σε όσους εκ των αρ-
χαιοτέρων πυροσβεστών έχουν δηλώσει ως τόπο συμφε-
ρόντων τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και κλιμάκια και πότε
θα μετατεθούν προς αυτές.

• Ενώ έχουν κληθεί οι νέοι πυροσβέστες να κάνουν
εντός της σχολής δηλώσεις τόπου συμφερόντων, καλού-
νται τώρα να δηλώσουν που επιθυμούν να μετατεθούν χω-
ρίς να γνωρίζουν υπό ποιους όρους γίνεται η μετάθεσή
τους, δηλαδή το χρονικό διάστημα παραμονής στις νέες
υπηρεσίες, καθεστώς μοριοδότησης κ.λ.π.

Για τους παραπάνω λόγους η Ε.Α.Κ.Π. προτείνει στους
συναδέλφους προγενέστερων σειρών που έχουν δηλώσει
ως τόπο συμφερόντων υπηρεσίες και κλιμάκια του συγκε-
κριμένου πίνακα κενών θέσεων, να υποβάλουν αρχικά ανα-
φορές προς το Α.Π.Σ. με σχετικό ερώτημα προκειμένου να
δημιουργήσουν υπόβαθρο για την αντιμετώπιση τυχόν μελ-
λοντικών τους προβλημάτων σχετικά με τις κενές θέσεις
που διεκδικούν.      

Συνάδελφοι η κατάσταση αυτή δεν είναι κεραυνός εν
αιθρία αλλά είναι αποτέλεσμα:

• Της χρόνιας αδράνειας του συνδικαλιστικού κινήμα-
τος στον κλάδο μας με ευθύνη των παρατάξεων Δ.Α.Κ.Υ.Π.
Σ & Π.Α.Σ.Κ Π. απέναντι σε κάθε προσπάθεια των κυβερνή-
σεων για υπονόμευση της αξιοκρατίας.

•  Της ουσιαστικής τους συμβολής στην κατάργησή της
μέσα και από τις αποφάσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου
μεταθέσεων όπου συμμετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποί
τους για σειρά ετών, με σκοπό την εξυπηρέτηση ρουσφετο-
λογικών και ψηφοθηρικών αναγκών.

Την στιγμή αυτή είναι σε εξέλιξη σχέδιο προεδρικού
διατάγματος για την τροποποίηση του κανονισμού μεταθέ-
σεων που ενώ παίρνει τον δρόμο της ολοκλήρωσής του μέ-
χρι στιγμής δεν έχει κοινοποιηθεί κανένα σχετικό αντίγρα-
φο στα συνδικαλιστικά όργανα. Είναι σίγουρο πλέον ότι και
αυτό το Π.Δ. θα έρθει να ολοκληρώσει ό,τι ξεκίνησε σε βά-
ρος της αξιοκρατίας με τα Π.Δ. 19/06 & 236/07 αλλά και να
νομιμοποιήσει τις μέχρι σήμερα αναξιοκρατικές αποφάσεις
του υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων.

Η Ε.Α.Κ.Π. απευθύνει ΚΑΛΕΣΜΑ σε όλους τους συνα-
δέλφους, εάν θέλουν πραγματικά να υπάρξει ένας θύλακας
αντίστασης σε όλες αυτές τις προσπάθειες αφαίρεσης και
υπονόμευσης των δικαιωμάτων μας, να ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ το
αγωνιστικό της ψηφοδέλτιο για το υπηρεσιακό συμβούλιο
μεταθέσεων με σκοπό την εκλογή εκπροσώπου της σε αυ-
τό για να σταθεί εμπόδιο σε κάθε είδους υπονόμευση της
αξιοκρατίας.   
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• Αλλαγή του τρόπου προσλήψεων.
Να γίνονται μέσω των Πανελλαδι-
κών εξετάσεων, που διασφαλίζουν
την αντικειμενικότητα και την κατ’
έτος πρόσληψη.

• Ίδρυση και λειτουργία της Ακαδη-
μίας στην Αλεξανδρούπολη.

• Προσλήψεις για άμεση κάλυψη των
κενών θέσεων στο Λιμενικό.

• Να δοθούν τα χρήματα που χρωστά-
νε οι φορείς διαχείρισης των Λιμέ-
νων στον κρατικό προϋπολογισμό
και στα ταμεία των Λιμενικών.

• Να σταματήσουν οι Λιμενικοί να
εκτελούν χρέη υπαλλήλων Ανωνύ-
μων Εταιρειών.

• Απεμπλοκή από το Στρατιωτικό Ποι-
νικό Κώδικα.

• Θεσμική κατοχύρωση της συμμετο-
χής των εργαζομένων σε όλα τα
υπηρεσιακά συμβούλια και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

• Να μη χρησιμοποιούνται οι Λιμενι-
κοί στην καταστολή των εργατικών
κινητοποιήσεων.

• Ενίσχυση του επιχειρησιακού ρόλου

του Λιμενικού.
• Πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
• Απόσυρση των αντιασφαλιστικών

νόμων Σιούφα και Ρέππα.
• Διασφάλιση των ορίων ηλικίας.
• Αναμόρφωση του ενιαίου μισθολο-

γίου με ενσωμάτωση των επιδομά-
των.

• Αποζημίωση για την υπερεργασία
σύμφωνα με τις ευνοϊκότερες δια-
τάξεις που ισχύουν για τους δημο-
σίους υπαλλήλους.

¡ÀÃΔ∂ƒπ¡∞: 
∫∞Δ∞ºøƒ∏ ∞¢π∫π∞ ™∂
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To˘ Δ¿ÛÔ˘ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘
Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢.™ ÙË˜ ¶√∂¶§™

ΔÔ Â›‰ÔÌ· ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Î‹˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ (Ó˘¯ÙÂ-

ÚÈÓ¿) fiÙ·Ó ıÂÛÌÔıÂÙ‹ıËÎÂ ÚÔ¤‚ÏÂÂ ÙËÓ ÈÛfi-

ÔÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÂ fiÏ· Ù· ÛÙÂÏ¤¯Ë

ÙˆÓ ∂.¢. Î·È ÙˆÓ ™.∞. Î·È Â›¯Â ÛÎÔfi Ó· Ù· ÈÎ·ÓÔ-

ÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÁÈ· ÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÂÚÁ·Û›·

Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó. √È √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ÙfiÙÂ ··›ÙË-

Û·Ó Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰ÈÎ·ÈfiÙÂÚË Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ-

Á·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ™.∞. 

¶¤Ù˘¯·Ó ¤ÙÛÈ:

1. ªÂ ∫.À.∞. ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È

ÙˆÓ ∂ÌÔÚÈÎ‹˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿ÍË˜ Ó·

Î·ıÔÚÈÛÙÂ› ÙÔ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ ÁÈ· Î¿ıÂ ÒÚ· Ó˘¯ÙÂÚÈ-

Ó‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ˆÚÒÓ

ÁÈ· Î¿ıÂ ™ÒÌ·.

