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Δεν είναι οι αστυνομικοί ο τελευταίος τροχός της αμάξης

Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για τους
τραυματισμούς αστυνομικών στους πλειστηριασμούς
Αφού δεν μας σέβονται ήρθε η ώρα να μας φοβηθούν…
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Οι προτάσεις μας στο 28ο Πανελλαδικό
Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Του Πάκου Δημοσθένη
Προέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Η ομιλία μου στο 28ο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΑΣΥ,
ήταν βασισμένη στις προτάσεις που κατατέθηκαν στο Προεδρείο
από εμένα, καθώς και από τον Α’ Αντιπρόεδρο Γρηγόρη
Χρυσάφη. Για την ενημέρωση των συναδέλφων θα αναφέρω
επιγραμματικά τα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκα στην ομιλία
μου:
1) Να μας ανακοινωθεί επιτέλους ο ακριβής αριθμός των
αποσπασμένων από Υπηρεσίες της Αττικής προς Νομούς της
Περιφέρειας.
2) Τι προτίθεται να κάνει το Αρχηγείο με τις 4500 κενές
οργανικές θέσεις στη ΓΑΔΑ.
3) Στο μείζον θέμα των πλειστηριασμών οφείλει η
Ηγεσία να δώσει σαφείς εντολές προς τους επικεφαλής των
δυνάμεων ώστε να μην κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα των
Αστυνομικών.
4) Άμεση κατάργηση όλων των σταθερών φυλάξεων που
δεν προβλέπονται στις διατάξεις.
5) Επανεξέταση των μέτρων τάξης στις αθλητικές εκδηλώσεις
με στόχο να σταματήσει η κατασπατάληση δυνάμεων αλλά και
να μειωθούν οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι συνάδελφοι.
6) Τήρηση εβδομαδιαίας υπηρεσίας και ωραρίου εργασίας.
Να αναφέρονται ρητά ποιες είναι οι υπηρεσιακές ανάγκες
που επιτρέπουν την αλλαγή υπηρεσίας ώστε να πάψει πια το
φαινόμενο να «βαπτίζονται» όλες οι αλλαγές υπηρεσιακές
ανάγκες. Επίσης να προβλεφθεί σαφής πειθαρχική ευθύνη για
τους διοικητές των Υπηρεσιών που δεν εκδίδουν εβδομαδιαία
υπηρεσία, που δεν τηρούν το ωράριο εργασίας και προβαίνουν
σε αδικαιολόγητες αλλαγές.

Προτάσεις
για
τροποποίηση
στον
Κώδικα
Μεταθέσεων:
1) Κατάργηση της διάταξης που δεν επιτρέπει σε
νεοεξερχόμενους όλων των βαθμίδων να τοποθετηθούν στη
Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Δ.Α.Ε.Α.) και στη Δ/νση
Μεταγωγών Δικαστηρίων (ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.)
2) Να προβλεφθούν αντικειμενικά κριτήρια ακόμα και για
τις μεταθέσεις εντός Διεύθυνσης.
3) Επανεξέταση του τρόπου αποσπάσεων και προσωρινών
μετακινήσεων εντός κι εκτός Διεύθυνσης (για αεροδρόμια ή
και για νησιά λόγω μεταναστευτικού) με σκοπό να πάψει να
παρατηρείται το φαινόμενο να αποσπώνται συνεχώς οι ίδιοι και
οι ίδιοι.
4) Όταν ο τόπος γέννησης είναι στο εξωτερικό να γίνεται
αλλαγή τόπου συμφερόντων με βάση τον τόπο πολιτογράφησης
ή εγγραφής στα δημοτολόγια του ιδίου ή της συζύγου του ή του
πλησιέστερου προς αυτόν τόπον της αυτής περιοχής μετάθεσης.
Υπάρχουν συνάδελφοι που είτε οι ίδιοι είτε η σύζυγός τους δεν
έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις
υπόλοιπες περιπτώσεις για αλλαγή τόπου συμφερόντων.
5) Πλήρη εφαρμογή του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα
και στην Αστυνομία ώστε να παρέχεται το δικαίωμα στον
ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση ακύρωσης, τροποποίησης
ή αναστολής και στην απόσπαση αλλά και στην προσωρινή
μετακίνηση και όχι μόνο στη μετάθεση όπως ισχύει μέχρι τώρα.
6) Αιτήματα αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης να
εξετάζονται από Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο. Είναι παγκόσμια
αστυνομική πατέντα το ίδιο όργανο που αποφασίζει τη
μετάθεση ή την απόσπαση να εξετάζει και την προσφυγή του
ενδιαφερόμενου.
Όλα τα ανωτέρω θέματα έχουν συζητηθεί πολλές φορές
σε Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσής μας και αποτελούν
διαχρονικές μας θέσεις. Περιμένουμε τόσο από την Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
όσο και από τη Ηγεσία του Σώματος να μην ασχοληθούν
επιφανειακά με τα ζητήματα, αλλά να μπουν στην ουσία γιατί η
Υπηρεσίες των Αθηνών είναι πραγματικά υπό διάλυση.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

Αναγνώριση μάχιμης
πενταετίας

Μια εικόνα – εκατοντάδες
χιλιάδες λέξεις.
Το όνομά μας είναι
η ψυχή μας.
Η Μακεδονία είναι
Ελληνική.

σύγχρονη
αστυνομία
Ιδιοκτήτης
Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών

Του Χύτα Κωνσταντίνου
Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών

Πριν από 14 μήνες (στο τεύχος 197 της «Σύγχρονης
Αστυνομίας» μηνών Δεκεμβρίου 2016 – Ιανουαρίου 2017),
είχα αναφερθεί στη αναστάτωση που είχε προκληθεί στους
συναδέλφους για να «προλάβουν» τότε -αφού κάποιοι τους
είχαν τρομοκρατήσει-, να αναγνωρίσουν την μάχιμη πενταετία
πριν την 01/01/2017 !!! Για κάποιους που έπεσαν τότε να με
«φάνε» για τους δικούς τους λόγους, λέγοντας ότι τάχα θα
αλλάξει η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας και δεν ισχύουν
αυτά που έγραφα, ήρθε η απάντηση.
Μετά και από τις συναντήσεις της Ομοσπονδίας μας,
η οποία είχε θέσει το ζήτημα στην Υπουργό Εργασίας κα
Αχτσιόγλου στις 26 Ιανουαρίου 2018 και εν συνεχεία δια
υπομνημάτων, η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
του Υπουργείου Εργασίας κα Στέλλα Βρακά ενημέρωσε ότι το
αμέσως προσεχές διάστημα, θα ρυθμιστεί η εκκρεμότητα της
μάχιμης 5ετίας χωρίς να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της
προβλεπόμενης εισφοράς του ν.3865/2010 και ειδικότερα ότι
για τους καταταγέντες έως 30/9/1990, δεν θα ζητηθούν
εισφορές, ενώ για τους νεότερούς τους (από 1/10/1990 και
εντεύθεν) το απαιτούμενο ποσό για την αναγνώριση της
μάχιμης 5ετίας θα μείνει το ίδιο, διαψεύδοντας οικτρά όσους

Χαλκοκονδύλη 37, Τ.Κ. 10432
Τηλ: 210-5236302
Φαξ: 210-5222760
e-mail: eaya@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.easya.gr
Υπεύθυνος Έκδοσης
Χύτας Κωνσταντίνος

Συντακτική ομάδα
Δημοσθένης Πάκος
Γρηγόριος Χρυσάφης
Νικόλαος Ρήγας
Αντώνιος Βλάχος
Μιχαήλ Καρδιασμένος
Βασίλειος Πανταζής
Κωνσταντίνος Ρίζος
Ιωάννης Καραστατήρας
Φώτης Μαυραγάνης
Γεώργιος Λόφτσαλης
Κωνσταντίνος Τόγελος
Γεώργιος Παπαγεωργίου
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν
υποχρεωτικά τις θέσεις του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
ανεύθυνα και παραπλανητικά, υποστήριζαν το αντίθετο.
Η Ένωση Αθηνών συνεχίζει απρόσκοπτα και χωρίς τυμπανοκρουσίες το έργο της και είναι
δίπλα στους συναδέλφους – μέλη της, ενημερώνοντάς τους υπεύθυνα.
Προς επίρρωση όλων όσων έγραφα, επισυνάπτω ολόκληρο το κείμενο της προ 14 μηνών
τοποθέτησής μου για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας.
Τι προβλέπει η νομοθεσία για τη μάχιμη πενταετία
Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.3865/2010 αναφέρει ότι: «Προκειμένου για τα στελέχη
των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5)
ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, (ΦΕΚ 210 Α’), αναγνωρίζεται
ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και
εργοδότη, από τους ενδιαφερομένους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε
αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις
της περίπτωσης ΣΤ’ του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 ΦΕΚ 43 Α’) και παρακρατούνται κατά το
χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία».
Επισημαίνεται ότι, ο τελευταίος ασφαλιστικός νόμος ΔΕΝ τροποποίησε το καθεστώς που
ίσχυε για τους πραγματικούς διπλούς χρόνους, όπως ο παραπάνω, αλλά για λόγους πληρότητας,
θα πρέπει να αναμένουμε και τη σχετική εγκύκλιο από το Υπουργείο Εργασίας, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα αλλάξει κάτι από τα ανωτέρω.
Για όσους συναδέλφους εισήλθαν με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και
μέχρι την 31-12-2010:
Εφόσον αναγνωρίσουν τη μάχιμη πενταετία δικαιούνται σύνταξης με 35 χρόνια υπηρεσίας.
Χρόνος Σχολής + Έτη Υπηρεσίας = 35 χρόνια | 35 χρόνια υπηρεσίας + 5 μάχιμης πενταετίας =
40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας
Εφόσον δεν αναγνωρίσουν τη μάχιμη πενταετία για να δικαιούνται σύνταξης πρέπει να
παραμείνουν 40 χρόνια στην υπηρεσία. | Χρόνος Σχολής + Έτη Υπηρεσίας = 40 χρόνια
«Ευεργετική» η αναγνώριση της Μάχιμης Πενταετίας
Τόσο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών όσο και η Ομοσπονδία μας, από το έτος
2010 είχαν εκδώσει πολλαπλές ανακοινώσεις τονίζοντας τα πιθανά οφέλη της αναγνώρισης της

Μάχιμης Πενταετίας. Πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος παραμένει η αναγνώριση της
5ετίας από τους αστυνομικούς. Η μάχιμη πενταετία είναι επιπλέον ευεργετική καθώς κατοχυρώνει
χρόνο πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και προσαυξάνει τις συντάξιμες αποδοχές. Σε κανέναν
δεν πρέπει να διαφεύγει ο όρος του Μνημονίου περί αύξησης ορίων ηλικίας σύμφωνα με την
αύξηση του προσδόκιμου ζωής, για τον οποίο αγωνιστήκαμε στο παρελθόν. Κανένας δεν
πρέπει να ξεχνάει τον διαρκή αγώνα του συνδικαλιστικού μας κινήματος για την επέκταση αυτής
της μάχιμης πενταετίας για όλους τους συναδέλφους, όπως και την μάχη που δόθηκε ώστε οι
εισφορές για την αναγνώριση να μειωθούν στο καθεστώς που ισχύει σήμερα.
Η παραπληροφόρηση
Τον τελευταίο καιρό παρατηρούνταν στις Αστυνομικές Υπηρεσίες μια αναστάτωση για να
«προλάβουν» όλοι να αναγνωρίσουν την μάχιμη πενταετία πριν την 01/01/2017 γιατί, «όπως
λεγόταν», θα αυξανόταν το ποσό της αναγνώρισης, αφού τα πλασματικά χρόνια αυξάνονται με
το νέο ασφαλιστικό νόμο!!!!
Τι ισχύει τελικά ;;;
Η πρόσφατη ασφαλιστική νομοθεσία (ν.4387/2016) προβλέπει ρητώς επαυξημένα ποσά
εισφορών για τα ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ χρόνια, ήτοι 20% επί των συντάξιμων αποδοχών. Η μάχιμη
πενταετία είναι πραγματικός χρόνος και όχι πλασματικός, λαμβάνοντας υπόψη και τις
διατάξεις του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου. Συνεπώς, με τα σημερινά δεδομένα οποιοσδήποτε
μπορεί να προβεί στην αναγνώρισή της ή μη, σύμφωνα με τα προσωπικά του πιστεύω. Αν στο
μέλλον ισχύσει άλλη νομοθεσία τούτο είναι άλλο ζήτημα και θα το δούμε όταν τροποποιηθεί.
Το ύψος του ποσού πόσο είναι και για πόσες δόσεις;;;
Η εκάστοτε αποζημίωση που λαμβάνουμε για την εργασία πέραν του πενθημέρου * 20%
και μέχρι 60 ισόποσες δόσεις | (12 μήνες χ 5 χρόνια = 60 δόσεις)
Μπορεί να εξοφληθεί η μάχιμη πενταετία εφάπαξ;
Όχι δεν μπορεί, γιατί κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η εφάπαξ
αναγνώριση μπορεί να γίνει μόνον όταν κάποιος διαγραφεί από το Σώμα υποβάλλοντας
δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση.

Αναδιάρθρωση Διοικητικού
Συμβουλίου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών κατά τη
σημερινή του συνεδρίαση, 14-2-2018, προέβη
στην αναπλήρωση των κενών θέσεων στη Διοίκηση
λόγω αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
Χρήστου και αναπλήρωσής του από τον ΦΟΥΚΑ
Θεόδωρο.
Κατόπιν τούτου υπήρξε αναδιάρθρωση του
Δ.Σ. και αφού τηρήθηκαν οι από το καταστατικό
προβλεπόμενες διαδικασίες, με ψηφοφορία
εξέλεξε νέο Αντιπρόεδρο Αρμόδιο Οικονομικών
και Ασφαλιστικών Θεμάτων τον μέχρι πρότινος
Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟ
Μιχαήλ.
Στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
εξελέγη με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ο ΡΙΖΟΣ
Κωνσταντίνος, ο μέχρι πρότινος Οργανωτικός
Γραμματέας.
Στη θέση του Οργανωτικό Γραμματέα εξελέγη
με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ο ΦΟΥΚΑΣ
Θεόδωρος.
Έτσι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ε.ΑΣ.Υ.Α. έχει ως εξής:
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Προσφυγή της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στη Δικαιοσύνη για τους
τραυματισμούς αστυνομικών στους πλειστηριασμούς
Ελπίζαμε ότι μετά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών
στις 29/11/2017 όπου συνάδελφοί μας «εδάρησαν» ανηλεώς όπως και σε
αρκετά άλλα περιστατικά τα οποία είχαν να κάνουν επίσης με τη διεξαγωγή
πλειστηριασμών ότι με την έκταση που πήραν τα γεγονότα αυτά, τις ανακοινώσεις
των Ενώσεων και τη γενική κατακραυγή, οι ιθύνοντες θα ελάμβαναν τις σχετικές
πρωτοβουλίες για διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής των
πολιτών και των συναδέλφων μας.
Δυστυχώς έως σήμερα για ένα τόσο φλέγον θέμα που οι ίδιοι έχουν
διαβαθμίσει ως νούμερο ένα (1) διαπιστώνουμε ότι δεν έχει γίνει απολύτως
τίποτα. Έτσι καλούμαστε να προστατεύσουμε μία «διαδικασία», η οποία θα
εκπαραθυρώσει, ενδεχομένως εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, με ένα
νομοθετικό πλαίσιο, προφανώς ελλιπές και αναχρονιστικό, το οποίο τελολογικά
και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα δημιουργήσει εκατοντάδες αστυνομικούς
κατηγορούμενους, τραυματίες καθώς και πολίτες. Αυτή η μεθοδευμένη και εκ
του πονηρού συστημική αμέλεια έχει έναν και μοναδικό σκοπό: Να στηρίξουμε
με κάθε τίμημα την μνημονιακή συμφωνία που σύναψαν για εκατοντάδες χιλιάδες
πλειστηριασμούς ενώ αυτοί θα προβάλλουν το δήθεν δημοκρατικό φιλολαϊκό
προφίλ τους. Μιλάμε δηλαδή για το απόλυτο θέατρο του παραλόγου το οποίο
μάλιστα ορισμένοι το θεωρούν θρασύτατα, πολιτική. Μέχρι σήμερα άναυδοι
τους παρακολουθούμε να προσπαθούν να «κρυφτούν» πίσω από τις ασπίδες
μας και να διοχετεύουν την συνολική κοινωνική κατακραυγή για την ανεπάρκειά
τους, εναντίον μας. Δεν έχουν τολμήσει ούτε μία νομοθετική παρέμβαση για την
προστασία της ζωής μας ενώ θα επιχειρήσουν να ανατρέψουν σαρωτικά όλο το
κοινωνικό status.
Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε σε όλους (πολιτικά κόμματα,
Πολιτική-Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., συναδέλφους) ότι αφού διαπιστώσαμε
ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται αν ζούμε ή αν πεθαίνουμε, κάναμε πράξη την
απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου για προσφυγή στη δικαιοσύνη.
Στις 22/1/2018 καταθέσαμε ως Ένωση μαζί με τους τραυματίες συναδέλφους
μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά παντός υπευθύνου για
έκθεση αστυνομικών σε κίνδυνο αλλά και όποιες άλλες παραβάσεις μπορούν
να στοιχειοθετηθούν τόσο για τους φυσικούς αυτουργούς όσο και για εκείνους
που έστειλαν τις αστυνομικές δυνάμεις ως πρόβατα στη σφαγή. Σκοπός μας
δεν ήταν η επικοινωνιακή εκμετάλλευση αλλά η στήριξη των ανθρώπων τους
οποίους εκπροσωπούμε, γι’ αυτόν λοιπόν το λόγο το ανακοινώνουμε σήμερα
αφού τόσο καιρό δεν έχουμε δει κάποια μεταβολή στον τρόπο που διατάσσουν

τους αστυνομικούς να παρίστανται στους πλειστηριασμούς αλλά και εν όψει των
όσων έρχονται.
Τους προειδοποιούμε ότι το οργανωμένο μαζικό αστυνομικό κίνημα θα
ακυρώσει εν τοις πράγμασιν με την στάση του την επιχειρούμενη μετατόπιση
ευθυνών και για ακόμη μια φορά τους λέμε ότι θεωρούμαστε και είμαστε κομμάτι
της κοινωνίας που υφίσταται.
Έτσι κάθε φορά που αυτοί θα ολιγωρούν, θα αμελούν, θα κρύβονται, εμείς θα
απαντάμε με προσφυγή στην ελληνική δικαιοσύνη και θα τους αποκαλύπτουμε. Να
είναι σίγουροι ότι κανένας πολιτικός αμοραλισμός τους δεν θα γίνει πλέον ανεκτός
και θα πρέπει να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και των συνταγματικών τους
καθηκόντων.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η διαδικασία της διερεύνησης των παραπτωμάτων
που καταγγέλλουμε έχει ήδη ξεκινήσει. Οι τραυματίες συνάδελφοι και το
Προεδρείο έχουν κληθεί να καταθέσουν για να υποδείξουν τους υπευθύνους.

Αφού δεν μας σέβονται, ήρθε η ώρα να μας φοβηθούν!

Στο μισθό ισότητα - Στην εργασία ανισότητα
Έγγραφο της
Ένωσης Αθηνών
σε Πολιτική Φυσική Ηγεσία
ΕΛ.ΑΣ. για τη
νέα διαταγή
«Τροποποίηση
Ειδικού Σχεδίου
Αστυνόμευσης
Κέντρου
Αθήνας» της
ΓΑΔΑ σύμφωνα
με την οποία
διαθέτει άτομα
(από τις ήδη
αφαιμαγμένες
Υπηρεσίες,
ενώ άλλες
παραμένουν στο
απυρόβλητο),
στο κέντρο
της Αθήνας
για πεζές
περιπολίες.

