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«Ολημερίς το χτίζουμε...

...το βράδυ το γκρεμίζετε»

Καταφέρατε να «ξετρυπώσετε» αστυνομικούς που
καθημερινά βρίσκονται στη μάχη κατά του εγκλήματος,
που υπηρετούν τον πολίτη και
δουλεύουν στις μάχιμες υπηρεσίες !!!

Συγχαρητήρια !
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Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε
Του Πάκου Δημοσθένη
Προέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε συνάδελφοι. Αυτό που βιώνουμε όλοι όσοι υπηρετούμε σε Διευθύνσεις
που ανήκουν διοικητικά στη Γ.Α.Δ.Α. είναι πρωτοφανές.
Όλες μας οι Υπηρεσίες πρώτης γραμμής βρίσκονται σε αποδρομή και ουδείς παίρνει την ευθύνη να αλλάξει κάτι, έστω το
παραμικρό μήπως βγούμε από το τέλμα.
Δεν μπορεί όλοι οι Γενικοί να είναι «κακοί», δεν μπορεί
όλοι να κάνουν ακριβώς τα ίδια λάθη. Το σύστημα που εδώ και
χρόνια έχει στηθεί από Πολιτικές – Φυσικές Ηγεσίες είναι το μεγάλο λάθος. Δεν δικαιολογώ κανέναν, απλά θέλω να εντοπίσω
από πού ξεκινάει το κακό. Προφανώς οι ανώτατοι αξιωματικοί
που τώρα διοικούν έχουν την ευθύνη που τους αναλογεί, το
θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα.
Τα ΜΑΤ είναι υπό διάλυση, η Ασφάλεια διαθέτει εκατοντάδες συναδέλφους σε κάθε απίθανο πάρεργο, η Άμεση Δράση
αδυνατεί να δώσει σε πολλές περιπτώσεις τα εβδομαδιαία ρεπό,
οι ΟΠΚΕ σταθερές για να καλύψουν τα κενά άλλων Υπηρεσιών
και αν συνεχίσω να γράφω θα χρειαστούν δύο τόμοι εγκυκλοπαίδειας.
Η Διοίκηση που γνωρίζει τα πάντα πως συνεχίζει να δημιουργεί υπηρεσιακές ανάγκες; Σκεφτείτε ότι δεν αναφέρομαι
καθόλου στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και στις εντολές που δί-

νουν, είμαι σίγουρος ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι γίνουν κάποια
μέρα συνταξιούχοι θα μας δίνουν δίκιο. Τώρα απλά έχουν το
βλέμμα στις επόμενες κρίσεις. Οδήγησαν τους αστυνομικούς
στον ωχαδερφισμό, στο ρουσφέτι και την απαξίωση και τώρα
διαμαρτύρονται ότι το προσωπικό δεν θέλει να δουλέψει. Αν
δουλέψει όμως θα εισπράξει, Ε.Δ.Ε., ίσως και καμιά απόσπαση
δυσμενή επειδή αντιμίλησε στον Διοικητή του.
Αυτά εισπράττω κάθε μέρα από τους συναδέλφους, οι
οποίοι αφού δεν έχουν που αλλού να ξεσπάσουν έρχονται στην
Ένωση σα τελευταία σανίδα σωτηρίας της αξιοπρέπειάς τους.
Ως Ένωση θα κάνουμε το καθήκον μας, κάνουμε κάθε
μέρα παρεμβάσεις, ανακοινώσεις, έχουμε πάει στη Δικαιοσύνη
για πολλά θέματα. Δυστυχώς οι ανώτεροι κάθε φορά μας λένε
ότι δεν θα συνδιοικήσουν μαζί μας και ότι τους κάνουμε άδικη
κριτική για να πάρουμε ψήφους…
Είναι τουλάχιστον αστείοι οι ισχυρισμοί αυτοί.
Η μόνη λύση που υπάρχει πλέον είναι οι κινητοποιήσεις
και μάλιστα οι δυναμικές. Θα αναλάβουμε το κόστος που μας
αναλογεί, θα ξεκινήσουμε τις δυναμικές αντιδράσεις μήπως
σώσουμε κάτι. Όλοι αυτοί οι αλλεργικοί στην κριτική κύριοι θα
φύγουν, εμείς θα είμαστε εδώ (οι απλοί αστυνομικοί) να παλεύουμε με τα προβλήματα.
Δεν ζητάμε λεφτά, αξιοπρέπεια και ανθρώπινες συνθήκες
εργασίας θέλουμε.
Υ.Γ.1: Θα μας σώσουν από τα μπάχαλα στο κέντρο οι πεζές
περιπολίες!!! Συγχαρητήρια στους εμπνευστές του σχεδίου.
Υ.Γ.2: Η συνδικαλιστική δίωξη εναντίον του Σπύρου Λιότσου και της Αργυρώς Μαλαχία είναι δίωξη εναντίον όλων μας.