2. ªÂ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÂ›ˆÓ ∂ÌÔÚÈÎ‹˜

¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿ÍË˜ ¤ÁÈÓÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ·

Ó· Î·ıÔÚÈÛÙÂ› ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘

ÙÔ ‰ÈÎ·ÈÔ‡Ù·È ÒÛÙÂ Ó· ·Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·˘-

ÙÔ› Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ó‡¯Ù·. £· ‹Ù·Ó ·ÊÂÏ‹˜ fiÔÈ-

Ô˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙË˜ ·Ô˙ËÌ›ˆ-

ÛË˜ Á· ÙËÓ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÂÚÁ·Û›· Â›¯Â Ï˘ıÂ›.

∏ ·Ú¯‹ fiÌˆ˜ Â›¯Â Á›ÓÂÈ Î·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÌÔÚÂ›

Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Û˘ÓÂ¯Ò˜. ™ÙÈ˜ ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘

2003 ÂÙ‡¯·ÌÂ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ˆÚÔÌÈÛı›Ô˘ ÁÈ·

ÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÂÚÁ·Û›·. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔ-

ÓÔÌÈÎÒÓ Î·ıfiÚÈÛÂ 48 ÒÚÂ˜ ÙÔ Ì‹Ó· ˆ˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ

fiÚÈÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÒÓ ˆÚÒÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È-

Î·ÈÔ‡¯Ô˘˜. ¶ÚÈÓ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2007 ÌÂ ∫À∞

·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ Ó˘¯ÙÂ-

ÚÈÓÒÓ ˆÚÒÓ ·fi 48 ÒÚÂ˜ ÛÂ 64 ÁÈ· ÙËÓ ∂§∞™ Î·È

ÙÔ ¶.™. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÓfiÌÔ, ÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙÔ˘ Î·È

ÙË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ú·ÎÙÈÎ‹ ¤ÚÂÂ Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi-

Ì·ÙË ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ˆÚÒÓ Î·È ÛÙÔ §ÈÌÂÓÈ-

Îfi. ∞˘Ùfi fiÌˆ˜ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÂ ÌÈ· Â˘ÓÔÌÔ‡ÌÂÓË

ÔÏÈÙÂ›· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂ-

Ùˆ›˙ÂÈ ÌÂ ›ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∞ÓÙ›

ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó·˜ ¯Úfi-

ÓÔ˜ Î·È ÔÈ §ÈÌÂÓÈÎÔ› ·Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ ·ÏÈfi

Î·ıÂÛÙÒ˜. Ã¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂÈ-

Ûfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÔ Â›Ó·È ÔÈ ¯·ÌËÏfi‚·ıÌÔÈ Ô˘ ÂˆÌ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ
Î‡ÚÈÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙË˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ™Ù·

Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÂÓÈ·›ˆÓ

Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ̆ ÛÙÂÚÔ‡Ó Î·È ··ÍÈÒÓÔÓÙ·È. ¶ÚÔÛÊ¤-

ÚÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙË ÂÚÁ·Û›· Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘˜

ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ.

∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË˜ Î·È μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË˜ ÛÊ‡ÚÈÍ·Ó

·‰È¿ÊÔÚ·. ∏ ÌfiÓË ÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹Ù·Ó Ó· ÌÔÈÚ¿-

˙Ô˘Ó ·Ïfi¯ÂÚ· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡˜,

fiÔ˘ ÌÂ ·˘Ù·¿ÚÓËÛË (Î·È ¯ˆÚ›˜ ÏÂÊÙ¿) «Ê˘Ï¿-

ÓÂ £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜». √ μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË˜ ÂÈÏ¤ÔÓ ÌÂ-

Ù¤ıÂÛÂ ÙÈ˜ Â˘ı‡ÓÂ˜ ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ∫À∞.

ΔÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ™ÒÌ· ˘ÔÏÂ›ÂÙ·È 40% ÙË˜ ÔÚÁ·ÓÈ-

Î‹˜ ÙÔ˘ Û‡ÓıÂÛË˜. ŸÛÔÈ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙ· §ÈÌÂ-

Ó·Ú¯Â›· Î·È ÙÈ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Î¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Ì¤Û·

ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 64 Ó˘¯ÙÂÚÈ-

Ó¤˜ ÒÚÂ˜ ÙÔ Ì‹Ó·. ∏ ÎÔÚÔ˚‰›· ÛÂ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜
Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ∂›Ó·È ÚfiÎÏËÛË Ó·

·ÎÔ‡Ó ÁÈ· ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Î·È ‰ÈÛÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Ô˘

ÙÚÒÁÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ó· ‚Ï¤Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈ-

ÙÂ›· Ó· ÎˆÊÂ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ∞Ó

˘‹Ú¯Â ÔÏÈÙÈÎ‹ ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ ı¤Ì· ı· Â›¯Â Ï˘ıÂ›.

√ Ó¤Ô˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂¡∞¡¶ ÔÊÂ›ÏÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ‰Ò-

ÛÂÈ Ï‡ÛË ÌÂ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎ‹ ÈÛ¯‡ ·fi ÙÔ ™ÂÙ¤Ì‚ÚË

ÙÔ˘ 2007.

Προτάσεις  του  ΣΥΝ  για  το  Λιμενικό  Σώμα 

Το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη στη συγκέντρωση της Γ.Σ.Ε.Ε
και ΑΔΕΔΥ στη ΔΕΘ, μετά από πάρα πολύ καιρό είδαμε
επιτέλους κάποιες εκατοντάδες διαδηλωτών με στολές.
Αστυνόμοι - Πυροσβέστες - Λιμενικοί μαζί με τους άλλους
εργαζόμενους διαδήλωσαν ενάντια στην κυβερνητική πο-
λιτική και τη «μεταρρύθμισή» της που τους υποβαθμίζουν
καθημερινά.

Αιτήματα των διαδηλωτών η κάλυψη των κενών θέσε-
ων, η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, ο εφο-
διασμός με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή
και μέσα, η εφαρμογή των όρων υγιεινής και
ασφάλειας, η αναγνώριση της εργασίας ως
επικίνδυνης και ανθυγιεινής, η αναθεώρηση
του ισχύοντος συστήματος κρίσεων - προαγω-
γών και η κατάρτιση ενός νέου μισθολογίου,
που θα επιτρέπει στο χαμηλόβαθμο προσωπι-
κό να ζει χωρίς δεύτερη και τρίτη δουλειά.

ΟΙ κυβερνήσεις μέχρι σήμερα αρνήθηκαν
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των εργα-
ζομένων στα Σ.Α.

Με ψίχουλα κα υποσχέσεις προσπάθησαν
να τους κοροϊδέψουν, να πάρουν τη ψήφο
τους και να τους βάλουν απέναντι στους άλ-
λους εργαζόμενους που διεκδικούσαν. Αρκεί
όμως η παρουσία σε μια διαμαρτυρία για να
σου λύσει τα προβλήματα;

Φυσικά και όχι. Ο αγώνας πρέπει να είναι
συνεχής, πολύπλευρος και κλιμακωτός.

Πρέπει να έχεις την κοινωνία σύμμαχό σου
και για να το πετύχεις αυτό πρέπει να σταθείς στο πλευρό
της και όχι απέναντί της.

Πρέπει να πείσεις την κυβέρνηση ότι είσαι αποφασι-
σμένος να φτάσεις στα άκρα προκειμένου να πάρεις αυτό
που δικαιούσαι.

Πρέπει η κάθε ενέργεια να έχει μαζικότητα και δυναμι-
σμό.