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε τη νέα Διαταγή
της Γ.Α.Δ.Α., σύμφωνα με την οποία εκατοντάδες
αστυνομικοί καλούνται για περιπολίες στο κέντρο
της Αθήνας για να καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών.
Χωρίς να υπεισερχόμαστε στη σκοπιμότητα της
Διαταγής αυτής, μιας και η αυξημένη εγκληματικότητα
στο κέντρο της Αθήνας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί,
οφείλουμε να παρατηρήσουμε το κενό που
προκαλείται στις Υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται
οι διατιθέμενοι αστυνομικοί, με αποτέλεσμα να οξύνεται
η εργασιακή ανασφάλεια τόσο αυτών που μένουν
και επιβαρύνονται με πρόσθετη υπερεργασία, αλλά
και των ιδίων των μετακινηθέντων, αφού από τη μία
στιγμή στην άλλη θα βρεθούν σε ένα νέο εργασιακό
περιβάλλον.
Με τη νέα Διαταγή, αποδυναμώνονται, για ακόμη
μία φορά, Υπηρεσίες πρώτης γραμμής κατά τρόπο
ανορθολογικό και ξεπερασμένο, διότι η Ηγεσία
ακολουθεί την πεπατημένη χωρίς να έχει προβεί σε μία
ριζική επανεξέταση των μέτρων τάξης και ασφαλείας,
των παλαιών και νέων πάρεργων και τις επιπόλαιες
εκτιμήσεις κινδύνων που οδηγούν στην άσκοπη
αναίρεση δυνάμεων «δια πάσαν νόσον…».
Θέση και άποψη της Ένωσης Αθηνών, με βάση
τις εμπειρίες των συναδέλφων μας αλλά και τις
κατά καιρούς παραδοχές της Διοίκησης για το ίδιο

πρόβλημα, είναι ότι η όποια συνδρομή των Υπηρεσιών πρέπει να γίνεται από όλες
ανεξαιρέτως τις Υπηρεσίες, ακόμη κι από αυτές που ενώ εδρεύουν στην Αττική
και με το πρόσχημα ότι δεν ανήκουν διοικητικά στη Γ.Α.Δ.Α. βρίσκονται έως και
σήμερα στο απυρόβλητο.
Επίσης, οι ανωτέρω συνάδελφοι πρέπει να μετακινηθούν με προγραμματισμό
και ορίζοντα, όχι ημέρας, αλλά με προσωρινή μετακίνηση, ώστε στοιχειωδώς να
εξασφαλίζεται το υπηρεσιακό συμφέρον, η έννοια της συγκροτημένης ομάδας και
η μη αυθαιρεσία της Διοίκησης, με την πιστή τήρηση των Π.Δ., προς όφελος των
συναδέλφων.
Τέλος, επειδή με προηγούμενη ανακοίνωσή μας είχαμε αναδείξει την
αποδιοργάνωση των Υπηρεσιών και της αστυνόμευσης, που προκαλεί σχετική
Διαταγή για τη φύλαξη συμβολαιογραφικών γραφείων, επιπλέον δε και την
επικίνδυνη διατάραξη των σχέσεων της Αστυνομίας με την κοινωνία, προτείνουμε
την αποδέσμευση των Αστυνομικών από τα εν λόγω μέτρα και τη διάθεσή τους
στη Γενική Αστυνόμευση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της
Υπηρεσίας και η καλύτερη προστασία των πολιτών.

5

σύγχρονηαστυνομία

Ανεξόφλητες αποζημιώσεις πρακτικής εκπαίδευσης της σειράς 2011-2013
Την 27 Φεβρουαρίου 2018,
αντιπροσωπείες των Διοικητικών
Συμβουλίων
των
Ενώσεων
Αθηνών, Βορειοανατολικής Αττικής
και Πειραιά, με την παρουσία
και συνδρομή του Οργανωτικού
Γραμματέα και Αναπληρωτή Ταμία
της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Θεόδωρου, καταθέσαμε διά των πληρεξουσίων Δικηγόρων μας κ.
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ Βάιου και κ. ΛΙΒΑΝΙΔΗ Βλάση τις αιτήσεις των συναδέλφων της
εκπαιδευτικής σειράς 2011-2013 προς τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού
και τη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου για απόδοση και αποπληρωμή των
οφειλομένων εκτός έδρας αποζημιώσεων.
Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον καθ’ ύλη αρμόδιο Ταξίαρχο
κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο που αναπληρούσε τον Προϊστάμενο του Κλάδου
Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης. Τον ενημερώσαμε για τις υποβληθείσες έως

σήμερα αιτήσεις, τις παλαιότερες ενέργειές μας (ίδε σχετική όμοια ανακοίνωση
στις 4/1/2018) και απαιτήσαμε, για μία ακόμη φορά, τη λύση του προβλήματος
και την εξόφληση των οφειλομένων.
Τονίσαμε ότι το θέμα έχει πλέον καθυστερήσει για την επίλυσή του, πέρα
από κάθε νοητή γραμμή κράτους δικαίου και η συνέχιση της απαράδεκτης αυτής
κατάστασης προσβάλει βάναυσα κάθε έννοια δικαιοσύνης. Συμφωνήθηκε, να
πραγματοποιηθεί εντός των αμέσως επόμενων ημερών συνάντηση, παρουσία
και του Προϊστάμενου του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης &
Πληροφορικής, Υποστράτηγο κ. ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ Παναγιώτη για να δρομολογηθεί με
συγκεκριμένο νόμιμο τρόπο η εξόφληση των εν λόγω απαιτήσεων.
Όσοι από τους συναδέλφους προσήλθαν στα Σωματεία μας και κατέθεσαν
εξουσιοδότηση και αντίγραφα των ανεξόφλητων υπομνημάτων από το P.O.L.,
εκπροσωπήθηκαν από τους νομικούς μας συμβούλους και έγγραφες αιτήσεις τους
κατατέθηκαν στο Αρχηγείο με αίτημα την ολοσχερή εξόφληση των αποζημιώσεών
τους.
Οι ενέργειες των Ενώσεών μας θα συνεχιστούν έως την τελική δικαίωση.

Δεν είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης, δεν θα
μας γυρίσουν σε εποχές του ’70 και του ’80
Μετά και το περιστατικό σε βάρος
συναδέλφου μας που ήρθε να προστεθεί
σε μια λίστα που μεγαλώνει επικίνδυνα το
τελευταίο χρονικό διάστημα θα θέλαμε να
εκφράσουμε τη βαθύτατη ανησυχία μας για
τα φαινόμενα αυτά.
Διάφοροι «γνωστοί» από κάθε είδους
χώρο θεωρούν ίσως ότι είναι υπεράνω
του Νόμου και του ελέγχου από τους
αστυνομικούς. Από πού ορμώμενοι παίρνουν
αυτό το δικαίωμα;;; Μα φυσικά από τη
διαχρονική στάση των πολιτικών ηγεσιών
της χώρας που αντιμετώπισαν τον Έλληνα
αστυνομικό ως τον «τελευταίο τροχό της
αμάξης». Οι μεν από ιδεοληψία και κατάλοιπα
άλλων εποχών οι δε από υπεροψία, το
αποτέλεσμα της τακτικής τους αυτής όμως
είναι ένα και το αυτό.
Ποια εικόνα σχηματίζουν από τέτοια
περιστατικά οι απλοί φορολογούμενοι
συμπολίτες μας;;; Τι συμπεριφορά θα έχουν
σε ανάλογες περιπτώσεις;;; Δυστυχώς θα
θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αυτά που
βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι
η κορυφή του παγόβουνου σε αυτά που
καθημερινά υφιστάμεθα κατά τη διάρκεια
άσκησης των καθηκόντων μας.
Αν ο αστυνομικός δεν θωρακιστεί θεσμικά
είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψουμε στη
δεκαετία του ’80 και στη νοοτροπία «ξέρεις
ποιος είμαι εγώ ρε και που θα σε στείλω».
Ευχόμαστε περαστικά στο συνάδελφό μας

του τελευταίου συμβάντος και δηλώνουμε
προς όλους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης Αθηνών μαζί με το νομικό του τμήμα
θα βρίσκονται παντού και πάντα δίπλα στους
συναδέλφους – μέλη μας.
Κλείνοντας δεν μπορούμε παρά να
ευχαριστήσουμε
το
δικηγόρο
Πέτρο
Μαντούβαλο για τη στήριξη και τη βοήθεια
που παρείχε σε συναδέλφους μας, τόσο
σε συμβάν στο Α.Τ. Ομόνοιας, όσο και στο
περιστατικό με τον γνωστό τραγουδιστή.

Ευτυχώς πλέον κανείς δεν μπορεί
να μας στείλει στον «Έβρο»!!!
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Η φωνή της Υ.ΜΕ.Τ.
Επιμέλεια: ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Μιχαήλ, ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ΑΛΕΞΙΟΥ Κωνσταντίνος, ΔΟΥΒΛΗΣ Απόστολος
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Σπυρίδων, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος, ΤΖΑΝΗΣ Αντώνιος, ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ Σπυρίδων, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Τα τελευταία γεγονότα στα γήπεδα
δυστυχώς μας επιβεβαιώνουν σε ότι
έχουμε γράψει εδώ και καιρό. Έχουν
δυστυχώς αφήσει την αλητεία των
γηπέδων είτε των οργανωμένων ή
των κουστουμαρισμένων οπαδών
που έχουν δημιουργήσει συνθήκες
τρομοκρατίας
στα
γήπεδα
και
ηθελημένα έχουν δέσει τα χέρια της
Αστυνομίας
Άποψή μας είναι να φύγει η
Αστυνομία από τα γήπεδα και όταν
χρησιμοποιείται
να
πληρώνεται
αδρά. Είναι κατάντια εν έτη 2018
να πηγαίνουμε στα γήπεδα μεγάλος
αριθμός αστυνομικών σε κάθε αγώνα για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα
ιδιωτικών ΠΑΕ. Επιτέλους η καραμέλα για όποια επεισόδια γίνονται στα γήπεδα
πρέπει να κοπεί και πρέπει να καταλάβει η Ηγεσία ότι οι διμοιρίες δεν είναι οι
χαμάληδες.
Καλωσορίζουμε ως Διοικητή της ΥΜΕΤ τον Ταξίαρχο κ. Κυριακούλη Γεώργιο,
έναν Αξιωματικό γνώστη της υπηρεσίας αφού έχει μια ζωή στα “σιδερένια”
κλουβιά.
Με χαρά μάθαμε την απόφαση του δικαστηρίου για την καταδίκη των δύο
αγροτών με 12 μήνες με τριετή αναστολή για τα επεισόδια έξω από το Υπουργείο
Γεωργίας τον Φεβρουαρίου του 2017.
Για πρώτη φορά έγινε πράξη η συνεργασία της τράπεζας αίματος της Ένωσης
μας με το “Όραμα Ελπίδας” στην αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στην ΔΑΕ.
Η πλειονότητα των συναδέλφων έδωσε αίμα με χαρά, ενώ ταυτόχρονα έδωσαν
και δείγμα μυελού των οστών. Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκάλεσε ότι τέσσερις
συνάδελφοι είναι ήδη δότες.
Σε πολλά αθλητικά site διαβάσαμε επιστολή διαμαρτυρίας του Γ.Σ.
Περιστερίου ότι μετά την λήξη του αγώνα Ψυχικό - Περιστερίου για την Α2

Η Ένωση Αθηνών
στο BLUE SKY για
το Bullying
Στην εκπομπή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. “Αστυνομία και Κοινωνία” στο κανάλι BLUE
SKY την 7/3/2018, φιλοξενήθηκε ο Αντιπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών Λόφτσαλης Γιώργος, που υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση
Προστασίας Ανηλίκων της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, με κεντρικό θέμα της
εκπομπής «ενδοσχολική βία – bullying».

μπάσκετ, αστυνομικός της διμοιρίας ΥΜΕΤ χτύπησε οπαδό της φιλοξενούμενης
ομάδας. Όλα καλά μέχρι εδώ, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν υπήρχε διμοιρία
ΥΜΕΤ στο γήπεδο!!!
Ένα χρόνιο αίτημα για μεταφορά της διμοιρίας από την ΛΑΕΔ στην Β. Γεωργίου
Β για φύλαξη της Τουρκικής Πρεσβείας επιτέλους έγινε. Η δύναμη της διμοιρίας
έχει πλέον ένα ικανό αριθμό.
Με θετική διάθεση είδαν οι συνάδελφοι την εκπαίδευση του προσωπικού
σε δακρυγόνα και χρήση φυσούνας και θεωρούμε ότι η εκπαίδευση θα έχει σαν
αποτέλεσμα να χορηγηθούν φυσούνες, όπου υπάρχουν εκδηλώσεις και κίνδυνος
επεισοδίων. Κάτι που αποτελεί πάγιο αίτημά μας και όπως έδειξε η πρόσφατη
εμπειρία από το περιστατικό στα σκαλάκια της Βουλής, τα αποτελέσματα ήταν
θετικότατα.
Πλειστηριασμοί: Κάθε Τετάρτη και νέες εικόνες στην τηλεόραση, εικόνες όμως
που όλοι έχουν καταλάβει ότι είναι προϊόν κοπτοραπτικής. Επεισόδια δύο-τριών
λεπτών και στην τηλεόραση παρουσιάζονται μόνο τα δευτερόλεπτα που ενεργούν
οι διμοιρίες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι διμοιρίες δείχνουν αξιοζήλευτη
ψυχραιμία και ενεργούν μόνο όταν δέχονται επιθέσεις και υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού και χωρίς σαφείς εντολές.
Επειγόντως πρέπει η Ηγεσία μας να λάβει μέτρα και να μην έχουμε νέους
τραυματισμούς. Αυτή η κατάσταση πρέπει να τελειώσει. Δεν θέλουμε άλλες
επιθέσεις στις διμοιρίες από αυτόκλητους υπερασπιστές των πάντων.
Το να βλέπεις έγκυες γυναίκες και τραυματίες συναδέλφους να ανεβαίνουν
τους ορόφους στην έδρα της Δ.Α.Ε.Α, λόγω της μη λειτουργίας των ασανσέρ, δεν
τιμάει κανέναν.
Καλό είναι στα γήπεδα ή όπου λαμβάνουν μέτρα οι διμοιρίες να μην σπάνε
σε 3 ή 4 ομάδες. Πιστεύαμε πως αυτές οι πρακτικές ανήκαν στο παρελθόν.
Όταν σου επιτίθενται με λοστάρια, κοντάρια, πόρτες και πυροσβεστήρες, είναι
αυτονόητο πως έχεις δικαίωμα να κάνεις χρήση των δημοσίων ειδών που παρέχει
η Υπηρεσία. Το «κρατάτε-κρατάτε» έχει και κάποιο ανθρώπινο όριο.
Είχαμε πάει παλιότερα στο Δημαρχείο Καισαριανής για την σκοπιά επί της Χίου
στο παρκάκι και ως γνωστόν «φάγαμε άκυρο». Κανένας σεβασμός. Χειροβομβίδες
χορεύουν δίπλα μας. Θα ξαναπάμε. Θα σας ενημερώσουμε σύντομα.
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Τα νέα της Υ.Α.Τ.
Επιμέλεια: ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Αναστάσιος, ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Γεώργιος, ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος,
ΣΦΥΡΛΑΣ Απόστολος, ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΣ Γεώργιος, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ηλίας, ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χρήστος, ΓΑΡΔΙΚΗΣ Δημήτριος, ΓΕΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος, ΒΑΡΒΑΤΟΣ Αποστόλης

Αυτή τη φορά θα είμαστε τελείως επιγραμματικοί γιατί η Υπηρεσία εκπέμπει
S.O.S.

στη Χαρ. Τρικούπη) εξελίσσεται. Καλούνται ήδη οι τραυματίες συνάδελφοι από τις
επιθέσεις σε σταθερά σημεία το 2016 και 2017. Για να δούμε είναι τελικά τα Π.Δ.
και οι Υπουργικές Αποφάσεις κουρελόχαρτα;

Χρειαζόμαστε εδώ και τώρα ενίσχυση. Έχουμε μείνει λίγοι και η ηγεσία ζητάει
πάρα πολλά.
Χρειαζόμαστε εδώ και τώρα υλικά. Δεν έχουμε ούτε τα βασικά (κράνη,
ασπίδες, ασυρμάτους)
Μην μας ξαναστείλετε ταξίδι μ’ αυτά τα λεωφορεία. Είναι θέμα χρόνου να
πάθουμε σοβαρή ζημιά.
Είναι ντροπή να φτάνουμε μέχρι τον Αρχηγό για να βρούμε ένα αξιοπρεπές
ξενοδοχείο όταν πηγαίνουμε να ενισχύσουμε Διευθύνσεις της Περιφέρειας να
πληρώνουμε από την τσέπη μας το φαγητό.
Δώστε μας επιτέλους ξεκάθαρες εντολές όταν επιχειρούμε. Δεν είμαστε
αναλώσιμοι.
Αν δεν κάνετε τα παραπάνω αλλά σταματήστε να μιλάτε για επαγγελματισμό.
Υ.Γ.: Ευτυχώς υπάρχει και η δικαιοσύνη. Η μήνυση της Ένωσης για την
επικινδυνότητα των σταθερών σημείων (με αφορμή τα τρομοκρατικά χτυπήματα

Θεωρείται έκτακτη Υπηρεσιακή ανάγκη ;
Του Κανέλλου Νικολάου
Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Αττικής
Με το Π.Δ. 173/2013 τροποποιήθηκε η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του
Π.Δ. 384/2001 «Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» και
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υπηρεσία ανακοινώνεται, υποχρεωτικά, σε εβδομαδιαία βάση και
ειδικότερα μέχρι την 14.00 ώρα κάθε Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες
της εβδομάδας ήτοι από την 06.00 ώρα της επόμενης μέχρι την 06.00 ώρα της
μεθεπόμενης Δευτέρας, δυνάμενη πάντως να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εφόσον
σοβαρές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν».
Ελάχιστες είναι οι δυνατότητες στους διοικούντες των Υπηρεσιών για να
μπορέσουν να εφαρμόσουν τα προαναφερόμενα. Ένα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι η έλλειψη δύναμης και οι φορτικές
πιέσεις των προϊστάμενων Υπηρεσιών που δέχονται για διάθεση αστυνομικών
στα αλόγιστα μέτρα φύλαξης, διαφόρων ακινήτων στόχων, που προστίθενται
καθημερινώς.
Παρόλα αυτά με αρκετές υποχωρήσεις, με κατανόηση και το φιλότιμο των
συναδέλφων μας , στις περισσότερες Υπηρεσίες ανακοινώνεται η διάταξη υπηρεσίας
την Παρασκευή για την επόμενη εβδομάδα. Στις περισσότερες Υπηρεσίες και ιδίως
στα Τμήματα Ασφαλείας αυτό δεν είναι εφικτό. Στην καλύτερη των περιπτώσεων

την Παρασκευή ανακοινώνεται η υπηρεσία για τις επόμενες τρεις ημέρες.
Αυτή τη δύσκολη κατάσταση, στην οποία βρίσκονται οι κ.κ Διοικητές απέναντι
στους υφιστάμενους συνεργάτες τους, επιδεινώνουν τα μέτρα τάξης και ασφαλείας
που διατάσσονται το απόγευμα του Σαββάτου ή της Κυριακής.
Πολλά όμως από αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να υπαχθούν σε έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες. Κανείς δεν μπορεί να βαφτίζει ως έκτακτη υπηρεσιακή
ανάγκη την επίσημη επίσκεψη ξένου Προέδρου Δημοκρατίας στη χώρα μας.
Οι επισκέψεις αυτές είναι επίσημες, έχουν αποφασιστεί πολλές ημέρες πριν την
άφιξη των επισήμων και έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί για
τις ημέρες παραμονής τους σε όλες τις άμεσες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.
Δυστυχώς, μία ημέρα πριν την άφιξη των επισήμων θα το μάθουν τα
Αστυνομικά Τμήματα και τα Τμήματα Ασφαλείας, τότε που θα διαταχθούν να
διαθέσουν δυνάμεις για την κάλυψη των μέτρων.
Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει άμεσα. Οι υπεύθυνοι ας οργανωθούν και
ας διατάσσουν τα μέτρα τότε που προβλέπεται. Υπάρχει ιδιωτική και οικογενειακή
ζωή εκτός της Υπηρεσιακής. Πρέπει να το καταλάβουν και να το σεβαστούν. Θα
αναμένουμε τις διορθωτικές κινήσεις τους, στις οποίες είμαστε σίγουροι ότι θα
προβούν. Ας μη μας διαψεύσουν.
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Συνάντηση Ε.ΑΣ.Υ.Α. με την Ηγεσία της Δ.Α.Ε.Α. στην οποία
κατατέθηκε υπόμνημα, παρουσία του κ. Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας μαζί με
εκλεγμένους αντιπροσώπους στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. που υπηρετούν στη Διεύθυνση
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 19-3-2018,
συνάντηση με την Ηγεσία της Δ.Α.Ε.Α.. Παρόντες ήταν ο Διευθυντής Δ.Α.Ε.Α.
Ταξίαρχος κ. ΣΑΝΙΔΑΣ Παρασκευάς, ο Διοικητής Υ.Α.Τ. Ταξίαρχος κ. ΤΣΙΡΟΣ
Σπυρίδων, ο Διοικητής Υ.ΜΕ.Τ. Ταξίαρχος κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Γεώργιος, οι
Υποδιοικητές των δύο Υπηρεσιών και οι Τμηματάρχες των εννέα Τμημάτων της
Υπηρεσίας.
Στη συνάντηση παρευρέθη ο Αρχηγός του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστράτηγος κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος, ο οποίος πραγματοποιούσε
επίσκεψη στην έδρα της Υπηρεσίας και όταν ενημερώθηκε για τη συνάντηση που
λάμβανε χώρα προσήλθε κι επί τουλάχιστον μία ώρα άκουσε τα ζητήματα που
έθεσε η Ένωσή μας προκαλώντας ταυτόχρονα ευχάριστη έκπληξη σε όλους τους
παρευρισκόμενους.
Τα θέματα που με υπόμνημά μας γνωστοποιήσαμε είναι τα εξής:
• Επαναπροσδιορισμός των καθημερινών υπηρεσιακών αναγκών λόγω της
ραγδαίας μείωσης του προσωπικού και της μη αντικατάστασής του (από το 2015
έχει μειωθεί η αστυνομική δύναμη κατά 40%). Ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της
Διεύθυνσης.
• Τροποποίηση του Π.Δ. των μεταθέσεων ώστε να απαλειφθεί η διάταξη που
δεν επιτρέπει την τοποθέτηση νεοεξερχόμενων όλων των βαθμών στη Δ.Α.Ε.Α.
• Μη ανακοίνωση εβδομαδιαίας υπηρεσίας. Σχεδόν καθημερινά η υπηρεσία
ανακοινώνεται στους συναδέλφους αργά το απόγευμα και σε ορισμένες
περιπτώσεις υπάρχει μεταβολή αυτής ακόμα και στις βραδινές ώρες.
• Υπερεργασία προσωπικού.
• Υπηρεσιακά οχήματα. Η καταλληλότητα αυτών: Επικινδυνότητα σε
μετακινήσεις μακρινών αποστάσεων. Τα υπηρεσιακά τζιπ, τα οποία χρησιμοποιεί
κυρίως η Υ.ΜΕ.Τ., δεν διαθέτουν ούτε τα βασικά (θέρμανση, λάστιχα).
• Σταθερά σημεία και επικινδυνότητα αυτών. Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα
στη διμοιρία που εκτελούσε υπηρεσία επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 50 είναι

Οι Ενώσεις Αθηνών - Βορειοανατολικής Αττικής
και Πειραιά συμμετείχαν στο συλλαλητήριο για
τη Μακεδονία, που πραγματοποιήθηκε στις 4
Φεβρουαρίου 2018 στην πλατεία Συντάγματος.
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ.

επιβεβλημένη η τήρηση των όσων προβλέπονται για τη σταθερή φύλαξη (Π.Δ.
141/1991, Υπ. Απόφαση για τη Δ.Α.Ε.Α.)
• Ασάφεια επιχειρησιακών εντολών ακόμα και στις πιο απλές εκδηλώσεις που
μπορεί να αποβεί μοιραία για τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων είτε να
τους οδηγήσει σε πειθαρχικές – ποινικές διώξεις.
• Ελλείψεις βασικού υπηρεσιακού εξοπλισμού (ασύρματοι, κράνη, καλαμίδες,
ασπίδες).
Επίσης, από τους παρευρισκόμενους συναδέλφους αλλά και από Αξιωματικούς
που υπηρετούν στις δύο Υπηρεσίες τέθηκε το ζήτημα της έκδοσης Κ.Υ.Α. για το
επίδομα των Μ.Α.Τ. καθώς η προθεσμία τελειώνει, όπως και το ζήτημα ετήσιου
επιδόματος το οποίο θα καλύπτει έξοδα των συναδέλφων για τις στολές τους
αφού σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτές καταστρέφονται από αντικείμενα τα
οποία δέχονται και τις πληρώνουν από τον μισθό τους. Συνάδελφος Τμηματάρχης
έκανε επίσης την πρόταση ότι ανάλογα με τα έτη που κάποιος υπηρετεί στις
Διμοιρίες να λαμβάνει είτε μόρια για μετάθεση στον τόπο συμφερόντων του είτε
κάποια συντάξιμα χρόνια ως επιβράβευση για την προσφορά του στο Σώμα,
ώστε επιτέλους να δοθεί ένα πραγματικό κίνητρο στο να παραμείνει κάποιος στη
Δ.Α.Ε.Α. αφού κάθε χρόνο οι επιθυμίες μετάθεσης προς αυτήν είναι ελάχιστες.
Ο κ. Αρχηγός αφουγκράστηκε τα θέματα και μας τόνισε ότι η ενίσχυση της
Υπηρεσίας είναι εκ των ων ουκ άνευ δίνοντάς μας την ελπίδα ότι θα υπάρξει
ενίσχυση και ότι επιτέλους θα εξεταστεί το ζήτημα που έχει προκύψει με την
τροποποίηση του Π.Δ. των μεταθέσεων και το οποίο αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπει
στους νεοεξερχόμενους όλων των βαθμών να τοποθετηθούν στη Δ.Α.Ε.Α. Μας
τόνισε επίσης ότι είναι σε γνώση του η έλλειψη σε υλικά και ότι καταβάλλεται κάθε
δυνατή προσπάθεια δεδομένων των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν
ώστε να δοθεί λύση στο θέμα με τα υπηρεσιακά λεωφορεία αλλά και με τα άλλα
είδη υπηρεσιακού εξοπλισμού (ασύρματοι, κράνη, καλαμίδες, ασπίδες).
Οι κύριοι Ταξίαρχοι αντιμετώπισαν τα αιτήματά μας με την ίδια θετική
διάθεση και δεσμεύτηκαν ότι το ζήτημα της έκδοσης εβδομαδιαίας υπηρεσίας
θα είναι υπό την προσωπική επίβλεψή τους ώστε τουλάχιστον να ξέρει ο κάθε
συνάδελφος ποια μέρα έχει την ημερήσια ανάπαυσή του και να σταματήσουμε
να ασχολούμαστε με τα αυτονόητα. Τέλος, δηλώσαμε τόσο στον κύριο Αρχηγό
όσο και στους Ταξιάρχους ότι δεν είναι δυνατόν να κάνουν οι συνάδελφοι τους
«σάκους του μποξ» στις διαμαρτυρίες για τους πλειστηριασμούς ή για οτιδήποτε
άλλο και ότι η εκτέλεση υπηρεσίας σε σταθερά σημεία μας καθιστά στόχους σε
πεδίο βολής. Περιμένουμε στο αμέσως προσεχές διάστημα την επίλυση έστω
κάποιων ζητημάτων (να σταματήσουν ας πούμε να στέλνουν έκτακτα μέτρα
βραδινές ώρες με αποτέλεσμα να τροποποιείται καθημερινά η υπηρεσία).

Στεκόμαστε δίπλα στις μάχιμες Υπηρεσίες, δεν είναι
στόχος αλλά ΕΥΘΥΝΗ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ!!!
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Η Ένωση Αθηνών συναντήθηκε με τον Γενικό Αστυνομικό
Διευθυντή Αττικής καταθέτοντας υπόμνημα
Την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών συναντήθηκε με τον Γενικό Αστυνομικό
Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ Χρήστο.
Αφού ευχηθήκαμε στον κύριο Γενικό καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα
νέα του καθήκοντα, του παραδώσαμε το κάτωθι Υπόμνημα με τα βασικότερα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες και οι συνάδελφοι και ανήκουν
στα γεωγραφικά όρια της Ένωσής μας.

αρμοδιότητα προϊστάμενων Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α., περιμένουμε όμως εκεί που
μπορεί να επιλύσει έστω και μικρά καθημερινά προβλήματα να το κάνει.
Ως Ένωση Αθηνών θα είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια να γίνει η
καθημερινότητα των συναδέλφων μας πιο ανθρώπινη. Θα είμαστε όμως απέναντι
σε τακτικές προηγούμενων ετών που κατέστησαν τους συναδέλφους αναλώσιμα
υλικά στον βωμό της ανέλιξης ορισμένων.
Για να παράγουμε το αποτέλεσμα που θέλουν και αξίζουν οι φορολογούμενοι

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
• 4.500 κενές οργανικές θέσεις στη Γ.Α.Δ.Α., μόνιμα αποσπασμένοι από τη
Γ.Α.Δ.Α. προς Υπηρεσίες του Αρχηγείου και μόνιμα προσωρινά μετακινούμενοι
προς Αστυνομικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας (ο ακριβής αριθμός είναι
απροσδιόριστος).
• Ωράριο εργασίας – Μη τήρηση έκδοσης εβδομαδιαίας υπηρεσίας,
υπερεργασία αστυνομικού προσωπικού.
• Σταθερές φυλάξεις: Οι Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α. διαθέτουν έναν πολύ
μεγάλο αριθμό των υπηρετούντων σε αυτές, σε σταθερούς – ακίνητους στόχους
κάθε είδους και κυρίως κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (Π.Δ.
141/1991, Υπουργική Απόφαση 7001/1994 που διέπει την λειτουργία της
Δ.Α.Ε.Α.).
• Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι η πρόθεση του κυρίου Γενικού
είναι η επανεξέταση της φρούρησης όλων των σταθερών στόχων και η κατάργηση
αυτών που εδώ και χρόνια φυλάσσονται με προφορικές διαταγές (!!!).
• Μέτρα Τάξης, Ασφάλειας, Τροχαίας: Ακόμη και σε περίπτωση
προγραμματισμένων εκδηλώσεων τα ανωτέρω μέτρα αποστέλλονται, πολλές
φορές, στις Υπηρεσίες το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. Ζητούμε να υπάρξει
πραγματικός εξορθολογισμός των ανωτέρω μέτρων (συμβολαιογραφεία, ιδιωτικές
επιχειρήσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας,
φύλαξη ξένων επισήμων) ώστε οι Υπηρεσίες που διαθέτουν αστυνομικούς
σε αυτά, να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές ανάγκες τους και να
επιστρέψουν στην αστυνόμευση διαφυλάσσοντας την ασφάλεια των συμπολιτών
μας. Προφανώς για να επέλθει ο εξορθολογισμός που ζητάμε, πρέπει να υπάρξει
και η συνδρομή του Αρχηγείου.
• Αφαίμαξη μάχιμων Υπηρεσιών: Πάγιο αίτημά μας η ενίσχυση της Δ.Α.Ε.Α.
και της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής. Η δραματική μείωση των
υπηρετούντων στη Δ.Α.Ε.Α. έχει υποχρεώσει τη Διοίκηση να διαθέτει άλλες
Υπηρεσίες (ΔΙ.ΑΣ., Ο.Π.Κ.Ε.) σε καθήκοντα για τα οποία δεν έχουν εκπαιδευτεί και
δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η καθημερινή ενίσχυση της Διεύθυνσης
Μεταγωγών Δικαστηρίων από όλες τις Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. καθιστά αδύνατη
την διεκπεραίωση των καθημερινών αναγκών των Υπηρεσιών.
• Χαρακτηριστικά σας αναφέρουμε ότι για την ενίσχυση του Μεταγωγών
απασχολούνται ακόμα και οι τηλεφωνητές της Άμεσης Δράσης.
• Τραυματισμοί αστυνομικών σε συναθροίσεις – συγκεντρώσεις. Ζητούμε
σαφείς εντολές από το κέντρο επιχειρήσεων προς τις δυνάμεις ώστε να μην
κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των συναδέλφων μας.
• Οι εικόνες ντροπής στους πλειστηριασμούς με τους συναδέλφους μας να
δέρνονται ανηλεώς θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουν.
• Τεράστιες ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά και βασικό εξοπλισμό (ασύρματοι,
περιπολικά, αλεξίσφαιρα κτλ.
• Η πρόσφατη Διαταγή για διάθεση αστυνομικών σε πεζές περιπολίες στο
κέντρο της Αθήνας μας βρίσκει αντίθετους ως προς τα κάτωθι:
• Ζητείται συνδρομή από τις ίδιες και τις ίδιες Υπηρεσίες οι οποίες έχουν ήδη
αφαιμαχθεί από τα υπόλοιπα μέτρα.
• Με τον όρο διάθεση, ο οποίος δεν προβλέπεται σε κανένα Π.Δ., δεν υπάρχει
χρονικός ορίζοντας αντικατάστασης των συναδέλφων κι επιστροφή στις Υπηρεσίες τους.
Όλα τα θέματα συζητήθηκαν διεξοδικά καθώς η συνάντηση κράτησε πάνω
από δύο ώρες. Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά, γνωρίζουμε ότι οι
παθογένειες που έχουν δημιουργηθεί από προκατόχους στη θέση του Γενικού
δεν θα αλλάξουν σε μία μέρα, γνωρίζουμε ότι πολλά από αυτά που θέσαμε είναι

συμπολίτες μας πρέπει να εργαζόμαστε με συνθήκες, εξοπλισμό και
όρους Αστυνομίας ευρωπαϊκού κράτους του 2018 και όχι με τις συνθήκες που
επικρατούσαν τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα.
ΟΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΗΣ Γ.Α.Δ.Α. ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Στη συνάντηση που πραγματοποίησε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018, με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή
Αττικής Υποστράτηγο κ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ Χρήστο, τέθηκαν πέραν των λοιπών
θεμάτων και το ζήτημα της μη τήρησης της εβδομαδιαίας υπηρεσίας, καθώς και
το καθημερινό φαινόμενο σε πολλές Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α. να τροποποιείται
η υπηρεσία την τελευταία στιγμή (ακόμα και αργά το βράδυ), όπως έχουμε ήδη
επικοινωνήσει με την υπ’ αριθμ. 039 από 10-3-2018 ανακοίνωσή μας.
Επειδή, όπως όταν πρέπει είμαστε καυστικοί, πρέπει όπου χρειάζεται να
είμαστε και δίκαιοι. Έτσι με πολύ μεγάλη μας ικανοποίηση είδαμε ότι με τις
υπ’ αριθ. 2000/18/512530 και 2000/18/512318 από 12/03/2018 Διαταγές της
Γ.Α.Δ.Α. προς τις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας της:
• Οι Διαταγές λήψεις αστυνομικών μέτρων για προγραμματισμένες
συναθροίσεις – συγκεντρώσεις – αθλητικές συναντήσεις – επισκέψεις επισήμων
κλπ θα εκδίδονται μέχρι την 13.00 της Παρασκευής για όσα γεγονότα είναι
προγραμματισμένα να λάβουν χώρα από 06.00 της επόμενης Δευτέρας μέχρι την
06.00 της μεθεπόμενης Δευτέρας.
• Για μη προγραμματισμένες συναθροίσεις – συγκεντρώσεις – αθλητικές
συναντήσεις – επισκέψεις επισήμων κλπ οι Διαταγές, θα εκδίδονται στον ελάχιστο
δυνατό χρόνο και ει δυνατόν, μέχρι τη 13.00 της προηγούμενης ημέρας.
• Οι ημερήσιες αναπαύσεις χορηγούνται εντός συγκεκριμένου χρονικού
περιορισμένου πλαισίου και προς το σκοπό εξάλειψης παραπόνων του
προσωπικού, για πρώτη φορά μαζί με την αυτοδίκαιη χρήση ημερησίων
αναπαύσεων, γίνεται μνεία, όπως οι Προϊστάμενοι – Διοικητές Υπηρεσιών
να ορίσουν Αξιωματικό, ο οποίος θα παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή των
διατάξεων του Π.Δ. 394/2001, (χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού) και
θα τους αναφέρει εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου του 15νθημέρου,
αν υφίστανται αστυνομικοί της Υπηρεσίας τους οι οποίοι δεν έχουν λάβει τις
προβλεπόμενες ημερήσιες αναπαύσεις.
Η ανταπόκριση της Διοίκησης ήταν αυτή τη φορά άμεση και ως Δ.Σ. της
Ένωσής μας δεν νιώθουμε ότι κάναμε ακόμα μία διεκπεραιωτική επίσκεψη, όπως
πολλές φορές συνέβη με προκατόχους της θέσης του Γ.Α.Δ.Α..
Αναμένουμε και τον εξορθολογισμό των μέτρων τάξης – ασφάλειας – τροχαίας
ώστε να λειτουργήσουν οι Υπηρεσίες στο αντικείμενό τους. Επισημαίνουμε ότι ο κ.
Γενικός έχει ήδη με προφορική Διαταγή τουM ελαττώσει μεγάλο αριθμό μέτρων
που υφίσταντο με παλαιότερες προφορικές Διαταγές προκατόχων του.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ως θεματοφύλακας των
δικαιωμάτων των συναδέλφων μας ελπίζουμε για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των
δύο Διαταγών καθώς και της εβδομαδιαίας Υπηρεσίας, ώστε να λογοδοτήσουν
επιτέλους εκείνοι οι οποίοι δεν τηρούν αυτά που προβλέπονται στα Π.Δ. 394/2001
και 173/2013 και ελπίζουμε ότι τα υπόλοιπα ζητήματα που θέσαμε θα τύχουν της
ίδιας αντιμετώπισης.
Έχουμε υποχρεωθεί να «πανηγυρίζουμε» για τα αυτονόητα, δεν θα
σταματήσουμε ποτέ να διεκδικούμε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.
Θέλουμε τη συνδρομή και των ιεραρχικά προϊσταμένων Υπηρεσιών της
Γ.Α.Δ.Α. ώστε να επιλυθούν τα καθημερινά μας προβλήματα.
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Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. συναντήθηκε με τον Δ/ντή της Άμεσης Δράσης