Οι αναφορές αυτές δεν γίνονται με διάθεση καθοδήγη-
σης, υπόδειξης ή απαξίωσης των προσπαθειών που έχουν
γίνει μέχρι σήμερα. Όμως διαβάζοντας το ψήφισμα των
ομοσπονδιών, μόνο συνδικαλιστικό κείμενο δε θύμιζε. Θα
μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα ενημερωτικό υπηρεσιακό
σημείωμα ήπιων τόνων για ενημέρωση της ιεραρχίας. Ποι-
ον μπορούμε να πείσουμε ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε;
Σίγουρα κανένα.

Αυτές τις δύσκολες για όλο τον κόσμο εποχές τα συν-
δικάτα πρέπει να δείξουν αποφασιστικότητα και πυγμή.

Κατανοούμε ότι ο χώρος των Σ.Α είναι δύσκολος και με
πολλές ιδιαιτερότητες. Αν φοβούνται όμως οι συνδικαλι-
στές να στηλιτεύσουν την πολιτική της κυβέρνησης και εγ-
γράφως να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια και το δυναμισμό
τους, τότε τι πρέπει να κάνει ο απλός συνάδελφος;

Η Σύνταξη

Νέου τύπου εκπαίδευση σκαρφίστηκαν στο Υπουργείο
Εμπορικής Ναυτιλίας, για τους Υπαξιωματικούς του Λιμενι-
κού Σώματος. Έκλεισαν τους 30 προσληφθέντες στη Σχολή
Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού προκειμένου να
λάβουν "στρατιωτική εκπαίδευση", όπως λένε οι αρμόδιοι.

Πρέπει να σημειωθεί ότι 22 από τους 30 που προέρχονται
από ιδιώτες έχουν ήδη υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θη-
τεία η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης στο
Λιμενικό και οι υπόλοιποι 8 έχουν επιπλέον εκπαιδευτεί και
υπηρετήσει ως Λιμενοφύλακες.

Τους έβαλαν λοιπόν στη ΣΜΥΝ, τους πήραν κινητά, τσι-
γάρα, λεφτά, ρολόγια, γυαλιά ηλίου, βέρες, τους έντυσαν
ναύτες και τους πλάκωσαν σε αγγαρείες τουαλέτας και σε
ομαδικά καψώνια.

Τους υποσχέθηκαν ποινολόγια μόλις επιστρέψουν από
τη άδεια ορκωμοσίας και τους πήραν τηλέφωνο, ενώ ήταν
σε άδεια, να βγάλουν έγχρωμες φωτογραφίες με τα ρούχα
του ναύτη για τις ταυτότητές τους.

Έτσι αντιλαμβάνονται τη στρατιωτική εκπαίδευση στο
ΥΕΠΑΝΠ; Αυτό το Λιμενικό ονειρεύονται αυτοί που χαρά-
ζουν την πορεία του; Τα καψόνια και η νοοτροπία της βίας
και φοβίας τι θα διορθώσουν απ’ τα κακώς κείμενα;

Το Λιμενικό Σώμα έχει κοινωνικό ρόλο και προσανατολι-
σμό. Έχει προσφέρει πολλά και μπορεί να προσφέρει περισ-
σότερα. Χρειάζεται όμως βούληση και όραμα, τα οποία όπως

φαίνεται δεν τα έχει η ηγεσία του Υπουργείου. Αντί λοιπόν
να ασχοληθούν με την:
•  Κάλυψη των 4.000 κενών θέσεων.
• Αλλαγή του συστήματος προσλήψεων ώστε αυτές να γί-

νονται μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων
•  Ίδρυση και λειτουργία της Ακαδημίας του Λ.Σ
• Απεμπλοκή από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα
• Ενίσχυση των Επιχειρησιακών Μέσων και Μονάδων
• Καταβολή των χρωστούμενων οδοιπορικών
• Καταβολή των νυχτερινών όπως στην ΕΛΑΣ και το Π.Σ
• Διοικητική μέριμνα του προσωπικού
• Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας Υλοποιούν

τις εμφυλιοπολεμικές τους φαντασιώσεις ντύνοντας ναύ-
τες τους υπαξιωματικούς του Λ.Σ.

Όπως φαίνεται η κυβέρνηση εννοεί "μεταρρύθμιση" την
πιστή εφαρμογή του δόγματος Μπερλουσκόνι που θέλει το
στρατό να ασκεί τη Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια.

Ο Λιμενικός κάθε μέρα συναναστρέφεται με τον Έλληνα
Πολίτη και τον εξυπηρετεί. Άλλου είδους εκπαίδευση και
ενίσχυση χρειάζεται. Ας μην προσπαθεί η κυβέρνηση να κα-
λύψει το έλλειμμα πολιτικής της και την ανεπάρκειά της με
καταστροφικές επιλογές.

Εκτός και αν ιδεολογικά ταυτίζεται με τα καθεστώτα που
τη δημόσια τάξη και ασφάλεια ασκούν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Η Σύνταξη

ΚΑΨΟΝΙΑ  ΑΝΤΙ  ΓΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΟΥΣ  ΔΟΚΙΜΟΥΣ  Υ/Ξ  ΤΟΥ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
Πλήρη κομματικοποίηση στην εισαγωγή των προσλήψεων στο Λιμενικό Σώμα 
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Θα ήθελα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ να σας
ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και να
σας εκφράσω τη συμπαράστασή μας και
την απόφασή μας να στηρίξουμε με κάθε
τρόπο τους συναδέλφους σας και τις οικο-
γένειές τους: Βρίσκονται σ'  αυτή τη δύσκο-
λη κατάσταση επειδή έκαναν το καθήκον
τους. Να παλέψουμε όλοι μαζί για να μη χυ-
θεί άλλο αίμα. Για να αλλάξουν τα πράγμα-
τα στην Κρήτη, στην αστυνομία της και γε-
νικότερα. 

Η σημερινή σας συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας έχει στο επίκεντρό της ένα μεγάλο
θέμα: Την αύξηση της εγκληματικότητας
στην ελληνική κοινωνία και ειδικότερα
στην κοινωνία της Κρήτης, με ό,τι κινδύ-
νους, επιπτώσεις και απώλειες αυτό συνε-
πάγεται όχι μόνο για την καθημερινή ζωή
του πολίτη, αλλά και για τους εργαζόμε-
νους στα Σώματα Ασφαλείας.

Την εγκληματικότητα σ'  όλες της τις
εκφάνσεις την πληρώνει ακριβά ο ελληνι-
κός λαός και σεις οι ίδιοι. Από τις μίζες της
Ζίμενς ή τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευ-
ρώ των χρημάτων των ταμείων, δηλ. των
εργαζόμενων, που αντί να διοχετευτούν
και να εξυπηρετήσουν λειτουργίες περί-
θαλψης και συνταξιοδότησης κατέληξαν
σε ατομικό πλουτισμό των ταγμένων να τα
διαχειριστούν, συμπεριλαμβανόμενου και
του δικού σας ταμείου. Μέχρι το επαναλαμ-
βανόμενο, με την προκλητική ανοχή της
επίσημης πολιτείας, έγκλημα σε βάρος της
ζωής των εργατών μετάλλου του Περάμα-
τος - 11 νεκροί μέσα στον τελευταίο μόνο
χρόνο θυσία στο βωμό του κέρδους. Είτε
πρόκειται για το νεαρό μετανάστη που
σφάχτηκε πέρυσι μπροστά στα μάτια του
πατέρα του στο Ρέθυμνο και το νεαρό φοι-
τητή που σφάχτηκε εξίσου απρόκλητα φέ-
τος στην ίδια πόλη, είτε για τους έκτακτους
πυροσβέστες που στάλθηκαν χωρίς κανένα
εξοπλισμό, ουσιαστικά αβοήθητοι, να σβή-
σουν τις φωτιές που στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις βάζει το μακρύ χέρι της μαφίας
της γης κι άφησαν την τελευταία τους πνοή
πέρυσι μέσα στη χαράδρα, είτε για τα τε-
λευταία δικά σας θύματα στη χασισοφυτεία
έξω απ'  τις Μαλάδες,  την  εγκληματικότη-
τα τη γεννούν οι πραγματικότητες της ελ-
ληνικής κοινωνίας: Οι πελατειακές σχέσεις
οικονομικής και πολιτικής προστασίας, η
νομοθεσία που επιτρέπει στο μεγάλο οικο-
νομικό έγκλημα, αυτό που φοράει επίσημο
σκούρο ένδυμα, να ξεγλιστρά, η γενικευμέ-
νη αίσθηση, ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, ότι ο
καθένας μπορεί να κάνει τα πάντα και να
μένει πρακτικά ανενόχλητος, γιατί πάντα
κάποιος παράγοντας θα βρεθεί να τον κα-
λύψει. Η ανομία και η αίσθηση ατιμωρησίας
του πολίτη - που έτσι κι αλλιώς στρέφεται
ενάντια στους περισσότερο αδύναμους -
στηρίζεται στην ανομία και στην πραγματι-
κότητα  ατιμωρησίας της εξουσίας. 

Και βέβαια δεν πρέπει να επιτρέψουμε
να γίνει νόμος του κράτους το αντισυνταγ-
ματικό κι αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο για
τις ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας, που κατατέθηκε χθες στη Βου-
λή. Πέρα απ'  όλα τ'  άλλα, οπλίζοντας τους

σεκιουριτάδες θα δημιουργήσει ουσιαστικά
μια νέα πηγή εγκληματικότητας, ιδιωτικούς
στρατούς κουμπουροφόρων.  

Η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας
δεν επιτυγχάνεται με ευχολόγια. Ούτε με
την καλλιέργεια κλίματος πανικού και υστε-
ρίας απ’ την τηλεόραση. Ούτε με απλώς με-
γαλύτερη αστυνόμευση και εντατικότερα
και πιο σύγχρονα μέσα παρακολούθησης
της καθημερινής ζωής των πολιτών. 

Η αστυνομία που χρειάζεται  η ελληνική
κοινωνία μπορεί να υπάρξει μόνο όταν οι
θεσμοί, το κράτος και η διακυβέρνηση της
βρίσκονται ουσιαστικά κι όχι τυπικά στην
υπηρεσία του δημόσιου και λαϊκού συμφέ-
ροντος.  

Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας
απαιτεί άμεσα μια ριζικά διαφορετική οικο-
νομική, και όχι μόνο, πολιτική. Μ'  ενίσχυση
του δημόσιου τομέα αντί για την ιδιωτικο-
ποίηση ζωτικών για τα συμφέροντα των ερ-
γαζόμενων και του πολίτη δημόσιων λει-
τουργιών, όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, οι
αερομεταφορές, τα λιμάνια, η ασφάλεια
των πολιτών. Μ' ενίσχυση της κοινωνικής
πολιτικής του κράτους, πριν απ'  όλα της
δημόσιας και δωρεάν υγείας, παιδείας και
ασφάλισης, αντί για την κατεδάφισή τους,
που ξεκίνησε  από το '90 και εντατικοποιεί-
ται σήμερα. Με ουσιαστικές αυξήσεις για
όλους τους εργαζόμενους, που σ΄ αυτούς
συμπεριλαμβάνεστε κι εσείς, και ιδιαίτερα
μέτρα για να τα βγάλουν πέρα οι πολύτε-
κνες και οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι
συνταξιούχοι κι οι άνεργοι. Απαιτεί μέτρα
δραστικού περιορισμού της αυθαιρεσίας
και των κερδών των μεγάλων εταιριών, που
έχουν ως αποτέλεσμα να καλπάζει η ακρί-
βεια. Πριν απ'  όλα των τραπεζών, που πέ-
ρυσι εν μέσω κρίσης του διεθνούς πιστωτι-
κού συστήματος πραγματοποίησαν κέρδη-
ρεκόρ 5,5 δις ευρώ, την ώρα που με την
άνοδο των επιτοκίων καθημερινά σφίγγει ο
βρόγχος στο λαιμό των δανειοληπτών.
Απαιτεί μια άλλη φορολογική πολιτική, με
δραστικό περιορισμό των έμμεσων φόρων
και κλιμακωτή αύξηση του φόρου εισοδή-
ματος, ώστε να μην πληρώνουν οι μισθωτοί
και οι συνταξιούχοι, και σεις ανάμεσά τους,
τα δύο τρίτα των φορολογικών βαρών.
Απαιτεί δραστική περικοπή των στρατιωτι-
κών δαπανών για απελευθέρωση πόρων για
πραγματικές κοινωνικές ανάγκες.

Από το 1974, με τον τερματισμό του
ανώμαλου εμφυλιοπολεμικού καθεστώτος
η Αριστερά  θεωρώντας τους αστυνομι-
κούς ένστολους  πολίτες, απαίτησε πλήρη
συνταγματικά δικαιώματα. Στάθηκε στο
πλευρό σας από τα πρώτα βήματα σας και
σας στήριξε, τότε ακόμα που ο συνδικαλι-
σμός σας ήταν παράνομος. Τότε που η
στρατιωτικοποίηση κυριαρχούσε επίσημα
σε κάθε πτυχή της ζωής των ανδρών και γυ-
ναικών των σωμάτων ασφαλείας και οι κυ-
βερνήσεις του δικομματισμού επεφύλασ-
σαν διώξεις στους πρώτους συνδικαλιστές
σας. 

Και σήμερα συνολικά η Αριστερά και ο
ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο εκπροσωπώ εδώ, υπο-
στηρίζει μαζί σας, μέσα κι έξω απ'  τη Βου-

λή, όλα τα δίκαια αιτήματά σας. Για να πε-
ριφρουρήσετε την αξιοπρέπειά σας ως ερ-
γαζόμενοι, πρέπει να τερματιστεί το επικίν-
δυνο από πολλές απόψεις, καθεστώς της
δεύτερης και τρίτης δουλειάς υπό την ανο-
χή των πολιτικών προϊσταμένων σας. 
Χρειάζεται γι’ αυτό άμεση ικανοποίηση
των οικονομικών σας αιτημάτων. Για βασι-
κό μισθό 1300 ευρώ στο βαθμό του αστυ-
φύλακα, του πυροσβέστη και του λιμενο-
φύλακα και ενσωμάτωση σ'  αυτόν όλων
των επιδομάτων. Για στεγαστικά δάνεια
μειωμένου επιτόκιου για πρώτη κατοικία.
Για εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας
για τη νυχτερινή εργασία και την πενθήμε-
ρη οκτάωρη εργασία με υπερωριακή απα-
σχόληση. Για ενιαία μισθολογική πολιτική
στο σύνολο της ΕΛΑΣ χωρίς τις διακρίσεις
που γίνονται σήμερα για όσους υπηρετούν
στα ΜΑΤ, στη Βουλή, στην ΕΥΠ και στις ει-
δικές υπηρεσίες. Για πραγματική στήριξη
στις οικογένειες των εργαζόμενων στην
Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμε-
νικό. Να πραγματοποιηθεί  η προεκλογική
υπόσχεση της ΝΔ για αναγνώριση της ερ-
γασίας σας ως επικίνδυνης και ανθυγιει-
νής.