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας μαζί με αντιπροσώπους
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που υπηρετούν στην Άμεση Δράση συναντήθηκαν χθες 13-3-2018
με τον Διευθυντή Άμεσης Δράσης Αττικής, Ταξίαρχο κ. ΟΣΤΑΔΗΜΗΤΡΗ Νικόλαο.
Η αντιπροσωπεία μας επέδωσε υπόμνημα με τα βασικότερα εργασιακά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην ιστορικότερη
ίσως Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε:
Μέτρα τάξης: Μείωση των πάσης φύσεως μέτρων τάξεως στα οποία που
διατίθενται Αστυνομικοί της Διεύθυνσής μας (δικαστήρια, σκοποί).
Δίκαιο διαμοιρασμό των μέτρων τάξης και των προσωρινών μετακινήσεων σε
ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας και Μεταγωγών.
Πάνω από τα 2/3 (470 αστυνομικοί) της Α’ Υπ/νσης και του ΤΚΕ διατίθεται
σε μέτρα τάξης μηνιαίως με συνέπεια την ανυπαρξία περιπολικών στους τομείς
για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και την έλλειψη
επαρκούς αριθμού τηλεφωνητών που απαντούν στις κλήσεις πολιτών στο 100.
Αποτέλεσμα αυτού είναι η αύξηση καταγγελιών από τους πολίτες για τη μη
έγκαιρη ανταπόκριση της Υπηρεσίας.
Αλλαγή της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της βάρδιας: Είναι αδιανόητο
ένας Αστυνομικός να ξεκινάει υπηρεσία τηλεφωνητή στις 05:30 και στις 07:30 να
διατάσσεται να εκτελέσει υπηρεσία μέτρων τάξης στα δικαστήρια.
Ακίνητοι στόχοι: Άμεση απεμπλοκή από τους ακίνητους στόχους, οι
οποίοι δεν προβλέπονται από το Π.Δ. 141/1991 (Πρεσβεία Τουρκίας, ΠΡΟΚΑΤ
Ασπροπύργου, εφημερίδες, πολιτικά γραφεία κτλ). Θεωρούμε απαράδεκτο ένα
περιπολικό ή μια Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. να αστυνομεύουν έναν τεράστιο τομέα επειδή
κάποιοι κρίνουν σκόπιμο οι υπόλοιποι συνάδελφοι να παραμένουν σταθεροί
έξω από εταιρίες ιδιωτικών συμφερόντων ή από πολιτικά γραφεία προσώπων τα

οποία ήδη έχουν αρκετούς αστυνομικούς στη διάθεσή τους. Στο σημείο αυτό θα
θέλαμε να επισημάνουμε ότι ήδη κάποιες σταθερές φυλάξεις, οι οποίες υφίσταντο
με προφορικές διαταγές, έχουν πλέον σταματήσει.
Δραματική μείωση του προσωπικού της Υπηρεσίας. Πάγιο αίτημά
μας η ενίσχυση της Διεύθυνσης τόσο σε ότι αφορά αστυνομικούς που εκτελούν
υπηρεσία σε περιπολικά, δίκυκλα όσο κι για το τηλεφωνικό κέντρο αφού ακόμα
κι εκεί μειώνεται καθημερινά το εκπαιδευμένο προσωπικό για τα καθήκοντα αυτά.
Υλικοτεχνικός εξοπλισμός (οχήματα, αλεξίσφαιρα, ασύρματοι):
Μέριμνα για ανανέωση και τη συντήρηση των υπαρχόντων οχημάτων.
Ενεργοποίηση ψηφιακού συστήματος επικοινωνίας των αστυνομικών δυνάμεων
ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ανύπαρκτης επικοινωνίας ή υποκλοπής σε
περιστατικά υψηλού κινδύνου με συνέπεια να εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και
η ασφάλεια των συναδέλφων. Ανανέωση των αλεξίσφαιρων γιλέκων λόγω
παλαιότητας και τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας.
Η κατάργηση της Ομάδας ΔΕΛΤΑ έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση της
ΔΙ.ΑΣ. σε καθήκοντα για τα οποία ούτε έχουν εκπαιδευτεί οι συνάδελφοι ούτε τον
κατάλληλο εξοπλισμό διαθέτουν.
Η διάθεση του Ταξιάρχου σε όσα θέσαμε υπήρξε θετική. Προφανώς
γνωρίζουμε ότι δεν είναι όλα δική του αρμοδιότητα, περιμένουμε όμως ό,τι είναι
στη δική του δικαιοδοσία να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να επιλυθεί. Εμείς
έχουμε απευθυνθεί και θα συνεχίσουμε να απευθυνόμαστε και στις ιεραρχικά
προϊστάμενες Υπηρεσίες, οι οποίες πολλές φορές προκαλούν τα ανωτέρω
προβλήματα όπως και πολλά άλλα.
Η Ένωσή μας θα σταθεί δίπλα στους συναδέλφους της Άμεσης Δράσης σε
όλα τα δίκαια αιτήματά τους και θα συνδράμει με όλες της τις δυνάμεις ώστε αυτή
η Υπηρεσία που αποτελεί την προμετωπίδα της αστυνόμευσης να ανακτήσει την
αίγλη προηγούμενων ετών.

Νέα Διοίκηση - νέες προσδοκίες
για την Άμεση Δράση
Οι πρόσφατες κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ έφεραν στο τιμόνι, των περισσότερων
τουλάχιστον Υπηρεσιών, νέα πρόσωπα, νέους διοικητές. Οι κρίσεις, ανέκαθεν
καλλιεργούσαν την προσδοκία στο προσωπικό των Υπηρεσιών, δηλ. στους
διοικούμενους, ότι κάτι καλύτερο θα προκύψει για τις Υπηρεσίες τους και τους
ίδιους, μέσα από αυτά τα νέα πρόσωπα. Αρκετές είναι επίσης οι φορές που το
προσωπικό προσδοκά μέσα από τις κρίσεις, ο νέος διοικητής να αποδειχθεί
ισάξιος ίσως και καλύτερος του προκατόχου του.
Ειδικά στις υπηρεσίες αιχμής όπως είναι η Άμεση Δράση, ο Αμεσοδρασίτης
πάντα προσδοκά πως ο διοικητής του θα εισχωρήσει στην ψυχοσύνθεση των
Αμεσοδρασιτών και θα γίνει ένας από αυτούς. Αυτό τους κάνει να νιώθουν πιο
οικεία, να αισθάνονται μεγαλύτερη σιγουριά και ήταν πάντα ένα έξτρα κίνητρο για
την υπηρεσιακή τους λειτουργία και απόδοση. Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’ όψιν σας,
αυτές τις λίγες γραμμές πιο πάνω για το προσωπικό της Υπηρεσίας που καλείστε
να διοικήσετε κύριε Ταξίαρχε καλώς ήρθατε και καλή δύναμη.
Η Ένωση Αθηνών μέσα από τον θεσμικό της ρόλο, στην πρόσφατη επίσκεψή
της στον νέο Διοικητή της Άμεσης Δράσης, κατέθεσε υπόμνημα με τα πολλά
και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Α.Δ και δια του προέδρου της,

Του Κυριακάκου Παναγιώτη
Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

κατέστησε σαφές στη νέα Διοίκηση, πως όσον αφορά στα εργασιακά κεκτημένα,
αλλά και στις συνθήκες εργασίας του προσωπικού, δεν είναι διατεθειμένη να κάνει
ούτε ένα βήμα πίσω.
Ειδικότερα συζητήθηκαν: α) το θέμα των ημερήσιων αναπαύσεων του
προσωπικού, β) η φύλαξη στόχων γενικότερου αστυνομικού ενδιαφέροντος,
γ) η υποστελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου και η διάθεση των τηλεφωνητών
– τηλεφωνητριών σε μέτρα τάξης, δ) η διάθεση του 25% τουλάχιστον του
προσωπικού σε λήψη μέτρων τάξης μηνιαίως, ε) η επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης
της Υπηρεσίας με προσωπικό, στ) οι σοβαρές ελλείψεις στον υλικοτεχνικό
εξοπλισμό, ζ) ελλιπής αριθμός περιπολικών στους τομείς.
Ο νέος Διοικητής παρέλαβε το υπόμνημα και μας διαβεβαίωσε ότι θα
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία της Α.Δ . Η
Ένωσή μας, τόνισε επίσης πως θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε
προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή, προκειμένου να ξαναβρεί η Α.Δ την
χαμένη της αίγλη, απαλλαγμένη από πάρεργα, στόχους και μέτρα , όχι μόνο
επειδή το έχει ανάγκη το προσωπικό της, αλλά κυρίως, γιατί την Α.Δ ως Υπηρεσία
την έχει ανάγκη η κοινωνία και ο πολίτης.
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Αλλαγή σκυτάλης στην
Άμεση Δράση Αττικής
Στα είκοσι-επτά έτη που υπηρετώ στην υπηρεσία αυτή, την αιχμή του δόρατος
κατά της εγκληματικότητας, έχω αλλάξει τουλάχιστον δεκατρείς διοικητές.
Άλλοι ήταν έξυπνοι, άλλοι όχι και τόσο. Άλλοι άξιζαν τη θέση του Διευθυντή
μιας τέτοιας Υπηρεσίας με τόσο μεγάλη ιστορία, άλλοι όχι. Μερικοί ήταν
μεγαλωμένοι μέσα στην Άμεση Δράση από νεαροί και με απογοήτευσαν πλήρως
όταν ανέλαβαν τη Διοίκηση. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν
«αλεξιπτωτιστές» και αποδείχθηκαν εξαίρετοι. Όλοι είχαν τα υπέρ και τα κατά τους.
Οι περισσότεροι όμως πάλεψαν για να κρατήσουν όρθιο αυτό το οικοδόμημα που
λέγεται Άμεση Δράση.
Πριν λίγο καιρό άλλαξε η Διοίκηση για άλλη μία φορά. Ο νέος Ταξίαρχος
είναι όντως ένας εξαίρετος και πολλά υποσχόμενος αξιωματικός ο οποίος έχει
τη δύναμη να διορθώσει τα κακώς κείμενα στην πολύπαθη αυτή Υπηρεσία και
διαφαίνεται ότι έχει και τη θέληση. Βέβαια δεν είναι όλα στο χέρι του. Μην ξεχνάμε
όμως ότι έχει επέλθει αλλαγή και στη Γ.Α.Δ.Α. Ο καινούριος Γενικός είναι κι αυτός

ένας αξιωματικός ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με ορισμένους προκατόχους του
οι οποίοι ήταν σκέτη καταστροφή για την Άμεση Δράση και γενικά για όλες τις
Διευθύνσεις της Αττικής.
Εγώ πάντως κρατάω μικρό καλάθι για να μην απογοητευτώ για μια ακόμα φορά,
όπως στο παρελθόν. Οι καιροί είναι δύσκολοι και χρειαζόμαστε αξιωματικούς που
να το λέει η καρδιά τους και να στέκονται δίπλα στους υφισταμένους τους. Έχω την
πεποίθηση ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο και ότι θα ξεφύγουμε για
μία ακόμα φορά από τα δόντια εκείνων που δεκαετίες τώρα θέλουν τη διάλυση
της Υπηρεσίας. Ότι θα σταματήσει η μαζική φυγή, ότι θα σταματήσουν τα αλλότρια
καθήκοντα και γενικώς θα ορθοποδήσει το όλο σύστημα.
Κύριε Ταξίαρχε σας εύχομαι καλή δύναμη και πιστεύω ότι με καλή θέληση,
πολύ δουλειά και αγαστή συνεργασία, θα επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Να υπάρξει επιτέλους πραγματική αστυνόμευση για τους πολίτες και ταυτόχρονα
να μην ισοπεδώνονται τα δικαιώματα των αστυνομικών.

Αναρχία + Ανομία =
Τρομοκρατία
Η αναρχία και η ανομία κερδίζει καθημερινά έδαφος στην ελληνική κοινωνία.
Πρόκειται για ένα χρόνιο ενδημικό φαινόμενο, που ανατροφοδοτείται από
ένα σύστημα «αυτόκλητων σωτήρων», «δήθεν αλληλέγγυων-καταληψιών»
και «σκληρών ποινικών», οι οποίοι με συνεχείς βίαιες και ακραίες «δράσεις»
βυθίζουν την κοινωνία στην εγχώρια τρομοκρατία, αξιοποιώντας άβατα κάποιων
περιοχών και άσυλων.
Το κλίμα ασφαλείας των πολιτών έχει κλονιστεί, αφού καθημερινά δήθεν
αγωνιστές εισέρχονται σε δημόσια κτίρια, υπουργεία, τη Βουλή των Ελλήνων,
πρεσβείες ξένων κρατών και απειλούν, προκαλούν φθορές, ευτελίζουν, θέτουν
σε κίνδυνο αστυνομικούς και πολίτες. Κουκουλοφόροι σπέρνουν τον τρόμο
μέρα-μεσημέρι, σπάνε κεντρικά καταστήματα και βιτρίνες. Ποινικοί εγκληματίες
διαπράττουν εγκλήματα και διαφεύγουν ανενόχλητοι σε περιοχές «απροσπέλαστες»
από αστυνομική δύναμη, είτε αυτές λέγονται άσυλο πανεπιστημιακού ιδρύματος,
είτε λέγονται συγκεκριμένες περιοχές των Εξαρχείων, είτε λέγονται καταυλισμός
Δυτικής Αττικής. Η Αστυνομία καθημερινά συλλαμβάνει ποινικούς εγκληματίες,
οι οποίοι τυγχάνουν να είναι αποφυλακισμένοι, λόγω ευεργετικών διατάξεων, την
ίδια ώρα που τα δολοφονικά-τρομοκρατικά χτυπήματα στους συναδέλφους μας
με καλάσνικοφ, με μολότοφ, ακόμα και με χειροβομβίδες πληθαίνουν.
Σίγουρα κάποιος εύκολα θα έλεγε ότι η ευθύνη θα πρέπει αναζητηθεί στους
κατέχοντες τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Ελληνικής Αστυνομίας, ωστόσο είναι
άλλοι οι παράγοντες που οδήγησαν σε όλη αυτήν την μεγενθυμένη αναρχία.
Αφενός μεν, οι αστυνομικές δυνάμεις που ασκούν τακτική-γενική αστυνόμευση
έχουν αποδυναμωθεί, αφού διακρίνουμε λιγότερη πεζή και εποχούμενη
αστυνόμευση σε μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση, με ταυτόχρονη κατασπατάληση
της σε στατικές φύλαξης, μέτρα πάρεργα, ακόμα και συνοδείες «επισήμων» ή

Του Μπαλάσκα Χρήστου
Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Του Καραστατήρα Ιωάννη
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

αθλητικών ομάδων, αφετέρου δε επιχειρησιακές δυνάμεις, όπως είναι αυτές της
Δ.Α.Ε.Α., έχουν υποστελεχωθεί. Βέβαια, σε αυτό συνέβαλε και η διάλυση της
«Ομάδας Δ», με σκοπό να ενισχυθούν άλλες ομάδες (Ο.Π.Κ.Ε & ΔΙ.ΑΣ.), πράγμα
που πότε δε συνέβη, διότι υπήρξε κύμα φυγής σε επίσημα πρόσωπα και όσοι
έμειναν πίσω διατέθηκαν ως στατικές δυνάμεις σε σπίτια επισήμων, σε πολιτικά
γραφεία, ακόμα και σε συμβολαιογραφικά γραφεία.
Αναφορικά με τις υπόλοιπες αποφάσεις, εκείνες που δεν μπορεί η αστυνομία να
λάβει, λειτούργησε Νόμος για την αποσυμφόρηση των φυλακών (Ν.4322/2015), ο
όποιος απέδωσε ευεργετικές διατάξεις αποφυλάκισης για τους κακουργηματικούς
ποινικούς εγκληματίες, ενώ παράλληλα έφερε τον αστυνομικό αντιμέτωπο
με αυτούς, τους ποιους είχε αρχικά συλλάβει, να ξαναδιαπράττουν ακόμα πιο
ειδεχθή και στυγερά εγκλήματα. Ταυτόχρονα, ένας ακόμη νέος Νόμος για τα
πανεπιστημιακά ιδρύματα (Ν.4485/2017), ενίσχυσε την αρένα των οργανωμένων
τραμπούκων και παραβατικών στοιχείων εντός των πανεπιστημιακών χώρων.
Εν τελεί, το ζήτημα της ανασφάλειας του πολίτη είναι περισσότερο ηθικό, λίγο
πολιτικό και ακόμα λιγότερο αστυνομικό. Χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση
από τη δικαιοσύνη, την τοπική αυτοδιοίκηση και τη νομοθετική εξουσία, για όλα
αυτά τα κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορούν να λυθούν μόνο
από την Αστυνομία, η όποια χρειάζεται περισσότερο από πότε θεσμική θωράκιση
και θεσμική βούληση.
Η Πολιτεία, ας δώσει επιτέλους απάντηση στην ελληνική κοινωνία για τον
ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας, διαχωρίζοντας τον ρόλο της από κάθε πολίτικη
σκοπιμότητα, που διχάζει και έρχεται σε αντίθεση με τον συνταγματικό της ρόλο,
αυτόν τον ακομμάτιστο και τον ανεξάρτητο, με γνώμονα την ελληνική δικαιοσύνη
και τον πολίτη.

ΣτΕ...ρνή μου γνώση
για την Κυβέρνηση
Νέο Πρακτικό εξέδωσε το Τριμελές Συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας
(ΣτΕ), ύστερα από Αίτηση των Ομοσπονδιών μας, στο οποίο διαπιστώνει τη μη
συμμόρφωση του Δημοσίου σε αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου
Διοικητικού Δικαστηρίου της Χώρας, αναφορικά με τις μισθολογικές περικοπές των
στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και τάσσει 8μηνη προθεσμία στο Υπουργείο
Οικονομικών για να συμμορφωθεί, ορίζει δε νέα ημερομηνία συζήτησης ενώπιον
του ίδιου Συμβουλίου Συμμορφώσεως την 23η Οκτωβρίου 2018, οπότε και – σε
περίπτωση μη συμμορφώσεως - θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στη
Διοίκηση.
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Συνάντηση της Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον
Διοικητή Ασφαλείας Αττικής
Αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών επισκέφθηκε
τον Διοικητή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής Υποστράτηγο κ. ΨΩΜΑ Γεώργιο,
προκειμένου να του εκθέσει δια ζώσης, καταθέτοντας σχετικό υπόμνημα, φλέγοντα
ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους – μέλη μας που υπηρετούν στην
Ασφάλεια, με κυριότερα εξ’ αυτών τα κάτωθι:
• Διαταγές στις Υπηρεσίες για μέτρα Ασφαλείας αργά το βράδυ της
προηγούμενης ημέρας με αποτέλεσμα να ανατρέπεται ο οικογενειακός
προγραμματισμός και να ανακαλούνται οι Η.Α. συναδέλφων.
• Τήρηση του Π.Δ. 173/2013 για έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση.
• Αφαίμαξη του προσωπικού από πάγιες φυλάξεις στόχων, ενισχύσεις Υ.Κ.Α.
και Διεύθυνσης Επισήμων, με αποτέλεσμα να οφείλονται δεκάδες Η.Α. στους
συναδέλφους.
• Αστυνομικοί της Ασφάλειας διατάσσονται συχνά να ενισχύουν άλλες
Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α. εκτελώντας ένστολη υπηρεσία, γεγονός που δεν συνάδει
με τη φύση και την ειδική αποστολή των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας.
• Επιβάρυνση των κρατητηρίων 7ου ορόφου Α.Μ.Α. με κρατουμένους με
φυλακιστήριο των Τ.Α. όλης της Αττικής, με αποτέλεσμα τις συνεχείς μετακινήσεις
συνοδειών από τα Τ.Α. με κρατούμενους από και προς την ΓΑΔΑ και το συνωστισμό
κρατουμένων για πολλές μέρες, ξεπερνώντας την προβλεπόμενη χωρητικότητα.
Επίσης, προκαλούνται φθορές και οι δαπάνες για την αποκατάστασή τους δεν
εγκρίνονται από πλευράς του Αρχηγείου.
• Ανάγκη για ενίσχυση με έτερο ανακριτικό όχημα για τα μεγάλα γεωγραφικά
όρια της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών κατά τις νυχτερινές ώρες. Η
πλειοψηφία των Τ.Α. δεν δύνανται να διαθέτουν νυχτερινό Αξιωματικό Υπηρεσίας,
λόγω έλλειψης προσωπικού και οχημάτων.
• Τεράστια έλλειψη αναλωσίμων υλικών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
Η επιδιόρθωση βλαβών σε οχήματα, εξοπλισμό και ηλεκτρολογικό υλικό στα
γραφεία, γίνεται πολλές φορές με χρήματα του προσωπικού.
• Ενώ υπάρχει έλλειψη οχημάτων, ακόμα και για μεταγωγές κρατουμένων,
Ανώτεροι Αξιωματικοί χρησιμοποιούν υπηρεσιακά οχήματα σαν Ι.Χ., ενώ δεν
δικαιούνται όχημα και οδηγό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς.
• ΟΠΚΕ: Αναφέρθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρετούντες
συνάδελφοι και είχαμε αναδείξει στην ανακοίνωσή μας μετά την πρόσφατη
επίσκεψή μας στην Υποδιεύθυνση Επιχειρήσεων:
- Εξοπλισμός αυτοπροστασίας του προσωπικού. Επιβάλλεται η χορήγηση
αντιβαλλιστικών κρανών και ασπίδων, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην
ιδιαίτερα επικίνδυνη αποστολή της Υπηρεσίας.
- Διάθεση των ομάδων σε φρούρηση στόχων ακίνητοι.
- Υποκατάσταση του έργου των διμοιριών της Δ.Α.Ε.Α. χωρίς να έχουν την
ανάλογη εκπαίδευση και εξοπλισμό.