Για να καταπολεμηθούν οι πελατειακές
σχέσεις και να υπάρξει αξιοκρατία και δια-
φάνεια, χρειάζεται ν΄ αλλάξει ο τρόπος
προσλήψεων στο Πυροσβεστικό και στο Λι-
μενικό Σώμα. Οι προσλήψεις να γίνονται
κάθε χρόνο μέσω του θεσμού των πανελ-
λαδικών εξετάσεων και να απεμπλακεί η
ζωή στο Λιμενικό Σώμα από το στρατιωτικό
ποινικό κώδικα. Χρειάζεται άμεση πλήρωση
των κενών θέσεων των λιμενικών και των
πυροσβεστών, με μονιμοποίηση όλων των
έκτακτων πυροσβεστών και με εφοδιασμό
τους με όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό. Άμε-
ση προτεραιότητα στα μέσα πυρόσβεσης.
Να τερματιστεί το καθεστώς χρησιμοποίη-
σης των λιμενικών ως υπαλλήλων ανωνύ-
μων εταιρειών και για την καταστολή των
κινητοποιήσεων ναυτεργατών και λιμενερ-
γατών. Χρειάζεται ειδική φροντίδα για την
εκπαίδευση, τεχνική όσο και δημοκρατική,
όλων των σωμάτων, με άνοιγμα των Παρα-
γωγικών Σχολών στους επιστήμονες και
στους ανθρώπους του πνεύματος. Για πλή-
ρη απεγκλωβισμό από τη λογική του

«εχθρού λαού», για να κοπούν με το μαχαί-
ρι, χάρη στη δική σας αποφασιστικότητα, οι
κάθε είδους πραγματικότητες τύπου ζαρ-
ντινιέρας σε βάρος εργαζόμενων που κινη-
τοποιούνται για το δίκιο τους, φοιτητών και
μεταναστών. 

Χρειάζεται θεσμοθέτηση του Ν.
1264/82 και στην ΕΛΑΣ, με κατοχύρωση
του δικαιώματος στην απεργία και στην
ίδρυση όποιων και όσων πρωτοβάθμιων
σωματείων θέλετε. Με απλή αναλογική
αντί για ενιαίο ψηφοδέλτιο και χωρίς τη
διάκριση ανώτερων-κατώτερων. Ο ΣΥΡΙΖΑ
στήριξε και υπερψήφισε την τροπολογία
του ΚΚΕ για πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώ-
ματα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου
για το ΠΟΚΕΑ. Χρειάζεται δημοκρατικός
αναπροσανατολισμός όλης της ΕΛΑΣ στην
κατεύθυνση της υπεράσπισης της ασφά-
λειας των πολιτών μέσω πρωταρχικά της
πρόληψης του εγκλήματος με σύγχρονους
τρόπους, αξιοποιώντας την εμπειρία και
τη γνώση και εμπλουτίζοντας το σώμα με
ειδικούς επιστήμονες, εγκληματολόγους,
ψυχολόγους κ.α. Για να γίνει αποτελεσμα-
τική η αστυνόμευση σε μια τέτοια κατεύ-
θυνση, χρειάζεται να καλυφθούν οι κενές
θέσεις που λείπουν από τ’ αστυνομικά τμή-
ματα να πληρωθούν πριν απ'  όλα μέσω του
απεγκλωβισμού χιλιάδων αστυνομικών από
θέσεις εξωαστυνομικών καθηκόντων: Με
κατάργηση των περισσότερων θέσεων φύ-
λαξης παραγόντων της δημόσιας και ιδιωτι-
κής ζωής και της επάνδρωσης των κτιρίων
ατέλειωτων, γραφειοκρατικού χαρακτήρα,
υπηρεσιών, καφενεία, συνεργεία κ.α. Με
κατάργηση των ΜΑΤ και των ΥΜΕΤ και
χρέωση των ανδρών τους με κανονικά
αστυνομικά καθήκοντα. Με πραγματική
ενοποίηση του σώματος με ένταξη σ'  αυτό
όλων των ειδικών φρουρών και των συνο-
ριοφυλάκων ανεξάρτητα από το χρόνο
πρόσληψής τους και με κατάργηση του θε-
σμού των ειδικών φρουρών και των συνο-
ριοφυλάκων, όπως ζήτησε από τη Βουλή ο
ΣΥΡΙΖΑ κατά την συζήτηση του νομοσχε-
δίου για την ενοποίηση της ΕΛΑΣ. 

Και βέβαια, στους πονηρούς καιρούς
που ζούμε ιδιαίτερα μετά την 11η Σεπτεμ-
βρίου, ούτε σεις ούτε ο λαός της περιοχής
του Ζωγράφου χρειάζεστε 28.000 τετρα-
γωνικά μέτρα δήθεν για την άσκηση του πο-
λιτιστικού έργου της αστυνομίας και τσιμέ-
ντωμα αντί για πάρκο στο Γουδί, με προσό-
ντα του διευθυντή αυτών των «πολιτιστι-
κών» δραστηριοτήτων ανάλογα με διευθυ-
ντή της Αντιτρομοκρατικής… 

Ο κοινωνικός αλλά και ο διακομματι-
κός έλεγχος των Σωμάτων Ασφαλείας,
πριν απ'  όλα της ΕΛΑΣ, από τη Βουλή μπο-
ρεί να βοηθήσει σ΄ έναν δημοκρατικό και
ουσιαστικό αναπροσανατολισμό της αστυ-
νομικής δραστηριότητας πιο κοντά στις
πραγματικές ανάγκες του λαού. Έτσι θ’
αυξάνεται ταυτόχρονα και η κοινωνική
αναγνώριση του έργου  σας.

Μαζί σας θα συνεχίσουμε ν’ αγωνιζό-
μαστε για να γίνουν όλα αυτά πράξη.

Ομιλία  Νάντιας  Βαλαβάνη  στη συγκέντρωση 
των Σωμάτων Ασφαλείας στο Ηράκλειο  Κρήτης 

∞˜  Â›Ó·È  ÙÔ  ÚÒÙÔ  ‚‹Ì· 

Εξάλλου για πολλά από εκείνα που χρήζουν αλλαγών
και αυτές θα μπορούσαν να είχαν γίνει από χρόνια, δεν
απαιτείται ούτε ιδιαίτερη προεργασία (πρόκειται για απλά
θέματα), ούτε επιφέρουν οικονομική επιβάρυνση στον
κρατικό προϋπολογισμό (μόνιμη δικαιολογία των κυβερ-
νώντων όταν δε θέλουν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα)
το αντίθετο μάλιστα, το κράτος θα είχε και οικονομική
ωφέλεια αν προχωρούσε στην υλοποίησή τους, όπως για
παράδειγμα αν σταματούσε την παροχή αστυνομικής κά-
λυψης αγώνων μεταξύ ιδιωτικών ποδοσφαιρικών ανωνύ-
μων εταιριών, τη γενικευμένη και άκριτη διάθεση αστυνο-
μικών στη «φρουρά» επισήμων προσώπων (ακόμα και
πρώην πολιτικών, επιχειρηματιών, μεγαλοδημοσιογράφων
, εκδοτών, κ.α.).

Αλήθεια κάθε ένας από αυτούς γιατί κινδυνεύει και
από ποιους, τι κακό έχει κάνει και σε ποιους, είναι μερικά
μόνο από τα ερωτήματα που θα έπρεπε οι διαχειριστές του
κράτους να απαντούν δημόσια προς ενημέρωση και των
πολιτών που πρέπει να γνωρίζουν την προστασία ποιανού
καλούνται να πληρώσουν οι ίδιοι, πριν προχωρήσουν κάθε

φορά στην ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων διάθεσης
«αστυνομικής προστασίας».     

Όπως επίσης ας μας απαντήσει κάποιος γιατί όλοι αυ-
τοί οι «επώνυμοι» δεν επιλέγουν να έχουν ιδιωτική φρου-
ρά; Δεν μπορούν άραγε να καλύψουν το κόστος ή μήπως
γιατί όποιος συνοδεύεται από αστυνομικό δεν ελέγχεται
ποτέ, ούτε θα αναγκαστεί να υποστεί ποτέ αστυνομικό
έλεγχο με κίνδυνο ας πούμε να ανευρεθούν στην κατοχή
του ναρκωτικές ουσίες, ούτε καν τροχονομικό έλεγχο
ώστε να αναγκαστεί να φιλοξενηθεί στα κρατητήρια σε
περίπτωση για παράδειγμα που συλληφθεί να οδηγεί υπό
την επήρεια αλκοόλ.

Εφόσον δε τα πράγματα είναι έτσι, όπως τα περιγρά-
φω, μήπως τελικά το ίδιο το κράτος εμφανίζεται ως προ-
στάτης της παρανομίας;

Το ερώτημα είναι φυσικά ρητορικό, έτσι για να αντι-
λαμβάνονται πιο συχνά πόσο ίσοι μπορεί να αισθάνονται
απέναντι στο κράτος και στο νόμο εκείνοι που έχουν τη
τάση (ευκολοπιστία) να συγχωρούν πολλά και την αγαθή
αφέλεια να αισθάνονται πολλές φορές συνυπεύθυνοι για
ό,τι συμβαίνει. 

Από τα παραπάνω μπορεί, πιστεύω, αιτιολογημένα και

τεκμηριωμένα να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η πορεία που
θα ακολουθήσει η αστυνομία της χώρας μας τα επόμενα
χρόνια, ο εκσυγχρονισμός των δομών της, ο περαιτέρω
εκδημοκρατισμός στη λειτουργία και στη δράση της, οι
επιβαλλόμενες αλλαγές στην διάρθρωση των υπηρεσιών
της και στον τρόπο που αυτές στελεχώνονται και τέλος ο
κοινωνικός και ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός που
πρέπει να έχει με ιδιαίτερη ευαισθησία στα οικονομικώς
χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα που θα πρέπει να χρή-
ζουν περισσότερης προστασίας εν αντιθέσει με ό,τι συμ-
βαίνει σήμερα, σε μεγάλο βαθμό θα μας υποδείξουν προς
τα πού θα οδηγηθεί και η ελληνική κοινωνία στο σύνολό
της.

Αυτό όχι μόνο επειδή η ελληνική αστυνομία αποτελεί
κομμάτι αυτής της κοινωνίας, αλλά γιατί λόγω του αντικει-
μένου της μπορεί να δώσει ασφαλή μηνύματα για το που
οδηγούνται τα πράγματα.

Αν λοιπόν διαπιστώσετε αύξηση των δυνάμεών της
που απασχολούνται σε κατασταλτικά μέτρα, και σε υπηρε-
σίες φύλαξης της άρχουσας τάξης ξέρει ο καθένας τι να
συμπεράνει. 

™˘Ó¤¯ÂÈ· ·’ ÙËÓ 4Ë ÛÂÏ.
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ΠΟΚΕΑ 
(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ)
Το Χόλιγουντ της Μεσογείων.
Προσπάθησε ο Υπουργός Εσωτερικών αλλά δεν έπεισε

κανέναν, ούτε και τους παρευρισκόμενους Βουλευτές της
συμπολίτευσης. 

Αντίθετοι για το ΠΟΚΕΑ τόσο οι Οικολογικές Οργανώ-
σεις, όσο και οι κάτοικοι της περιοχής: “Με το ΠΟΚΕΑ τσιμέ-
ντο να γίνουν ,ΤΖΟΓΟΣ να γίνεται με τα εκατ. ΔΙΣ ΚΕΡΔΟΣ”.
Παντού κέρδη, γεμάτα γραφεία και καρέκλες και βολέματα.

Πλειστηριασμός στο Κοινοβούλιο και αλληλοκα-
τηγορίες για το ΠΟΚΕΑ. 20.000 τ.μ. σχεδίαζε ο κ. Λα-
λιώτης για το καλό των κατοίκων και 28.000 τ.μ. η Ν.Δ.
Οικολόγοι εμφανίστηκαν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εκ
των υστέρων. Δεν ήξεραν, δεν θα συμφωνούσαν.
Εμπρός στο δρόμο που χάραξε  ο Λαλιώτης δήλωνε
ξανά και ξανά ο Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης
Παυλόπουλος.

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης «Το
πάρκο ανήκει στον Αθηναϊκό Λαό και στα παιδιά
του». Ο τελευταίος πνεύμονας πρασίνου το βαλτοπέ-
διο της οδού Μεσογείων. 

Μούγκα στο Δήμο Αθηναίων για το ΠΟΚΕΑ, οι οι-
κολογικές ευαισθησίες πού πήγαν, κ. δήμαρχε το Φθι-
νόπωρο  ήρθε, οι κάτοικοι της περιοχής θα αντιστα-
θούν. Το ΠΟΚΕΑ δε θα γίνει, τα σχέδια της Κυβέρνη-
σης θα ακυρωθούν.

Γνώσεις Αντιτρομοκρατικής θα πρέπει να έχει ο
Διευθυντής του ΠΟΚΕΑ. Δεν το λέγανε από την αρχή
ότι θέλουν να φτιάξουν το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. να ξε-
μπερδεύουν; 

Κουτοπονηριές, παραλίγο να βγάλει βλάκες τους
παριστάμενους Βουλευτές ο κ. Υπουργός στην επιμο-
νή του ότι θα φτιαχτεί το Χόλιγουντ της ΕΛ.ΑΣ. στη
Μεσογείων. 

ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πόσο ψεύτες είστε. Ζητάτε ομογενοποίηση με

ένταξη των Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλά-
κων στην ΕΛ.ΑΣ. για την καλύτερη λειτουργία της
Αστυνομίας. Και το Σεπτέμβριο πάλι προκήρυξη για
Ειδικούς Φρουρούς «σεμνά και ταπεινά». Τόση ήταν
η αξιοπιστία του Υπουργού Εσωτερικών σε όσα ανέ-
φερε στην αιτιολογική έκθεση.