– Μη πρόβλεψη για επίδομα, όπως και στις υπόλοιπες επιχειρησιακές ομάδες
του Σώματος.
Επιπρόσθετα, ενημερώσαμε τον κ. Διοικητή για την ανάγκη άμεσης
αποκατάστασης των στολών των συναδέλφων που καταστράφηκαν από μπογιές
πρόσφατα, κατά την επέμβαση της ομάδας ΟΠΚΕ Αγ. Αναργύρων σε κατάληψη
κτιρίου.
• Άμεση ανάγκη εξεύρεσης χώρων για την φύλαξη των πειστηρίων.
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Ο κ. Διοικητής δήλωσε ενήμερος για τα ζητήματα που εκθέσαμε στο σχετικό
υπόμνημα και στα θέματα που άπτονται άμεσα των αρμοδιοτήτων του υποσχέθηκε
ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα
να επιλυθούν. Επίσης, μας ενημέρωσε ότι από την ανάληψη των καθηκόντων
του έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό των Δυνάμεων που
διατίθενται στα μέτρα ασφαλείας, ώστε να μειωθεί η Δύναμη εκεί όπου το ένα
μέτρο επικαλύπτει το άλλο και να επιστρέψουν οι αστυνομικοί στις Υπηρεσίες τους
για να απασχοληθούν με το αντικείμενό τους.
Η Ένωση Αθηνών παρακολουθεί την εξέλιξη των προαναφερόμενων
ζητημάτων καθώς και των καθημερινών προβλημάτων των υπηρετούντων
στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και όπως πάντα παρεμβαίνει άμεσα στους
αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες για την επίλυσή τους.
Για την επίλυση των προβλημάτων που υπερβαίνουν το επίπεδο της Διεύθυνσης
Ασφαλείας Αττικής, η Ε.ΑΣ.Υ.Α. έχει ήδη αποτανθεί στη Γ.Α.Δ.Α., προκαλώντας
τις δύο πρόσφατες Διαταγές για τη Χορήγηση των Ημερησίων Αναπαύσεων και
την έγκαιρη έκδοση Διαταγών για μέτρα Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας και στη
συνέχεια θα ζητήσει και από το Αρχηγείο άμεσες λύσεις, συνεπικουρούμενη από
την Ομοσπονδία μας.
Η Ένωση Αθηνών έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Διοικητή Ασφαλέιας
για την εξεύρεση νέων στολών για τους συναδέλφους της ΟΠΚΕ.

Χειριστές συστημάτων
ελέγχου X-RAYS
Ένα θέμα που θα απασχολήσει αυτό το διάστημα την Ένωσή μας είναι η
διάθεση των συναδέλφων που υπηρετούν στη Γ.Α.Δ.Α. για μέτρα ασφαλείας
σε ξενοδοχεία όπου διαμένουν επίσημα πρόσωπα καθώς και σε κάθε είδους
εκδηλώσεις, ως χειριστές συστημάτων ελέγχου X-RAYS για τον εντοπισμό
επικίνδυνων αντικειμένων.
Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο τηρείται από την Υπηρεσία ο
Ευρωπαϊκός Κανονισμός που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική Νομοθεσία ούτως
ώστε ένας χειριστής συστημάτων ελέγχου X-RAYS να θεωρείται ικανός στον
χειρισμό του εξοπλισμού ασφαλείας καθώς και να διαθέτει το πιστοποιητικό
ασφαλείας που απαιτείται. Επίσης άλλο ένα σημαντικό ζήτημα είναι το κατά πόσο

Του Χρυσάφη Γρηγόρη
Α’ Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

τηρούνται η προβλεπόμενη διαδικασία για τη συντήρηση των συσκευών και τα
αναγκαία μέτρα προστασίας, από την ακτινοβολία που εκπέμπουν οι εν λόγω
συσκευές, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των συναδέλφων μας.
Επειδή κατά τη γνώμη μου το θέμα είναι πολύ σοβαρό διότι αφορά τόσο την
κρατική και την εθνική ασφάλεια της χώρας μας όσο και την προσωπική ευθύνη
των συναδέλφων οι οποίοι διατίθενται σε μέτρα ασφαλείας για τον χειρισμό των
συστημάτων ελέγχου, η Ένωσή μας θα απευθυνθεί στους αρμόδιους υπηρεσιακούς
παράγοντες για τις απαραίτητες διευκρινίσεις και κατόπιν θα ενημερώσει τα μέλη
της για τις ενδεδειγμένες υπηρεσιακές ενέργειες.

Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών
& Τμήματα Ασφαλείας

Του Μπογδανίδη Αχιλλέα
Αντιπροσώπου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Αναπλ. μέλος συμβουλίου μεταθέσεων Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής

Σε καζάνι που βράζει έχει μετατραπεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών τα
τελευταία χρόνια. Δυστυχώς δεν φαίνεται στον ορίζοντα να υπάρχει δυνατότητα να
αντιστραφεί η νοσηρή αυτή κατάσταση.
Όπως όλοι γνωρίζουν, όλα τα Τμήματα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης
Αθηνών έχουν έλλειψη προσωπικού. Τραγική συνέπεια είναι ότι δεν λειτουργούν
το βράδυ, λες και ακολουθούν το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.
Ανοίγουν το πρωί της επομένης για μία διεκπαιρεωτική καταγραφή των νυχτερινών
γεγονότων και συμβάντων. Άραγε η περιβόητη αναδιάρθρωση που έγινε σε τι
εξυπηρέτησε; Συγχωνεύτηκαν και διαμοιράσθηκαν τα Τμήματα Πετραλώνων
και Ν. Κόσμου κυρίως από τα Τμήματα Ακροπόλεως και Παγκρατίου. Αυτά τα
νέα μεγαλύτερα Τμήματα που δημιουργήθηκαν έχουν Δύναμη; Όχι δεν έχουν,
ακολουθούν και αυτά την τακτική των υπολοίπων. Το βράδυ παραμένουν κλειστά.
Για δε τα αυτόφωρα συμβάντα, που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτατη περιοχή
αρμοδιότητας των 19 Τμημάτων Ασφαλείας, στην πρωτεύουσα της Χώρας μας,
υπάρχει η απαράδεκτη αναγκαία λύση του ενός και μοναδικού ανακριτικού
σταθμού. Δηλαδή ενός Υπαστυνόμου και του οδηγού του, που αν τύχει και είναι
ανακριτικός υπάλληλος μπορεί να τον βοηθήσει για να συντάξουν τις απαραίτητες
ανακριτικές εκθέσεις.
Κάθε βράδυ τυχαίνουν το λιγότερο 4-5 αυτόφωρα. Υπήρξε νύχτα όπου έτυχαν
13 αυτόφωρα. Παρόλα αυτά η προηγούμενη Διοίκηση, πριν ένα χρόνο περίπου,
στην απέλπιδα προσπάθεια της για να μπορούν να λειτουργήσουν τα Τμήματα
και να υπάρχουν σε αυτά Υπαστυνόμοι, προσέθεσε στον ανακριτικό σταθμό και
τα καθήκοντα του Επόπτη των αστυνομικών, που φυλάνε ακίνητους στόχους.
Αποτέλεσμα είναι ο δύσμοιρος ο Υπαστυνόμος να τρέχει όλο το οκτάωρο όπως
ο αείμνηστος Βέγγος στις αξέχαστες ελληνικές ταινίες.
Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Επαναφορά ξεχωριστού
Αξιωματικού Επόπτη που θα μπορεί να συνδράμει σε κάποια αυτόφωρα. Αν

θεωρείται πολυτέλεια προτείνω να διατίθενται δύο ανακριτικοί σταθμοί, δηλαδή
η Υποδιεύθυνση να χωριστεί σε δύο τομείς.
Είναι απίστευτο και όμως αληθινό, εκτός από έλλειψη δύναμης δεν υπάρχουν
και λειτουργικά αυτοκίνητα. Καθημερινά είναι διαθέσιμα μόνο 5-6 αυτοκίνητα που
μετά από ομηρικές μάχες διατίθενται προς κάλυψη των αναγκών 19 τμημάτων.
Το 40% περίπου της οργανικής δύναμης είναι αποσπασμένοι σε άλλες
Υπηρεσίες, εκτός της Υποδιεύθυνσης. Η εναπομείνασα δύναμη δεν επαρκεί για
να διατεθεί σε καθημερινά αλόγιστα μέτρα ασφαλείας, σε παλιές, νέες και άνευ
λόγου φυλάξεις ακινήτων στόχων.
Μία άλλη πληγή που έχει εξελιχθεί σε γάγγραινα είναι οι «μεταγωγές»,
που στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι είκοσι κρατούμενοι. Καθημερινώς
η Υποδιεύθυνση λύνει γρίφους που συνίστανται, που θα βρεθούνε οι συνοδοί,
πως θα μεταχθούν οι κρατούμενοι στη ΔΕΕ, στα δικαστήρια στην Ευελπίδων,
στο Εφετείο, στους ανακριτές, στον Εισαγγελέα Εκτελέσεων ποινών κλπ. Μόνο
με αλχημείες, «παραβάσεις» των κανονισμών αλλά με το φιλότιμο και τις
υποχωρήσεις των επικεφαλής και των συνοδών, διεκπεραιώνονται οι μεταγωγές.
Φυσικά υπάρχουν και οι παρενέργειες, όπως είναι οι αποδράσεις κρατουμένων
που αμαυρώνουν την υπερπροσπάθειά μας και την επαγγελματική μας πορεία με
τις εις βάρος μας διοικητικές εξετάσεις και ποινικές διώξεις.
Εν κατακλείδι πάμπολλα τα προβλήματα στην Υποδιευθυνση Ασφαλείας
Αθηνών. Η μεγαλύτερη Υποδιεύθυνση της χώρας μας που έπρεπε να είναι το στολίδι
της Αστυνομίας και να συνεχίζει τη μακρόχρονη ιστορική φήμη των κεντρικών
Τμημάτων, υπολειτουργεί. Έχουμε όλοι μας υποχρέωση να αντιστρέψουμε τη
νοσηρή αυτή κατάσταση. Ο φορολογούμενος πολίτης χρειάζεται ασφάλεια
και πρέπει να την έχει. Ο ηρωικός αστυνομικός που υπηρετεί στα Τμήματα της
Υποδιεύθυνσης Αθηνών χρειάζεται κατανόηση και ενίσχυση. Αναμένουμε, ως
μάννα εξ ουρανού, τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.
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Εσείς μόνοι σας κι εμείς όλοι μαζί!
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η Ελληνική Αστυνομία
αποτελεί διαχρονικά στόχο ακραίων κύκλων
που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση και την
κοινωνική αναταραχή. Τα τελευταία ιδίως χρόνια
έχουμε παρατηρήσει έξαρση του φαινομένου αυτού,
με στοχευμένη κατεύθυνση ιδιαιτέρως εις βάρος των
εργαζόμενων αστυνομικών.
Η τελευταία «αποσιωπημένη» επίθεση με
χειροβομβίδα στο Α.Τ. Καισαριανής ήρθε να
επιβεβαιώσει τη νοσηρή εγκεφαλική λειτουργία
ορισμένων, οι οποίοι με μανδύα την ιδεολογική τους
ανωμαλία, θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές αστυνομικών
αλλά και ανυποψίαστων πολιτών. Οι τρομοκράτες
δρουν ανενόχλητοι σε ένα περιβάλλον ιδιότυπης
ανοχής και αφού εξάντλησαν τη χρήση των
καλάσνικοφ άρχισαν να πετούν χειροβομβίδες σαν
«κομφετί». Δυστυχώς ορισμένοι άλλη μια φορά
«αγρόν ηγόρασαν», έχοντας καταστήσει την ανομία
και την ασυλία ταυτόσημες έννοιες!!!
Ούτε μία παρουσία, ούτε μία επίσημη καταδίκη,
ούτε μία αντίδραση. Άλλωστε η αντίδραση απαιτεί
σχεδιασμό και βούληση…. και δυστυχώς εκλείπουν

και τα δύο. Το μόνο που ενδιαφέρει τους υπεύθυνους
είναι ένα στατικό σώμα με λειψανδρία προσωπικού
που θα φυλάει μόνο ακίνητους στόχους μειώνοντας
έτσι την αποτελεσματικότητά του στην αστυνόμευση
και στην πρόληψη του εγκλήματος.
Ευτυχώς για εμάς που από την επίθεση δεν
θρηνήσαμε θύματα διότι η αλεξίσφαιρη σκοπιά
πρόσφερε ασφάλεια στον σκοπό, ενώ οι συνάδελφοι
με επαγγελματισμό ενημέρωσαν αμέσως και
ως όφειλαν για την επίθεση. Η Ένωση Αθηνών
επισκέφθηκε άμεσα το παραπάνω αστυνομικό τμήμα
για να συμπαρασταθεί ηθικά στους συναδέλφους.
Συνοψίζοντας μπορεί κάποιοι να δηλώνουν
«αμετανόητοι» εγκληματίες, εμείς όμως αμετανόητα
θα προασπίζουμε τις ζωές των συνανθρώπων μας
και τα δημοκρατικά ιδεώδη. Μπορεί κάποιοι να
προσπαθούν να κρύβουν ή να χάνουν το μέτρημα
και να αλλοιώνουν καταστάσεις, εμείς όμως θα τα
βγάζουμε όλα στο φως. Μπορεί όλα τα άκρα να είναι
απέναντί μας, είναι όμως δίπλα μας η συντριπτική
πλειοψηφία του λαού που μας εμπιστεύεται! Αυτή
είναι η δική μας αυτοάμυνα… η δική μας ασπίδα!

Οι χούλιγκαν δεν αντιμετωπίζονται με ευχολόγια!!!
Η διάλυση της Ομάδας Δέλτα, η αποδυνάμωση των διμοιριών Υ.ΜΕ.Τ. –
Υ.Α.Τ. έριξαν ή όχι το επιχειρησιακό επίπεδο της Αστυνομίας; Έχει καταστεί ή όχι
όλη η Ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένης της ΟΠΚΕ) στατική στη φύλαξη ευπαθών
στόχων;
Έγγραφο προς την Πολιτική και Φυσική Ηγήσια της ΕΛ.ΑΣ.
απέστειλε η Ένωση Αθηνών
Με αφορμή όλα όσα συμβαίνουν τα τελευταία 24ωρα στο κέντρο της Αθήνας
(καταλήψεις δημοσίων κτιρίων, καταστροφές καταστημάτων, δολοφονικές
επιθέσεις σε αστυνομικούς στόχους) και το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, η
Ένωσή μας θα κάνει κάποιες επισημάνσεις οι οποίες ελπίζουμε επιτέλους να
ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν απ’ αυτούς που έχουν την ευθύνη του επιχειρησιακού
σχεδιασμού αλλά και από τους πολιτικούς προϊσταμένους.
Η διάλυση της Ομάδας Δέλτα, η αποδυνάμωση των διμοιριών Υ.ΜΕ.Τ.
– Υ.Α.Τ. έριξαν ή όχι το επιχειρησιακό επίπεδο της Αστυνομίας; Η ουσιαστική
διάλυση των δυνάμεων αυτών έφερε ή όχι άλλες υπηρεσίες (ΔΙ.ΑΣ., Ο.Π.Κ.Ε.)
στην υποχρέωση να καλύψουν τα κενά αυτά; Έχει καταστεί ή όχι όλη η Ασφάλεια
στατική στη φύλαξη ευπαθών στόχων;
Προφανώς όλα τα ανωτέρω ερωτήματα είναι ρητορικά. Όλα τα παραπάνω
συμβαίνουν και επιπροσθέτως κατά τη δική μας πάντα άποψη εδώ και χρόνια
υπάρχει και μία απαράδεκτη ρητορική, σε ότι αφορά τους κάθε είδους
μπαχαλάκηδες, η οποία προσπαθεί να κρύψει το πρόβλημα κάτω από το χαλί.
Σας αναφέρουμε επιγραμματικά τις καθημερινές επιθέσεις στις διμοιρίες πέριξ
των Εξαρχείων, τις εφόδους «αυτόκλητων αγωνιστών» σε κτίρια, υπηρεσίες,
νοσοκομεία κτλ. και κυρίως τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των συναδέλφων
μας.
Σε κάθε ανακοίνωσή μας που αναδεικνύαμε το πρόβλημα των επιθέσεων,
είτε δεν λαμβάναμε καμία απάντηση, είτε μας χαρακτήριζαν υπερβολικούς. Στις
καταγγελίες μας ότι στις δύο δολοφονικές επιθέσεις στη διμοιρία στα γραφεία του
ΠΑΣΟΚ δεν υπήρξε καμία αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη των δραστών,
μας απαντούσανε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Στις πρόσφατες καταγγελίες μας ότι
νευραλγικές υπηρεσίες έχουν ουσιαστικά διαλυθεί από τα κάθε είδους μέτρα
(φύλαξη συμβολαιογραφείων, πολιτικών γραφείων, εφημερίδων και πολλών
άλλων στόχων) μας απαντούσανε ότι δρούμε με γνώμονα το συντεχνιακό
συμφέρον.
Σήμερα κλαίνε όλοι «πάνω από το χυμένο γάλα», στρέφουν με τη ρητορική
τους τους συμπολίτες μας εναντίον των αστυνομικών ενώ μέχρι χθες δεν
διαπίστωναν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Οφείλουμε λοιπόν να θυμίσουμε
σε όλους ότι για να φθάσουμε εδώ χρειάστηκε να γίνουν όλα όσα παραπάνω
καταγγέλουμε.
Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι θα προσπαθήσουν να αστυνομεύσουν το
κέντρο της Αθήνας χρησιμοποιώντας τις ίδιες υπηρεσίες που εδώ και καιρό

υπολειτουργούν. Μακάρι να έχουν αποτέλεσμα
και να μη γίνει και αυτό όπως όλα στο πόδι.
Εμείς δεν είμαστε επιχειρησιακοί παράγοντες.
Ότι γράφουμε, το γράφουμε μόνο για να μην
υφίστανται την αποδοκιμασία των φορολογούμενων
συμπολιτών μας οι απλοί συνάδελφοι που είναι οι
τελευταίοι που έχουν ευθύνη, αφού αυτούς βλέπει
ο κόσμος στο δρόμο και όχι τους Στρατηγούς και
τους Υπουργούς.