Ν. 1264/82  ΓΙΑ ΕΛΑΣ
Για την τροπολογία που κατέθεσε το Κ.Κ.Ε.  εφαρ-

μογή του Ν.1264/82 «Νόμος περί Συνδικαλισμού» και
στήριξαν ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α και το ΠΑΣΟΚ έστω και μετά από
τόσα χρόνια δέχθηκε την καθιέρωση της απλής ανα-
λογικής και των διαφορετικών ψηφοδελτίων. 

Ο δε Kοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. ξε-
σπάθωσε και άρχισε την κινδυνολογία, θα κομματικο-
ποιηθεί η Αστυνομία, θα έχουμε φαινόμενα έντονου
κομματισμού στην ΕΛ.ΑΣ, ανεξέλεγκτες καταστά-
σεις, κ.τλ.

Εσείς κ. Παναγιωτόπουλε, που τους κάνατε γραμματείς
στις κομματικές οργανώσεις και αποτελούν το σκληρό πυρή-
να του κομματικού  μηχανισμού μαζί με το αδελφό κόμμα του
ΠΑΣΟΚ, σε ποιους λέτε αυτά τα παραμύθια, ποιος πιστεύει
εν έτει 2008 αυτές τις κινδυνολογίες;

Ξέχασε τα πανηγύρια των ένστολων στην Ρηγίλλης,
στην παραλίγο νίκη της Ν.Δ. στις εκλογές του 2000. Η
ΕΛ.ΑΣ αποτέλεσε  το μακρύ χέρι του δικομματισμού γι’ αυτό
και όλα τα δεινά της αναποτελεσματικότητας της, ρουσφέ-
τια, διακρίσεις, αναξιοκρατία. Σε παλιότερη συνέντευξή του
ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι ούτε σε είκοσι χρόνια
δε θα φτιάξει η ΕΛ.ΑΣ. Εμείς λέμε ότι ούτε σε 500 χρόνια δε
φτιάχνει με τις πολιτικές που εφαρμόζετε.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΤΗΝ  ΚΡΗΤΗ
Έρευνα του διάσημου Βρετανού Ανθρωπολόγου Mάικ

Χέρτσφελντ για την Εγκληματικότητα στην Κρήτη απέδειξε
ότι τελικά δεν φταίνε το DNA και τα  ήθη και έθιμα των Κρητι-
κών, αλλά η πολιτική των δύο κομμάτων Εξουσίας. 

Οι Κρητικοί  που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας στο
Νησί τη λένε με ονοματεπώνυμο παροχή υπηρεσιών για την
ψήφο μέχρι θανάτου…

ΛΙΜΕΝΙΚΟ
Παράπονα, πολλά παράπονα βρε παιδιά!!!! Αξιοκρατι-

κός ο διαγωνισμός, δε λέμε.  Μόνο που οι ουρές στα γρα-
φεία των Βουλευτών της Ν.Δ. φτάσανε μέχρι το δρόμο. Και
η απάντηση δυστυχώς: Τις θέσεις τις καλύψανε  οι Υπουρ-
γοί  

Αυτά τα παιδιά λοιπόν πότε είναι πράσινα, πότε είναι γα-
λάζια. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΞΕΠΕΣΜΟ !!

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 
Συμπτώσεις. Όπως στο Λιμενικό έτσι και στην Πυροσβε-

στική. Τα γαλάζια παιδιά έχουν την τιμητική τους. 
Είναι αξιοκρατικοί οι διαγωνισμοί……  μόνο που οι ίδιοι

και οι γονείς τους είναι στελέχη και μέλη οργανώσεων της
Ν.Δ. όπως γινόταν και παλιά με το ΠΑΣΟΚ.   

Ο ένας αντιγράφει τον άλλο και παίρνουνε τον ίδιο βαθ-
μό: Άριστα. Στη  ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
τον Ελληνικό λαό που τους πληρώνει. ΜΑΥΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ!! Το
μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τους γυρίσεις την πλάτη.

Ο πρώην Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Βουλγαρά-
κης υπηρέτης του Δημοσίου Συμφέροντος (το άκουσα και
αυτό!), αναφέρεται ότι άλλο είναι το ηθικό και άλλο το νόμι-
μο. Η αναξιοκρατία στον διαγωνισμό των Λιμενοφυλάκων
ήταν ηθική  ή νόμιμη; Απάντηση δεν πήραμε…

Η ΕΠΕ του πρώην κ. Υπουργού των Λιμενικών έγινε για
να προστατεύσει τα συμφέροντα των παιδιών του, «το έκανα
για τα παιδιά μου»!!! 

Το βάλτο-πέδιο της Ν Δ. Τι έγινε κ. Υπουργέ: Όλα τα κα-
λύπτει ο κ. Πρωθυπουργός και ο πρώην Ναυτιλίας. Μήπως,
λέμε μήπως, υπάρχει σκέψη για αλλαγή, για αξιοκρατικό δια-
γωνισμό με πανελλαδικές εξετάσεις στο λιμενικό;

Το Ναυτικό πολυεθνικό κεφάλαιο δείχνει ότι τα δόντια

του θέλουν φθηνούς ένστολους εργάτες. Κυβέρνηση και
άγιοι στο παιχνίδι χέρι-χέρι, ανταλλαγές ακίνητων του Δη-
μοσίου και του Αγίου Όρους, «μπίζνες» παντού, χορός εκα-
τομμυρίων, εύκολος πλουτισμός και δόξα… 

Πολλή δόξα και τιμή! ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ: Μήπως πρέπει να αλ-
λάξει ονομασία και να λέγεται π.χ. «Όρος των of sore». Κατά
τ' άλλα απαγορεύεται η είσοδος στις γυναίκες. Η εκκλησία
στην υπηρεσία της Ν.Δ. και τις ιερές «ΜΠΙΖΝΕΣ». Κέρδος
για την κυβέρνηση, φόροι και ζημιές για το λαό.

ΑΠΑΞΙΩΣΗ   
Πλήρη απαξίωση στους εκλεγμένους συνδικαλιστικούς

εκπροσώπους του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΕΛ.ΑΣ
από τον Υπουργό κ. Προκόπη Παυλόπουλο… Εκτός και αν
συμβαίνει κάτι άλλο και εμείς δεν το γνωρίζουμε. Τέτοια  σι-
γουριά ο υπουργός  με τέτοια Π.Δ., και νόμους SECURITY
ΘΑ ΕΠΕΦΤΑΝ ΠΟΛΛΑ ΔΑΚΡΥΑ σε άλλες εποχές!!!

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΛ.ΑΣ
Εμπρός στο δρόμο που χάραξε το ''αποφασίζομεν και

διατάσσομεν'' κ. Υπουργέ. Βάζετε τους εργαζομένους της
ΕΛ.ΑΣ στον γύψο. Ευχαριστούμε για το διάλογο που δεν κά-
νατε ποτέ. 

Η συντήρηση δεν κρύβεται με τίποτα. Άλλα λόγια ν’ αγα-
πιόμαστε. Υπέρ του Ν.1264 ήταν και ο κ. Μπαμίχας του
ΛΑ.Ο.Σ. Στο Γενικό  Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ ο εκπρόσωπος
του ΛΑΟΣ καταψήφισε τον νόμο.    

Φοβήθηκαν μη κομματικοποιηθεί ο συνδικαλισμός της
ΕΛ.ΑΣ. Τόσα χρόνια πέρασαν και ακόμη θεωρούν ''τσιφλίκια''
τους  τα Σώματα Ασφαλείας, 

ΛΑΙΛΑΠΑ
βλέπουν οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας, ζημιές

παντού… Στα 60 η σύνταξη προαναγγέλλει σε πρωτοσέλιδο
της η εφ. ''Βραδινή'' για τους ένστολους και τις Ένοπλες Δυ-
νάμεις. Ήρθε ο καιρός… Ένστολοι όλης της χώρας
ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΙΤΕ !!! «ΤΑ ΚΕΡΔΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ»  

Δ.Ε.Θ.
Πορεία ένστολων στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Μας χορ-

τάσανε πέτρες οι ''γνωστοί - άγνωστοι,'' και η φυσική και πο-
λιτική ηγεσία απλώς εκδικείται!!! Υποκρισία σε όλο της το με-
γαλείο. Ο Συνδικαλισμός των Ένστολων είναι ενοχλητικός.
Όπως και πριν, στο ίδιο έργο θεατές.

ΜΝΗΜΕΣ
Πορεία των Ένστολων στην Αμερικάνικη Πρεσβεία για

τους βομβαρδισμούς στην πρώην Γιουγκοσλαβία. «Φονιάδες
των λαών Αμερικάνοι», φώναζαν οι ένστολοι τότε επί πρω-
θυπουργίας ΣΗΜΙΤΗ που άνοιγε δρόμους στα γεράκια του
ΝΑΤΟ που κάνανε τα Βαλκάνια απέραντο νεκροταφείο, για
την ελευθερία των λαών και την οικονομία της αγοράς. Πολύ
αίμα για τις πολυεθνικές .

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
«….σεμνότητα και ταπεινότητα   πάνω απ’

όλα είναι ο κώδικας χαρακτήρα του κάθε αν-
θρώπου. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και ξε-
κάθαρος. Και ακόμα θέλω και σ’ αυτά να είμαι
απόλυτα σαφής - δεν μιλώ μόνο  για πολική συ-
μπεριφορά, που εξυπακούεται. Αναφέρομαι
και στην κοινωνική συμπεριφορά και ζωή». 

Κ .ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ    10-3-2004 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ  
ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άδεια ήταν και στη Λάρισα όλο το καλοκαίρι
τα Αστ.Τμήματα από προσωπικό. Όπως πληρο-
φορηθήκαμε στο Α.Τ.Τροχαίας (αλλά και σε άλ-
λες υπηρεσίες) είναι μόνιμη κατάσταση να
βγαίνει με ένα μόνο άτομο σε όλες τις βάρδιες
το περιπολικό του επαρχιακού δικτύου, στα πε-
ρισσότερα Τμήματα οι συνάδελφοι έκαναν να
πάρουν ρεπό ένα μήνα, ενώ σε άλλο Τμήμα είχε
καθιερωθεί το πλήρωμα του περιπολικού να
εκτελεί ταυτόχρονα εκτός από την εποχούμενη
περιπολία στον τομέα ευθύνης του, περιπολία
και σε άλλο τομέα, συγχρόνως ήταν επιφορτι-
σμένο και με την επιτήρηση Νατοϊκών στόχων
της περιοχής, ενώ εκτελούσε εν ανάγκη και
χρέη Αξ.Υπηρεσίας στο Τμήμα καθότι το εν λό-
γω Τμήμα την έβγαλε όλο το καλοκαίρι με το
1/3 της δύναμης που απαιτούσαν οι υπηρεσια-
κές ανάγκες του. 

Πέρυσι για την κάλυψη των παραπάνω υπη-
ρεσιών απασχολούνταν 7 άτομα, αντί των 2
που διατίθενται φέτος.

Αυτό θα πει εξοικονόμηση δυνάμεων στην
πράξη. Τώρα για το τι είδους έργο μπορούσαν
να προσφέρουν αυτά τα 2 άτομα όταν μάλιστα
οι αποστάσεις που καλούνταν να καλύψουν
τους ανάγκαζαν να καταγράφουν στο 8ωρο πε-
ρί τα 300 χλμ. είναι ένα άλλο ζήτημα.

Και μη χειρότερα…

ΛΑΡΙΣΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΜΑΤΑ ΚΟΣΜΟ
Ενώ όμως τα Τμήματα είχαν ερημώσει και η

αστυνόμευση της περιοχής αν όχι ανύπαρκτη,
ήταν τουλάχιστον υποτυπώδης, τα γραφεία
ήταν ασφυκτικά γεμάτα από αστυνομικούς.

Βλέπετε οι σύγχρονες αστυνομίες τους αστυνομικούς
τους θέλουν στα γραφεία να παλεύουν με τα χαρτιά και όχι
στους δρόμους για να αντιμετωπίζουν την εγκληματικότητα.

Ά ρε Ελλάδα πρωτοπόρα στις καινοτομίες.

ΛΑΡΙΣΑ 
ΑΛΛΑ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Και φυσικά τι λείπει για να συμπληρωθεί η εικόνα;
Μα βέβαια το σκληρό πρόσωπο του ικανού Αξιωματικού

που ασκεί Διοίκηση χωρίς να δέχεται δικαιολογίες από τα
«ζα» που έχει στη δούλεψή του (εξάλλου διαθέτει εμπειρία
στη διοίκηση με 200 κεφάλια ζωντανά που κουμαντάριζε
πριν τον βάλουν στην Αστυνομία).

Στο Β΄ Α.Τ. λοιπόν έπεφτε ο πέλεκυς βαρύς σε όσους
δεν απέδιδαν τα προσδοκώμενα (μειωμένη απόδοση). Άσχε-
τα αν καλούνταν να εργαστούν μετά από νυχτερινό χωρίς να
μεσολαβήσει αδιάθετο, παραβιάζοντας τα ισχύοντα.

Γιατί είπαμε τα στατιστικά, στατιστικά.

ΛΑΡΙΣΑ  
ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ

ΤΟΥΡΤΑ:«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ»

Για τον επαγγελματισμό που πρέπει να επιδεικνύουν οι
αστυνομικοί έκανε λόγο ο Αστ. Δ/ντής της Λάρισας σε όλες
τις συγκεντρώσεις των Τμημάτων.

Με τα 32άρια, με μη χορήγηση των απαιτούμενων μέσων,
με περιπολικά-φέρετρα, με ανύπαρκτες εκπαιδεύσεις, με συ-
νεχείς παραβιάσεις του χρόνου εργασίας, με μη εξειδίκευ-
ση, με τους παραλογισμούς και τις απαιτήσεις της διοίκησης
να κλονίζουν τη ψυχική σου ισορροπία, με μισθούς κάτω από
τα 1.000 ευρώ που σε αναγκάζουν να κάνεις δεύτερη δου-
λειά για να ζήσεις την οικογένειά σου και με την ακρίβεια να
σε γονατίζει.

Πλάκα δεν έχει;
Χ.Ν.
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