Η Αστυνομία πρέπει
να δρα βάσει της
πραγματικότητας
και όχι σύμφωνα με
την όποια πολιτική
ιδεολογία!!!

Με το Π.Δ. 6/2018 ρυθμίζονται διάφορα
θέματα, που αφορούν το αστυνομικό
προσωπικό όπως το Βαθμολόγιο, η
Αξιολόγηση και οι Μεταθέσεις
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Στις Εργασίες του Γενικού Συμβουλίου της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. συμμετείχε η Ένωση Αθηνών

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αθηνών με επικεφαλής τον
Πρόεδρο Πάκο Δημοσθένη παρευρέθηκαν στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ
όπου συμμετείχαν όλες οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της Χώρας.
Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας ανέφερε: Με την καθιερωμένη κοπή της
Βασιλόπιτας και τη δεξίωση που παρατέθηκε προς τιμήν των προσκεκλημένων
της Ομοσπονδίας, ολοκληρώθηκαν οι διήμερες εργασίες του πρώτου, για το
νέο έτος, Γενικού Συμβουλίου των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων, επισημαίνοντας
την αναγκαιότητα της αμοιβαίας ενημέρωσης και συνεργασίας για την
αποτελεσματικότερη έκβαση του συνδικαλιστικού μας αγώνα, σε μια περίοδο
κατά την οποία παραμένουν ανοικτά ζέοντα θέματα και χρόνια προβλήματα για
τα οποία την αποκλειστική ευθύνη φέρουν, αναλόγως, οι κυβερνώντες και η
αστυνομική διοίκηση.
Εκ μέρους της Εκτελεστικής Γραμματείας μίλησαν, ειδικότερα, ο Πρόεδρος
κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος Παπατσίμπας και
ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών κ. Βασίλης Πανταζής, οι οποίοι αναφέρθηκαν
στις τελευταίες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας και κυρίως στο νέο μισθολόγιο
και τη μισθοδοσία μηνός Μαρτίου, στην καταγγελία της κυβέρνησης για την
κατάργηση των πολυτεκνικών επιδομάτων και την αλλαγή του συνδικαλιστικού
νόμου περί απεργιών, που στην ουσία απαγορεύει στα πρωτοβάθμια σωματεία να
απεργούν, όταν εμείς διεκδικούμε στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης
την τροποποίηση του σχετικού άρθρο 23, ώστε να έχουμε και το δικαίωμα στην
απεργία, ως δημόσιοι λειτουργοί. Επίσης, αναφέρθηκαν στον κοινωνικό ρόλο
της ΠΟΑΣΥ, όπως αυτός εκφράστηκε το τελευταίο διάστημα με τις παρεμβάσεις
και τον καταγγελτικό μας λόγο για τα ζητήματα των πλειστηριασμών και τη
χρησιμοποίηση αστυνομικών δυνάμεων σε νέα «πάρεργα» με αποτέλεσμα η
κοινωνία, και ιδίως όσοι χάνουν τα σπίτια τους, να στρέφονται εναντίον μας.
Ο αντιπρόεδρος Οικονομικών ειδικότερα, τόνισε ότι:
• Από τα νέα σημειώματα αποδοχών προκύπτει και πάλι η προχειρότητα
με την οποία συντάχθηκε το νέο μισθολόγιο με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
ακόμα σαφής εικόνα για τις αποδοχές ενός εκάστου.
• Στη συνέχεια ενημέρωσε το σώμα για τη συνάντηση που είχαν οι Ομοσπονδίες
στο Υπουργείο Εργασίας με τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα
Στέλλα Βρακά. Σε απάντηση των όσων είχαμε θέσει στην Υπουργό Εργασίας
κα Αχτσιόγλου στις 26 Ιανουαρίου 2018, και εν συνεχεία δια υπομνημάτων,
η ΓΓ μας ενημέρωσε ότι το αμέσως προσεχές διάστημα, θα ρυθμιστεί η
εκκρεμότητα της μάχιμης 5ετίας χωρίς να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού
της προβλεπόμενης εισφοράς του ν.3865/2010 και ειδικότερα ότι για τους
καταταγέντες έως 30/9/1990, δεν θα ζητηθούν εισφορές ενώ για τους νεότερούς
τους (από 1/10/1990 και εντεύθεν) το απαιτούμενο ποσό για την αναγνώριση
της μάχιμης 5ετίας θα μείνει το ίδιο, διαψεύδοντας οικτρά όσους ανεύθυνα και
παραπλανητικά, υποστήριζαν το αντίθετο,
• Επίσης, ζητήσαμε νομοθετική ρύθμιση για την επέκταση της κατοχύρωσης
μάχιμων χρόνων σε νέες υπηρεσίες, νέους κανόνες για την «αναγνώριση
τέκνων», την ικανοποίηση αιτημάτων αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας,
την επίλυση προβλημάτων στη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΕΦΚΑ κ.λπ.
• Ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας ενημέρωσε το Γ.Σ. για το
πρακτικό υπ’ αριθμ. 3/2018 της Τριμελούς επιτροπής συμμόρφωσης του
Συμβουλίου της Επικρατείας, υπερτονίζοντας την σπουδαιότητά του, αφού
πρόκειται για τη δεύτερη στην ιστορία του ΣτΕ απόφαση που δικαιώνει την
Ομοσπονδία μας και με βάση αυτή, το Υπουργείο Οικονομικών καλείται
να συμμορφωθεί εντός 8μήνου. Το πρακτικό που επιδόθηκε ήδη στους
αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών

από τις 13 Φεβρουαρίου 2018, ορίζει νέα ημερομηνία συζήτησης, την 23η
Οκτωβρίου 2018. Πρόκειται για αδιαμφισβήτητη νέα νίκη της Ομοσπονδίας,
παρά το γεγονός ότι η προθεσμία των οκτώ μηνών μπορεί να μην είναι το «εύλογο
διάστημα» των δυο ή τριών μηνών, όπως είθισται να θεωρείται ότι είναι αυτό, αλλά
σε κάθε περίπτωση παρέχει τη δυνατότητα στο συνδικαλιστικό κίνημα, συνολικά,
να αντιμετωπίσει τη νέα πρόκληση με τη δέουσα προσοχή διότι πρόκειται για
μια νέα σημαντική εξέλιξη. Μπορεί δηλαδή ο χρόνος προσαρμογής των
μισθολογικών δεδομένων να θεωρείται μεγάλος, ωστόσο, η νέα απόφαση του
ΣτΕ, καταλογίζει στο δημόσιο νέα πλημμελή συμμόρφωση και μάλιστα από
το 2012 έως και το 2016, χωρίς να αποφαίνεται πάντως για τη συνταγματικότητα
του νέου μισθολογίου (ν.4472/17), για το οποίο θα απαιτηθεί νέα δίκη.
Από την πλευρά της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας τονίστηκε ότι υπάρχουν
δίκαια οικονομικά και θεσμικά αιτήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και γι’
αυτό ζητήθηκε η άμεση υποβολή προτάσεων ώστε τουλάχιστον για τα θεσμικά,
να προωθηθεί η επίλυσή τους μέσω προεδρικού διατάγματος.
• Για το φλέγον θέμα των προσλήψεων, ειπώθηκε ότι με καλύτερο
εξορθολογισμό, μπορεί να βελτιωθεί η «λειψανδρία», ενώ παρουσιάστηκαν
στοιχεία για τους διαγωνισμούς και τα κονδύλια που θα διατεθούν για την
προμήθεια οχημάτων, αλεξίσφαιρων γιλέκων και ατομικού εξοπλισμού, στολών,
συστημάτων πληροφορικής, αστυνομικών σκύλων κλπ.
• Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα μισθολογικά, ο ΓΓ Δημόσιας Τάξης κ.
Αναγνωστάκης, στάθηκε στο αίτημα για την αναγνώριση της επικινδυνότητας
της εργασίας, λέγοντας ότι ωριμάζει σταδιακά και ότι για την ικανοποίησή του,
απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.
Η Ομοσπονδία διαβεβαιώνονει τα μέλη της ότι κυρίαρχο μέλημά της είναι ο
συνδικαλιστικός αγώνας -με αποφασιστικότητα και μαχητικότητα όποτε και όπου
τούτο απαιτείται- για να μπει τέλος στις αντιυπηρεσιακές αποφάσεις, στο καθεστώς
εργασιακής «γαλέρας» και στην απαξίωση του Έλληνα Αστυνομικού.
Από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών ΠΟΑΣΥ Πανταζή Βασίλειο έγινε
ενημέρωση για φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους:
Μάχιμη πενταετία: Μετά από συνάντηση της ΠΟΑΣΥ και λοιπών Ομοσπονδιών
με τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης έγινε γνωστό σε προφορικό επίπεδο
ότι δεν θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού. Οι διατάξεις του ν. 3865 /2010 δεν
μεταβάλλονται. Παραμένει το καθεστώς αναγνώρισης για τους συναδέλφους της
προ του 30/09/1990, δηλ. γι’ αυτούς που δεν έχουν καταβάλλει εισφορές και για
τους συναδέλφους από την 01/10/1990 παραμένει ίδιο το ποσό για τις κρατήσεις,
που αφορούν το πενθήμερο και όχι όλες τις αποδοχές. Επίσης κάτι που αναμένεται
να εισαχθεί είναι και η δυνατότητα αναγνώρισης κατά τη συνταξιοδότηση.
Τ.Π.Δ.Υ.: Απο τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης έγινε γνωστό ότι
εκκρεμεί ο φάκελος στο Υπ. Εργασίας διότι η Διοίκηση του ΤΠΔΥ τη μία δέχεται
και διαγράφει τους συναδέλφους απο το Ταμείο και την άλλη το θεωρεί ως
σιωπηρή αποδοχή. Έγινε γνωστό ότι αναμένεται εκτενής απάντηση και συνεπώς
δικαίωση της κακής πρακτικής που μέχρι σήμερα ίσχυε.
Επίδομα παραμεθορίου: Καταβλήθηκε με την τρέχουσα μισθοδοσία σε
καποιους συναδέλφους και θα καταβληθεί και σε επομενες μισθοδοσίες στους
λοιπούς δικαιούχους.
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Αλλότρια καθήκοντα – αποδυνάμωση
– δραματικό φινάλε …
Η σημερινή γενιά των Ελλήνων αστυνομικών ζει, εργάζεται και καλείται να
επιβιώσει σε μια κοινωνία πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς οι
αθρόες εισροές μεταναστών και προσφύγων, οι νέες μορφές εγκληματικότητας,
το οργανωμένο έγκλημα, η οικονομική ανέχεια λόγω μνημονίων, είναι μερικά
μόνο από τα ζητήματα που βασανίζουν κύρια και καίρια τους αστυνομικούς. Και
το λέμε και θα το ξαναλέμε αυτό που όλοι πιστεύω συμφωνούμε: ένα Κράτος, μια
ευνομούμενη Πολιτεία, απαιτείται και υποχρεούται να παρέχει το ύψιστο αγαθό
στους πολίτες του, αυτό της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ασφάλειας,
ώστε να διατηρείται η κοινωνική συνοχή. Η κοινωνία μας φθείρεται ελέω
μνημονίων, ανεργίας, εγκληματικότητας και μετανάστευσης (έρχονται μετανάστες,
μεταναστεύουν οι Έλληνες).
Μένει αυτός ο θεσμός της Αστυνομίας να διαφυλάξει κ να περισώσει αυτό
που με αυταπάρνηση κάνει ο καθένας ξεχωριστά με φιλότιμο και αγνότητα ,την
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Και δεν τον αφήνετε! Διατάσσεται σε πάρεργα, σε
φυλάξεις δημοσιογράφων, επιχειρηματιών και σε τσιμεντότοιχους. Και οι ληστείες,
οι κλοπές, οι διαρρήξεις ,τα σπασίματα ,οι καταστροφές οργιάζουν. Δεν υπάρχει
πλέον πολίτης που να μην έχει πέσει θύμα κάποιας έκνομης ενέργειας. Και αν
έρθουν και οι συλλήψεις χαιρόμαστε όλοι και καλά κάνουμε.

Του Παπαντώνη Γεωργίου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Το θέμα κύριοι είναι το προλάβειν και όχι το θεράπειν. Αλλά αν χρειαστεί
και για το δεύτερο, πρέπει να υπάρχουν αυτά που απαιτούνται: ειδικευμένο και
επαρκές προσωπικό, κατάλληλα εφόδια, μεγάλη εμπειρία.
Όταν η ΔΊΑΣ, η ΟΠΚΕ , η ΖΗΤΑ, τα πληρώματα Α.Δ., η ΥΑΤ και η ΥΜΕΤ,
δεν έχουν κάποια από τα παραπάνω, όταν κάνουν στατικές φυλάξεις, όπου δεν
χρήζει και στον πολίτη δεν προσφέρουν, όταν κάνεις τον σταυρό σου για να
έρθει κάποιος σε αυτές τις υπηρεσίες, πόσο θα κρατήσει άραγε ακόμα αυτός ο
περιορισμός της ανομίας;
Εμείς δε ζητούμε επιδότηση ενοικίου για να υπηρετούμε την πατρίδα μας, δε
ζητούμε να μην βρεχόμαστε κ να μην κρυώνουμε, δεν θέλουμε ελεημοσύνες. Μη
μας κλέβετε όμως τον ιδρώτα μας γιατί παραβιάζετε το Σύνταγμα και τους Νόμους.
Και αφήστε να κάνουμε αυτό που η πατρίδα μας κάλεσε να κάνουμε. Έρχονται
επικίνδυνες μέρες για τον τόπο μας,
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ κάντε αυτό που απαιτεί ο θεσμικός σας ρόλος .Υπηρετούμε όλοι
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, όχι μόνο τους έχοντες και κατέχοντες. Και τέλος απαιτείται
η πρόσληψη νέων αστυνομικών για ΑΜΕΣΗ επάνδρωση των προαναφερόμενων
Υπηρεσιών. Όχι αύριο, είναι πολύ αργά.
Επείγει κύριοι, κατανοήστε το!

Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης υπέρ των Ειδικών Φρουρών
Γεωργίου Σκυλογιάννη και Ιωάννη Ευαγγελινέλη
“Ανδρείος είναι αυτός που δεν φοβάται τον τιμημένο θάνατο”
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών παρευρέθηκε στην επιμνημόσυνη
δέηση με αφορμή την συμπλήρωση επτά ετών από την θλιβερή ημέρα της
δολοφονίας των συναδέλφων μας Ειδικών Φρουρών, Γεώργιου Σκυλογιάννη και
Ιωάννη Ευαγγελινέλη που διοργάνωσε το Σωματείο Ειδικών Φρουρών οι οποίοι

έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, προσφέροντας την ζωή τους ως υστάτη θυσία, για
την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Παρόντες ήταν συνάδελφοι από την
Π.Ο.ΑΣ.Υ , εκπρόσωποι των Δ.Σ. των Ενώσεων Πειραιά και Β/Α Αττικής, καθώς
και σχεδόν σύσσωμη η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. ΑΘΑΝΑΤΟΙ !!!
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Προσφέροντας αίμα και δίνοντας δείγμα μυελού των οστών, σώζεις ανθρώπινες ζωές!

Την 15-2-2018, παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου, η Ένωση
Αθηνών, στα πλαίσια της εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργάνωσε στο αμφιθέατρο
της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, εγκαινίασε τη συνεργασία της
με το ίδρυμα «ΕΛΠΙΔΑ» και το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», αντιπροσωπεία των οποίων
ενημέρωσε τους συναδέλφους αιμοδότες για την απλή διαδικασία με την οποία
κάποιος μπορεί να γίνει εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσει μία ζωή
ενός μικρού παιδιού.
Η προσέλευση των συναδέλφων, στο κάλεσμα της Ένωσης για να δώσουν
αίμα, ήταν για άλλη μια φορά συγκλονιστική. Αυτό που μας συγκίνησε και
μας χαροποίησε ιδιαίτερα ήταν το γεγονός ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων
αιμοδοτών, αφού ενημερώθηκε από την αντιπροσωπεία του ιδρύματος «ΟΡΑΜΑ
ΕΛΠΙΔΑΣ», δέχθηκε να συμμετέχει στην τεράστιας σημασίας προσπάθεια της

Ένωσης, προκειμένου όλο και περισσότεροι αστυνομικοί να γίνουν εθελοντές
δότες μυελού των οστών.
Νομίζουμε ότι είναι πλέον πασιφανές στην κοινωνία, ότι ο Έλληνας
Αστυνομικός διακρίνεται για την ευαισθησία του και για το αίσθημα ευθύνης και
προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο συνάδελφος ότι
την κρίσιμη στιγμή που χρειάζεται αίμα, αυτός ή κάποιος συγγενής του, η Ένωση
είναι έτοιμη να ανταποκριθεί άμεσα.
Η Ένωσή μας θα καθιερώσει πλέον τη συνεργασία της με τα ανωτέρω ιδρύματα
και στις επόμενες αιμοδοσίες της καθώς η ανταπόκριση των συναδέλφων μας
γεμίζει δύναμη να συνεχίσουμε ανάλογες δράσεις.
Οφείλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που συμμετείχαν
και τον Ταξίαρχο της Δ.Α.Ε.Α. κ. ΣΑΝΙΔΑ Παρασκευά που μας φιλοξένησε.

Άλλη μια αιμοδοσία της Ένωσής μας πραγματοποιήθηκε την13-3-2018 στο
αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α. Μπορεί να ακούγεται πλέον κοινότυπο αλλά η αιμοδοσία
έγινε με τεράστια επιτυχία, καθώς ο αριθμός των συναδέλφων που προσήλθε
για να δώσει αίμα ήταν πολύ μεγάλος, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά στην
κοινωνία ότι οι αστυνομικοί διακρίνονται για την ευαισθησία τους και την προσφορά
τους στο κοινωνικό σύνολο. Ταυτόχρονα όμως με την αιμοδοσία μας η Ένωση
συνέχισε την συνεργασία της με το ίδρυμα «ΕΛΠΙΔΑ» και το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»,
αντιπροσωπεία των οποίων ενημέρωσε τους συναδέλφους αιμοδότες για το πόσο
απλή είναι η διαδικασία με την οποία κάποιος μπορεί να γίνει εθελοντής δότης
μυελού των οστών και να σώσει μια ζωή ενός μικρού παιδιού. Το αποτέλεσμα
αυτής της ενημέρωσης ήταν συγκινητικό καθώς πολλοί ήταν οι συνάδελφοι που

έγιναν εθελοντές δότες μυελού των οστών, ενώ διαπιστώσαμε με χαρά ότι κάποιοι
εξ’ αυτών είχαν γίνει ήδη σε προγενέστερο χρόνο.
Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των συμμετεχόντων στις δράσεις της Ένωσης,
μας γεμίζει δύναμη αλλά και το αίσθημα της ευθύνης για να συνεχίσουμε με τον
ίδιο ζήλο και στο μέλλον, καθώς οι συνάδελφοί μας γνωρίζουν πλέον ότι όταν
χρειαστούν οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα κάλυψη σε αίμα, η Ένωσή μας είναι
παρούσα και ανταποκρίνεται άμεσα.
Νιώθουμε λοιπόν την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε τα μέλη μας που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης
Αξιωματικών Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κανέλλο για την έμπρακτη παρουσία του.
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Η Ένωση Αθηνών μετέφερε τα προβλήματα
των Υπηρεσιών της Αθήνας στο 28ο
Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που
πραγματοποιήθηκε στην Ερέτρια
2) Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 18 «ΠΡΟΣΦΥΓΗ» του Π.Δ. 100/2003
ως εξής:
1. Η διαταγή μετάθεσης ή απόσπασης ή προσωρινής μετακίνησης κοινοποιείται
στον ενδιαφερόμενο αμέσως με αποδεικτικό. Κάθε μετατιθέμενος ή αποσπασμένος
ή προσωρινά μετακινούμενος δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας
πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης υποβάλλει ιεραρχικά

Ολοκληρώθηκαν, με επιτυχία, οι εργασίες του 28ου Τακτικού Πανελλαδικού
Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη φιλόξενη Ερέτρια
Ευβοίας (7-8 Μαρτίου 2018), τροφοδοτώντας με «οξυγόνο δημοκρατίας» την
απαιτητική συνδικαλιστική μας λειτουργία και δράση, σε μια περίοδο κατά την
οποία η μη επίλυση παλαιών και νέων προβλημάτων, συνιστά ευθεία απειλή της
σωματικής ακεραιότητας και της υγείας χιλιάδων αστυνομικών, σε όλη τη χώρα.
Η Ένωση Αθηνών με επικεφαλής τον πρόεδρό της Πάκο Δημοσθένη, μετέφερε
τα προβλήματα των Υπηρεσιών της Αθήνας και απαίτησε λύσεις, παρουσία
Πολιτικής - Φυσικής Ηγεσίας - Κομμάτων κλπ Φορέων. Συγκεκριμένα:
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 28ο
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΠΟΑΣΥ
• 4.500 κενές οργανικές θέσεις στη Γ.Α.Δ.Α.
• Αποσπασμένοι πέραν του εξαμήνου από Υπηρεσίες της Αττικής προς Νομούς
Περιφέρειας. (Να μας ανακοινωθεί επιτέλους το αριθμητικό αυτών)
• Άμεση τροποποίηση του Κώδικα Μεταθέσεων ως προς τα εξής:
1. Να καταργηθεί η διάταξη που δεν επιτρέπει στους νεοεξερχόμενους όλων
των βαθμών να τοποθετηθούν στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων και στη
Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων.
2. Να προβλεφθούν αντικειμενικά κριτήρια για τις μεταθέσεις εντός Διεύθυνσης.
3. Να επανεξεταστεί ο τρόπος αποσπάσεων και προσωρινών μετακινήσεων
εντός κι εκτός Διεύθυνσης που υπηρετεί ο Αστυνομικός (η συντριπτική πλειοψηφία
των Υπηρεσιών έχουν μεγάλο ποσοστό από τους υπηρετούντες σε απόσπαση,
στις κάθε είδους αποσπάσεις εκτός Γ.Α.Δ.Α. όπως για αεροδρόμια ή για το
μεταναστευτικό παρατηρείται το φαινόμενο να αποσπώνται συνεχώς οι ίδιοι).
4. Προτάσεις Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α. Γρηγόρη Χρυσάφη
1) Να προστεθεί περίπτωση δ. στην παράγραφο 1 του Άρθρου 1 του Π.Δ.
75/2016:
δ. Του τόπου πολιτογράφησης ή εγγραφής στα δημοτολόγια του ιδίου
ή της συζύγου του ή του πλησιέστερου προς αυτόν τόπον της αυτής περιοχής
μετάθεσης, όταν ο τόπος γέννησης είναι στο εξωτερικό.
(Υπάρχουν συνάδελφοι που είτε οι ίδιοι είτε η σύζυγός τους δεν έχει γεννηθεί
στην Ελλάδα και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις υπόλοιπες περιπτώσεις για
αλλαγή τόπου συμφερόντων.)

αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης ή
απόσπασης ή προσωρινής μετακίνησης. Νέα αίτηση είναι απαράδεκτη.
(Αυτό προβλέπει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας. Στην Αστυνομία μόνο
στις μεταθέσεις κάνουν κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο ενώ θα πρέπει όταν
για οποιοδήποτε λόγο χορηγείται Φ.Π., ο διατασσόμενος να έχει το δικαίωμα
προσφυγής.)
3) Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 18 «ΠΡΟΣΦΥΓΗ» του Π.Δ. 100/2003
ως εξής:
3. «Επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης αποφασίζει
το αμέσως ανώτερο ιεραρχικά όργανο από αυτό που εξέδωσε την απόφαση το
αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία που θα περιέλθει η
αίτηση σ’ αυτό.
(Μόνο στην Αστυνομία το ίδιο όργανο που αποφασίζει μια μετάθεση ή
απόσπαση κρίνει και την προσφυγή του ενδιαφερόμενου ενώ στα πειθαρχικά
ζητήματα την προσφυγή την εξετάζει Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο. Το ίδιο θα
πρέπει να συμβαίνει και με τις μετακινήσεις για λόγους χρηστής διοίκησης και
αντικειμενικότητας.
• Άμεση κατάργηση των σταθερών φυλάξεων όλων των Υπηρεσιών που δεν
προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της ΕΛ.ΑΣ.
• Τήρηση εβδομαδιαίας υπηρεσίας – ωραρίου εργασίας. Να αναφέρεται
ρητά ποιες είναι οι υπηρεσιακές ανάγκες που επιτρέπουν την αλλαγή αυτής
(παρατηρείται το φαινόμενο τα πάντα να θεωρούνται από τους Διοικητές των
Υπηρεσιών υπηρεσιακές ανάγκες και ουσιαστικά η εβδομαδιαία υπηρεσία να μην
τηρείται πουθενά πλην ελαχίστων εξαιρέσεων). Να προβλεφθεί σαφής πειθαρχική
ευθύνη αυτών που έχουν την ευθύνη για την έκδοση υπηρεσίας-τήρησης ωραρίου
εργασίας σε κάθε αδικαιολόγητη αλλαγή.
• Επανεξέταση μέτρων τάξης στις αθλητικές εκδηλώσεις (η Ένωση Αθηνών
θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες ώστε να σταματήσει τόσο η κατασπατάληση
δυνάμεων όσο και σε ότι αφορά την επικινδυνότητα που υπάρχει για τους
συναδέλφους).
Το Συνέδριο διεξήχθη στον απόηχο της επίθεσης με χειροβομβίδα στο Α.Τ.
Καισαριανής, αλλά και των απαράδεκτων επεισοδίων που έλαβαν χώρα με
αφορμή πλειστηριασμούς, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου για άλλη μια φορά,
συνάδελφοί μας τραυματίστηκαν εξαιτίας συγκεκριμένων επιλογών της διοίκησης,
για τις οποίες το συνδικαλιστικό μας κίνημα διαμαρτύρεται εντόνως και απαιτεί
από την κυβέρνηση και κάθε άλλο αρμόδιο, να δοθεί τέλος τόσο στην ανομία
όσο και στην επικίνδυνη χρησιμοποίηση της αστυνομίας.
Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν με την παρουσίαση του Διοικητικού
Απολογισμού από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της Εκτελεστικής
Γραμματείας κ.κ. Γρηγόρη Γερακαράκο και Γιώργο Παπατσίμπα.
Για τις ραγδαίες εξελίξεις στο «μισθολογικό», σε σχέση με τις προσφυγές μας
στο ΣτΕ, ο νομικός σύμβουλος ΠΟΑΣΥ κ. Χάρης Μπουκουβάλας ενημέρωσε τους
συνέδρους για την νέα ιστορική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Συμμόρφωσης,
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αλλά και για την εκδίκαση της νέας προσφυγής που καταθέσαμε στο ΣτΕ κατά των
αντισυνταγματικών διατάξεων του νέου ειδικού μισθολογίου και η οποία ορίστηκε
να συζητηθεί στις 19 Μαρτίου 2018 από το Στ’ Τμήμα και όχι από την Ολομέλεια.
Ωστόσο, η πλευρά του δημοσίου (Υπουργείο Οικονομικών) κατέθεσε αίτηση
αναβολής της συζήτησης, γεγονός που θέτει σε εγρήγορση σύμπασες τις δυνάμεις
μας, με ορατό το ενδεχόμενο και άμεσων κινητοποιήσεων.
Τα ζητήματα που τέθηκαν από τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κατά προτεραιότητα,
αφορούσαν το Μισθολόγιο, τις αποφάσεις ΣτΕ και την επικινδυνότητα της
εργασίας, τις νέες προσλήψεις και την επαναφορά των 6.700 κενών οργανικών
θέσεων που καταργήθηκαν, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι πόρτες για μετάθεση

σύγχρονηαστυνομία

εκτός Αττικής, την ανωτατοποίηση των Αστυνομικών Σχολών και την απαράδεκτη
εκμετάλλευση των δοκίμων, την αναπλήρωση των «κουρεμένων» 350.000.000
ευρώ του ΤΕΑΠΑΣΑ και των περίπου 13.000.000 του Ειδικού Λογαριασμού, τη
μη ύπαρξη ρευστότητας στις Υπηρεσίες του Σώματος, τις ελλιπείς προμήθειες
οχημάτων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, το δικαίωμα της απεργίας και τη σύσταση
διακομματικής επιτροπής που θα ρυθμίζει ουσιώδη ζητήματα λειτουργίας της
αστυνομίας.
Με ενότητα, αποφασιστικότητα, ουσιαστική δουλειά και ανάληψη των
ευθυνών που απορρέουν από τα όποια αξιώματα, εντός κι εκτός συνδικαλιστικού
κινήματος, θα πετύχουμε τους στόχους μας. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας!
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Το «απόστημα» των
μεταθέσεων
Τώρα που προκηρύχθηκαν οι θέσεις των τακτικών μεταθέσεων, θέλω να κάνω
μερικές επισημάνσεις. Επισημάνσεις που βέβαια θα στεναχωρήσουν μερικούς
αλλά είναι η αλήθεια. Όλες οι Ενώσεις της Χώρας ζητάνε τα τελευταία χρόνια
επισταμένως να βγουν θέσεις για δέκα, είκοσι και εκατό κενές οργανικές. Για να
μην παρεξηγηθώ κατανοώ πλήρως τους συναδέλφους που θέλουν να πάνε στο
τόπο καταγωγής τους γιατί έχουν οικογένεια, περιουσία, γονείς, φίλους κ.α. και
φυσικά καλύτερες συνθήκες εργασίας από ότι στην Αθήνα.
Τα τελευταία χρόνια προκηρύσσονται για την επαρχία 300-400 θέσεις που
φυσικά αυτοί που φεύγουν κατά μεγάλο ποσοστό είναι από τον νόμο Αττικής.
Σε αυτούς εάν υπολογίσουμε και τις συνταξιοδοτήσεις που έχουμε κάθε χρόνο,
έχουν φτάσει οι κενές οργανικές θέσεις στο νομό Αττικής πάνω από 4500 (!!!),
ναι καλά διαβάσατε πάνω από 4500 ΚΕΝΕΣ και συνθήκες εργασίας που όλο και
χειροτερεύουν.
Αυτές οι θέσεις πως θα πληρωθούν; Οι μόνοι τρόποι είναι νέες προσλήψεις
και μη ανακοίνωση θέσεων για άλλους νομούς. Δυστυχώς οι χρονιές που
σε τρία- τέσσερα χρόνια από την έξοδο από την σχολή μετατίθεντο στο τόπο
συμφερόντων οι συνάδελφοι δεν θα υπάρχουν πλέον. Θα δείτε τώρα που θα
ανακοινωθούν τα ονόματα των μεταθέσεων για Α’ & Β’ Δωδεκανήσων ο αριθμός
είναι112 και 37 αντίστοιχα. Με το νέο τρόπο υπολογισμού των μορίων οι αιτήσεις
θα διπλασιαστούν τουλάχιστον και αυτοί που υπηρετούν στην Αθήνα θα βλέπουν
κάθε χρόνο την μετάθεση να απομακρύνεται. Οι μόνοι νομοί που μπορούν πλέον

Του Τσοκαναρίδη Ιωάννη
Αναπλ. Ταμία της Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Αστυνομικοί να πάνε με λίγα χρόνια υπηρεσίας με πρώτη ή δεύτερη επιλογή είναι
η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Αρκαδία.
Επίσης με την δυνατότητα που έδωσε το Π.Δ.75/16 ότι όποιος προάγεται
παραμένει στον τόπο συμφερόντων του, έχει σαν αποτέλεσμα να μην
προκηρύσσονται θέσεις για βαθμοφόρους δηλαδή Υπαστυνόμοι (ν. 3686/08) και
Ανθυπαστυνόμοι με πολλά χρόνια υπηρεσίας, δεν μπορούν να πάρουν μετάθεση
αφού παραμένουν οι νεοπροαχθέντες π.χ. φέτος ο νόμος Θεσσαλονίκης δεν
προκήρυξε ούτε μια θέση. Επίσης εντύπωση μου προκάλεσε ότι στις τελευταίες
συμπληρωματικές μεταθέσεις δεν προκηρύχθηκε ούτε μία θέση για το νομό
Αττικής, ενώ υπήρχαν επιθυμούντες.
Για τις έκτακτες μεταθέσεις που γίνονται για λόγους υγείας, συνυπηρέτησης,
δικαστικής συμπαράστασης, σπουδών κ.α., όπου υπάρχουν αληθινοί λόγοι δεν
πρέπει να υπάρχει ουδεμία ένσταση, αλλά δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις
που εκμεταλλεύονται περιστάσεις εις βάρος συναδέλφων. Επίσης υπάρχουν
αποσπάσεις που διαρκούν δύο ή τρία χρόνια (αλήθεια που προβλέπεται αυτό;)
χωρίς ουσιαστική ανάγκη για την θέση που καλύπτουν.
Αποτιμώντας, πρέπει να βρεθεί τρόπος έτσι ώστε να κλείσουν και τα τελευταία
παράθυρα, να γίνουν οπωσδήποτε νέες προσλήψεις και οι συνάδελφοι να
καταλάβουν ότι δυστυχώς η Αθήνα έχει τις πιο πολλές ανάγκες και δεν μπορεί να
αποδυναμωθεί περεταίρω.

Πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης Αθλητικής
Ένωσης Αστυνομικών
Ελλάδος
Του Μπογδανίδη Αχιλλέα

Αντιπροσώπου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλους Δ.Σ. Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος
Το Πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος
συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Συμμετέχουν 22 υπηρεσιακές ομάδες οι οποίες
στην πρώτη φάση χωρίστηκαν σε δύο ισάριθμους ομίλους και δοκιμάστηκαν
σε 10 ενδιαφέρουσες αθλητικές αναμετρήσεις, με τους συναδέλφους να
υπερβάλλουν εαυτόν για το καλύτερο πλασάρισμα σε αυτούς . Με το πέρας των
αγωνιστικών αυτών, οι 4 πρώτες του κάθε ομίλου μπαίνουν στα προημιτελικά
- play off του θεσμού, ενώ οι υπόλοιπες 14 στο Κύπελλο Φιλίας, δίνοντας την
δυνατότητα και στους συναδέλφους Αστυνομικούς που αποκλείστηκαν από
την 8άδα του Πρωταθλήματος να αγωνιστούν σε περισσότερα παιχνίδια, με
παράλληλο κίνητρο να συνεχίζουν να αθλούνται.
Τα ζευγάρια των play off είναι Τ.Δ.Μ.Α. - Τ.Α. Α.Τ. Αγίου Δημητρίου, Β’
Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων - Α.Τ. Παγκρατίου, Α.Τ. Πεντέλης - Τμήμα
Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής και Υ.Κ.Α. - Δ.Α.Ε.Α..
Τα ζευγάρια του Κυπέλλου φιλίας είναι ΔΙ.ΑΣ. Βορειοανατολικής Αττικής
- Υ.Α.Τ., Α.Τ. Φυλής - Α.Τ. Βύρωνα, Υ.Δ.Ν. - Ο.Π.Κ.Ε., Δ.Α.Α.Α. - ΔΙ.ΑΣ.
Νοτιοανατολικής Αττικής, Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου - Τ.Α. Παπάγου Χολαργού.
Το Γραφείο Τύπου, η Δ.Ο.Α. και το Α.Τ. Ν. Σμύρνης περνούν στην επόμενη
φάση άνευ αγώνα.
Και στα play off και στο Κύπελλο Φιλίας, νικητής του ζευγαριού είναι αυτός
που θα φέρει πρώτος δύο νίκες, με το πλεονέκτημα έδρας να ανήκει σε αυτόν
που τερμάτισε πιο ψηλά στην βαθμολογία στην κανονική περίοδο.
Ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες καλή συνέχεια και επιτυχίες. Και μην ξεχνάτε
νους υγιής εν σώματι υγιεί.
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Ετήσιος χορός Ένωσης Αθηνών
Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών διοργάνωσε τον ετήσιο χορό της και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας. Για ακόμη μια χρονιά η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν μαζική και όλοι
περάσαμε όμορφα ξεχνώντας για λίγες ώρες τα προβλήματα της καθημερινότητας
και το άγχος της πολύ δύσκολης εργασίας μας. Μας τίμησαν με την παρουσία τους
ο Πάτερ Ιωάννης Κοκκώνης, ο οποίος ευλόγησε την βασιλόπιτα, ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος, η Βουλευτής
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Β’ Αθηνών κ. Χαρά ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, η Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Β’ Αθηνών
κ. Ελένη ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ, ο Βουλευτής Λάρισας Ν.Δ. και Αναπληρωτής Τομεάρχης
Εσωτερικών κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, η Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και μέλος του πολιτικού συμβουλίου κ. Νάντια
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, το μέλος της Γραμματείας Κινήματος Αλλαγής και τέως
Βουλευτής Ν. Ηλείας ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Μιχαήλ ΚΑΤΡΙΝΗΣ, ο εκπρόσωπος των ΑΝ.ΕΛ.
για θέματα Προστασίας του Πολίτη κ. Ευστάθιος ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, το μέλος
της εκτελεστικής επιτροπής της ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Τάσος ΔΑΡΣΙΝΟΣ, ο Πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος, ο Αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Σταύρος,
ο Γραμματέας Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος, ο Πρόεδρος
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ο Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής κ. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κωνσταντίνος, ο
Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής κ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
Γεώργιος, ο Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά κ. ΛΙΟΤΣΟΣ
Σπύρος, ο Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας κ. ΝΑΚΟΣ
Βασίλειος, ο Προϊστάμενος Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ο
Αντιστράτηγος κ. Καραμαλάκης Μιχάλης, o Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
Αττικής Υποστράτηγος κ. Παπαζαφείρης Χρήστος, ο Διοικητής της Διεύθυνσης
Ασφαλείας Αττικής Υποστράτηγος κ. Ψωμάς Γεώργιος, ο Βοηθός Γ.Α.Δ. Αττικής
Ταξίαρχος κ. Χαιρετάκης Στυλιανός, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομικών

Επιχειρήσεων Αττικής Ταξίαρχος κ. Σανιδάς Παρασκευάς, ο Διευθυντής Διεύθυνσης
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής/ Υ.Α.Τ. Ταξίαρχος κ. Τσίρος Σπυρίδωνας, ο
Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής/ Υ.ΜΕ.Τ. Ταξίαρχος κ.
Κυριακούλης Γεώργιος, ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων
Αστ. Υποδ/ντής κ. Μπουροδήμος Γεώργιος, ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και
πολιτευτής Β’ Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία κ. Ιωαννίδης Σάκης, ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου κι επί πολλά χρόνια Αντιδήμαρχος Περιστερίου και
συνάδελφός μας κ. ΛΩΛΟΣ Βασίλειος και η πολιτευτής Β’ Αθηνών Ν.Δ. κ. Ιωάννα
Γκελεστάθη.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας.
Ευχαριστούμε την εταιρία BΙΚΟΣ Α.Ε., τον Προμηθευτικό και Καταναλωτικό
Συνεταιρισμό Αστυνομικών Αττικής καθώς και τα Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ και τον εκπρόσωπό
τους κ. Αντώνη Γλύκα, την εταιρία ΙΝΤΕRAMERICΑΝ, τον όμιλο Ευρωκλινική, τις
Ελληνικές Ραδιουπηρεσίες και την εταιρία i-youth.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο συνάδελφος ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ
Οδυσσέας, ο οποίος έσωσε με κίνδυνο της ζωής του μία συμπολίτη μας από
φλεγόμενο σπίτι, ο παραολυμπιονίκης συνάδελφος ΤΣΑΠΑΤΑΚΗΣ Αντώνιος, ο
οποίος το 2006 είχε απολυθεί από το Σώμα εξαιτίας σοβαρού τροχαίου από το
οποίο έμεινε παράλυτος στα κάτω άκρα. Ο Αντώνης απέδειξε σε όλους μας ότι
ο αγώνας για την πραγμάτωση των ονείρων μας κερδίζεται με ένα μέσο που δεν
ματώνει ποτέ, την ψυχή.
Η Ένωσή μας τίμησε επίσης τον κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Χρήστο για την πολυετή του
προσφορά στο συνδικαλιστικό κίνημα με τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου μετά
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σας ευχαριστούμε όλες και όλους. Ευχόμαστε υγεία και του χρόνου να είμαστε
ακόμα περισσότεροι.
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Παιδικά χαμόγελα - ξέφρενος χορός - διασκέδαση – ευτυχία
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018
η αποκριάτικη παιδική εκδήλωση, στο κέντρο Ιερά οδός, που συνδιοργάνωσαν
οι Ενώσεις Αθηνών – Πειραιά- Δυτικής Αττικής, με την συμμετοχή περίπου 2000
συναδέλφων γονιών με τα παιδιά τους.
Οι μικροί μας φίλοι, είχαν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν, να χορέψουν σε
ξέφρενους αποκριάτικους ρυθμούς και να διασκεδάσουν μαζί με τους γονείς τους,
παρουσία κλόουν, ανιματέρ και του τραγουδιστή-DJ MASTER TEMPO.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα και τις ευχαριστίες των Προέδρων
Δ.Σ Αθηνών, Πειραιώς και του Γ.Γ της Ένωσης Δυτικής Αττικής, επισημαίνοντας την
αναγκαιότητα πραγματοποίησης τέτοιων εκδηλώσεων.
Την εκδήλωσή μας, τίμησε με την παρουσία του, αυτοβούλως, ο Αρχηγός

της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος, ο οποίος
απηύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό, δεσμευόμενος στα παιδιά μας, ότι θα κάνει ότι
περνάει από το χέρι του ώστε να καλυτερέψουν οι συνθήκες εργασίας των γονιών
συναδέλφων μας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, όλους όσους συνέβαλλαν για την
πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης και ιδιαίτερα τις εταιρίες, ΒΙΚΟΣ Α.Ε
και ΙΟΝ για την προσφορά τους στους μικρούς μας φίλους.
Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τους μικρούς μας φίλους και ιδιαίτερα τους γονείς
συναδέλφους, οι οποίοι αγκάλιασαν, για μία ακόμη φορά, άλλη μία εκδήλωση
των Ενώσεών μας.
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Κόκκινες γραμμές
Τετάρτη. Μία ημέρα στα μέσα της εβδομάδος, μία κοινή ημέρα για τους
περισσότερους που το μεγαλύτερο ίσως ενδιαφέρον για πολλούς είναι το αν
θα έχει αγωνιστική στο Τσάμπιονς Λίγκ ή κανένα καλό παρτάκι στο μπαράκι της
γειτονιάς τους.
Βέβαια, τελευταία κάθε Τετάρτη μεταξύ των άλλων παιχνιδιών, παίζεται και
ένα πολύ μεγάλο «παιχνίδι» στις πλάτες της Αστυνομίας και ειδικότερα των
δυνάμεων εκείνων που έχουν πάρει την εντολή να φυλάνε τα συμβολαιογραφεία
όπου λαμβάνουν χώρα οι διάφοροι πλειστηριασμοί. Ηλεκτρονικοί παρακαλώ.
Συνάδελφοί μας λοιπόν καλούνται να εφαρμόσουν νόμους και να
προστατέψουν διαδικασίες στις οποίες και οι ίδιοι πάμπολλες φορές δεν είναι
σύμφωνοι ή δεν κατανοούν ξεκάθαρα το κατά πόσο εξυπηρετούν δημόσιο
συμφέρον, για το οποίο άλλωστε έχουν ορκιστεί.
Παρόλα αυτά όμως επιλογές δεν έχουν. Εκτελούν εντολές. Ανωτέρων. Οι
ανώτεροι... Ανωτάτων και πάει λέγοντας.
Η ψυχολογική και ηθική όμως αντίθεση του καθενός μας σε ορισμένα
ζητήματα, όπως αυτό των πλειστηριασμών κατοικίας και φυσικά ως ενεργά μέλη
της κοινωνίας που αφουγκράζονται και βιώνουν τα ίδια προβλήματα, δυστυχώς
δεν καθίσταται δυνατή ώστε να μας προστατέψει από τις αναίτιες ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
διαφόρων άλλων συμπολιτών μας που στην προσπάθεια τους να ματαιώσουν
τους πλειστηριασμούς βρίσκουν ως πρόσφορο μέσο να ανοίγουν τα κεφάλια
μας στην κάθε ευκαιρία, να μας εύχονται τα “ καλύτερα “ και φυσικά να μας
απειλούν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Αν οι ενέργειες των κινημάτων αυτών
δεν είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό συναδέλφων αστυνομικών,
ακόμη και των ιδίων αφού οι δυνάμεις φύλαξης εξαναγκάζονται να απαντήσουν,
το παιχνιδάκι θα ήτανε ακίνδυνο, αφού θα γυρίζαμε στην οικογένειά μας, έχοντας
την σωματική μας ακεραιότητα τουλάχιστον σώα και την συνείδησή μας κατά το
δυνατόν καθαρή. Τώρα όμως, μάλλον έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο
και δεν θέλω επουδενί να φανταστώ ή να επεξεργαστώ τι μπορεί να προκύψει σε
ελάχιστο χρόνο που θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο.
Αυτό των εξώσεων...
7 Μαρτίου 2018: Έξι τραυματίες στην Θεσσαλονίκη, τρεις τραυματίες στην
Αθήνα, μεταξύ αυτών οι δύο πολύ σοβαρά.
Δεν θα μπω καν στην διαδικασία να αναλύσω γιατί χτυπάνε Έλληνες
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Αστυνομικούς, κινήματα που υποτίθεται ότι προστατεύουν
εργαζόμενους και δικαιώματα αυτών.
Δεν θα αναλύσω καν τα παιχνίδια της διαχρονικής πολιτικής διαφόρων
παρατάξεων ή κινημάτων στις πλάτες μας. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε και θα’
ναι η τελευταία βεβαίως.
Δεν θα υπεραναλύσω επίσης, το τι ίσως πραγματικά προστατεύει η Αστυνομία
σε αυτές τις περιπτώσεις, ούτε αν οι αυτόκλητοι προστάτες των αδυνάμων που
χάνουν τα σπίτια τους επί της ουσίας τους προστατεύουν αποτελεσματικά ή δίκαια.
Αυτό που θα προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω όμως προς όλους είναι ότι για
εμάς τους αστυνομικούς υπάρχουν ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. Αν δεν φαίνονται
καλά και είναι ίσως λιγάκι ροζ ή μπορντό, θα πρέπει στα σίγουρα να γίνουν
ΚΑΤΑΚΟΚΚΙΝΕΣ.
• ΔΕΝ θα πληρώσουμε εμείς τον λογαριασμό ΚΑΙ αυτήν την φορά.
• ΔΕΝ θα γίνουμε σάκοι του μπόξ ή θρυαλλίδα ανεξέλεγκτων εξελίξεων για
πολλοστή φορά χωρίς να αντιδράσουμε.
• ΔΕΝ θα είμαστε εμείς που θα διχάσουμε την κοινωνία και ας μας φέρνουν
εντέχνως κάθε τόσο αντιμέτωπους με αυτήν.
Ίσως βέβαια όλα τα παραπάνω είναι στα πλαίσια των ζυμώσεων, με γνώμονα
και αντικειμενικό σκοπό την συμφιλίωση των αστυνομικών με τους πολίτες. Δεν
το γνωρίζω. Πάμε παρακάτω όμως.
Τι λύσεις έχουμε θα μου πείτε, και δικαίως αναρωτιέστε οι περισσότεροι.
Δικαίωμα για απεργία έχουμε;;; Όχι! Γι’ αυτό και οι Ενώσεις μας το ζητάνε
επιτακτικά στα στενά πλαίσια της αναθεώρησης του Συντάγματος.
Σε τέτοιες περιπτώσεις θα μας έλυνε τα χέρια, πόσο μάλλον δε που η καμπάνα
της αντίδρασής μας θα ακουγόταν παντού και θα ξεδιάλυνε πολύ εύκολα
προθέσεις και όχι μόνο.
Να κάνουμε «λευκή» απεργία φωνάζουν μερικοί. Μάλιστα. Ποιός θα κάνει
λευκή απεργία συνάδελφοι;;; Ο Αμεσοδρασίτης που θα τον φωνάξουν για
προσαγωγές, ο ΔΙ.ΑΣ που θα προστρέξει πρώτος μέχρι να παρθούν αποφάσεις, ο
ΥΜΕΤ ή ο ΥΑΤ που ο ρόλος του είναι ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ στο σημείο και του ζητάνε
συνεχώς (ακόμη και συνάδελφοι στο κοντινό παρελθόν) να πετάξει την ασπίδα
και το γκλόπ;;; Ο ΟΠΚΕ παραπέρα;;; Η’ ο συνάδελφος στην Ασφάλεια;;; Για τους
επικεφαλής στα σημεία δεν αναρωτιέμαι δευτερόλεπτο, όποιοι και αν είναι, ό,τι
βαθμό κι αν φέρουν. Ποιός τότε;;;; Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Ξεχάστε το!!!
Αν ποτέ στερέψει το φιλότιμο, που είναι η μοναδική αέναη κινητήρια δύναμη
όλων, τότε θα δείτε αλήθεια, μαγικά πράγματα να συμβαίνουν...
Μέχρι τότε ας μην το συζητάμε καν, γιατί είναι άκρως επικίνδυνο. Τι μας έχει

Του Παπαγεωργίου Γεώργιου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

μείνει λοιπόν;;;
Σε πρώτη φάση μας έχουν μείνει τα μέτρα αυτοπροστασίας και η καλύτερη
δυνατή διαχείριση της καταστάσεως στα σημεία της έντασης με διπλωματία,
ισχυρή και κυρίως ΟΡΘΟΤΕΡΗ επιχειρησιακή τακτική που σηκώνει ιδιαίτερη
συζήτηση, υπομονή και ψυχραιμία, ώστε να αποφύγουμε την εμπλοκή, άρα και
τα χειρότερα, από κάθε οπτική γωνία.
Σε δεύτερη φάση αν τα ανωτέρω δεν αρκούν και έχουμε αντιπαραθέσεις,
επεισόδια και τραυματίες εκατέρωθεν, ειδικά αστυνομικών, τότε πέρα από το
καθαρά επιχειρησιακό κομμάτι, η λύση είναι μία και επιτέλους πρέπει να γίνει
κατανοητό σε όλους, ως η μοναδική Κόκκινη Γραμμή μας.
Η αναζήτηση των ευθυνών, των όποιων ευθυνών, με το μοναδικό ίσως όπλο
που μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Η προσφυγή μας στην Δικαιοσύνη.
Συνάδελφοι θα σας το πώ λαϊκά, αν και δανεισμένο. Θα πρέπει να τους
ταράξουμε στην νομιμότητα..!!! Ποιούς;;; ΟΛΟΥΣ!! Ξέρω τι θα μου πείτε.
Γνωρίζω καλά, οπότε δεν θα επαναλάβω τα γνωστά προσχώματα μεταξύ μας,
απλά για να συμφωνήσουμε.
Διότι συμφωνώ, εν μέρει.Απλά διαφωνώ με το «αφού δεν θα γίνει τίποτα, έλα
μωρέ τώρα».
Δεν θα πρέπει να είμαστε φοβικοί επιτέλους. Σε κάθε δράση θα πρέπει να
υπάρχει αντίδραση. Νόμος.
Η νοοτροπία μας πρέπει να αλλάξει όπως και οι μορφές της αντίδρασής μας.
Πρέπει να διεκδικούμε το δίκιο μας, την αξιοπρέπειά μας, την αποκατάσταση της
σωματικής και ψυχικής μας υγείας στο ακέραιο.
Σε περιπτώσεις λοιπόν που έχετε την ισχυρή πεποίθηση ότι αξίζει να
αναζητηθούν οι υπαίτιοι του τραυματισμού σας, να καταλογιστούν ευθύνες στα
πλαίσια της Δικαιοσύνης, σε συγκεκριμένους γνωστούς -αγνώστους διαδηλωτές
ή ακόμη και σε επικεφαλής στα σημεία που εκτελείτε υπηρεσία, από πράξεις ή
παραλείψεις αυτών, μην διστάζετε να ζητάτε την βοήθεια, την συμβουλή και την
συνδρομή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, η οποία αποδεικνύει
καθημερινά ότι μάχεται σκληρά για τα μέλη της. Η απραξία όλων μας σε
τέτοιου είδους περιστατικά καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη και η ωμή σύγχρονη
πραγματικότητα, δυστυχώς για πολλούς και διαφόρους λόγους, μας ξεπερνάει.
Όχι, δεν θα γίνουμε δικομανείς έτσι στα ξαφνικά, ούτε θα αλληλοκυνηγιόμαστε
με τους ανώτατους αξιωματικούς που εξάλλου λίγο πολύ βράζουμε στο ίδιο
καζάνι ή με άλλους επικεφαλής κινημάτων, παρατάξεων ή μελών αυτών.
Αλλά εξειδικευμένα σε τέτοιες περιπτώσεις όπως και σε άλλες ( όπως
προσφάτως, εκ νέου του ΣΤΕ για τις περικοπές μας και την τελευταία αγωγή για το
Μισθολόγιό μας, αναμένοντας σύντομα απόφαση ), εν τέλει, ας αποφανθεί το ίδιο
μέσο πίεσης και συμμόρφωσης με τα εργαλεία του. Η Δικαιοσύνη.
Φυσικά τόσο η ΠΟΑΣΥ, όσο και η Ένωσή μας θα αναλάβει εκ νέου και άλλες
πρωτοβουλίες, έχοντας προγραμματίσει ενέργειες προς την οριοθέτηση μιας τέτοιας
κόκκινης γραμμής, με συναντήσεις με την Πολιτική και Φυσική ηγεσία, με φορείς
και κόμματα, αλλά συνάδελφε εσύ που είσαι εκεί έξω και παλεύεις μπροστά από
την πόρτα ενός συμβολαιογραφείου κάθε Τετάρτη, κάθε Παρασκευή έξω από
την πόρτα του Πολυτεχνείου και το Σαββατόκυριακο έξω από τις Θύρες και τις
μπούκες των γηπέδων, καλό θα ήτανε να βάλεις τις ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ κόκκινες γραμμές.
Υ.Γ. Το άρθρο γράφτηκε λίγες μέρες πριν την δημοσιοποίηση της μήνυσης
της Ένωσης Αθηνών για τους τραυματισμούς αστυνομικών, κατά τη διάρκεια των
πλειστηριασμών.

Με το Π.Δ. 10/2018 περιέχονται τροποποιήσεις του
Οργανισμού της Σχολής Αστυφυλάκων, τίτλοι επιτίμου
σε Αξιωματικούς και Κώδικας Αδειών Αστυνομικών
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Η ζωή και ενός μόνο παιδιού αξίζει για να αγωνίζεσαι!
Για την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ο ρόλος του συνδικαλιστικού
κινήματος ήταν πάντα διττός. Ο συνδυασμός των αγωνιστικών διεκδικήσεων
αιτημάτων καθώς και η κοινωνική δράση και προσφορά αποτελούσε διαχρονικά
στόχο της.
Σε αυτή την κατεύθυνση η Ένωσή μας την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018
στο Αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α παρουσίασε το ημερολόγιο της του έτους 2018, που
είχε ως θεματολογία το έργο του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ»
και «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».
Με την εκδήλωση αυτή εγκαινιάζεται ουσιαστικά ένα μνημόνιο συνεργασίας με
τον παραπάνω σύλλογο έτσι ώστε μέσω των επιτυχημένων τακτικών αιμοδοσιών
που διοργανώνουμε, να ευαισθητοποιηθούν οι συνάδελφοι στην εθελοντική
δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων / μυελού των οστών.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίας
Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Δημήτριος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ, ο Γενικός
Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος κ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Χρήστος.
ο Διευθυντής Ασφαλείας Αττικής Υποστράτηγος κ. ΨΩΜΑΣ Γεώργιος, ο
Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού Α.Ε.Α. Υποστράτηγος κ. ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ
Ηλίας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ταξίαρχος
κ. ΣΑΝΙΔΑΣ Παρασκευάς, οι Βοηθοί του Ταξίαρχοι κ. ΤΣΙΡΟΣ Σπυρίδων και
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Γεώργιος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής
Ταξίαρχος κ. ΟΣΤΑΔΗΜΗΤΡΗΣ Νικόλαος, ο Βοηθός Γ.Α.Δ. Αττικής Ταξίαρχος κ.
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ Στυλιανός, ο Βοηθός της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής Ταξίαρχος
κ. ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ Αθανάσιος.

Από τα πολιτικά κόμματα παρευρέθησαν οι βουλευτές ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. ΔΡΙΤΣΑΣ
Θοδωρής και ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ Χαρά, από την Νέα Δημοκρατία ο βουλευτής
κ. ΦΩΤΗΛΑΣ Ιάσων, και από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Δημοκρατικής Συμπαράταξη ο
Εκπρόσωπος Τύπου κ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Παύλος.
Από τους συνδικαλιστικούς φορείς ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ
Γρηγόρης, ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας καθώς και
τα προεδρεία των Ενώσεων Αστυνομικών Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά
όπως και της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής.
Ως εκπρόσωποι του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ μας τίμησαν με την παρουσία τους οι
κ. ΜΙΝΕΤΤΑ Αλίνα, ΣΑΜΑΡΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ Ελένη και ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
– ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ Ντόρα. Ομιλήτρια εκ μέρους της ΕΛΠΙΔΑΣ ήταν η κ.
ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ Ιωάννα η οποία είχε και ενεργό συμμετοχή στην επιμέλεια του
ημερολογίου μας.
Την παρουσίαση – ενημέρωση για τους εθελοντές δότες μυελού των οστών
έκανε ο Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας, τ. Διευθυντής Μονάδος
Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών Γ.Ν.Π. Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»,
Επιστημονικός Διευθυντής της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών
του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» κ. ΓΡΑΦΑΚΟΣ Στυλιανός.
Όπως προαναφέραμε πλέον σε κάθε εθελοντική αιμοδοσία της Ένωσής μας ο
Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» θα είναι παρόν ώστε να ενημερώνει τα μέλη μας.
Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε εμείς και οι συνάδελφοί μας να
γίνουμε εθελοντές δότες.
Κλείνοντας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ένωσή μας διοργάνωσε
λαχειοφόρο αγορά τα έσοδα της οποίας θα δοθούν στους δύο Συλλόγους.
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