Χιούμορ
Εικόνα από το παρελθόν…

Εικόνα από το μέλλον…
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Σκέψεις «πεζές» κι ανούσιες
Του Χύτα Κωνσταντίνου
Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών
Εδώ και λίγο καιρό βλέπουμε πανηγυρικές εξαγγελίες με
αποδέκτες τους ανυποψίαστους πολίτες, για αποδέσμευση 700
αστυνομικών από καθήκοντα ασφάλειας προσώπων και χώρων και 100 επιπλέον από Υπηρετούντες σε επιτελικά γραφεία.
Χαρακτηριστικά το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου, ανέφερε ότι
σκοπός των αποδεσμεύσεων είναι:
- Η σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού του αστυνομικού προσωπικού που διατίθεται για την προστασία φυσικών
προσώπων και σταθερών στόχων (κτιρίων και εγκαταστάσεων).
- Η μείωση του προσωπικού των Επιτελείων των Διευθύνσεων Αστυνομίας και των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας της
Γ.Α.Δ.Α. στον απολύτως απαραίτητο, για την κάλυψη των διοικητικών τους αναγκών αριθμό.
- Η λήξη αποσπάσεων προσωπικού της Γ.Α.Δ.Α. το οποίο
έχει αποσπαστεί σε εκτός της Αττικής αστυνομικές Υπηρεσίες,
εξαιρουμένων των αποσπασθέντων για την κάλυψη ιδιαίτερων
ή επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, όπως η διαχείριση των
προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών και η αστυνόμευση τουριστικών περιοχών.
– Η μείωση του προσωπικού γενικών καθηκόντων Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μάλιστα. Καλά ως εδώ;
Αποδεσμεύσατε άτομα όντως, αλλά καταφέρατε να «ξετρυπώσετε» αστυνομικούς που καθημερινά βρίσκονται στη μάχη
κατά του εγκλήματος, αστυνομικούς που υπηρετούν τον πολίτη
και δουλεύουν στις μάχιμες υπηρεσίες της Ασφάλειας, της Άμεσης Δράσης, των ΜΑΤ, των Αστυνομικών Τμημάτων, των Τμημάτων Ασφαλείας κλπ. Φυσικά εσείς έχετε το καρπούζι, εσείς
και το μαχαίρι. Εσείς είστε Διοίκηση και εσείς θα αποφασίσετε
πως θα γίνει η Αστυνόμευση. Όμως, ο συνδικαλιστικός μας ρόλος, καθ’ ότι εκπροσωπούμε αστυνομικούς, δεν μας επιτρέπει
να αφήσουμε αναπάντητα όλα αυτά τα οποία έχετε με περισσή
θριαμβολογία ανακοινώσει.
• Αλήθεια, γιατί δεν λέτε με στοιχεία πόσοι και ποιοι αστυνομικοί αποδεσμεύτηκαν και από ποιες Υπηρεσίες και επίσης σε
πόσα επίσημα πρόσωπα ενώ αρχικά αποδεσμεύσατε από την
μια άτομα για τις πεζές περιπολίες, από την άλλη τους ξαναδώσατε νέα άτομα από άλλες Υπηρεσίες;
• Γιατί δεν λέτε πόσοι είναι ξεχασμένοι στην επαρχία εδώ
και χρόνια κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Π.Δ. 100/2003;
• Όταν μιλατε για μείωση των αστυνομικών των Επιτελείων

Ιδιοκτήτης
Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών

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
της ΓΑΔΑ, στα Επιτελεία υπάγονται και οι μάχιμες Υπηρεσίες της Ασφάλειας, τις οποίες έχετε, εδώ
και πολύ καιρό, μετατρέψει σε υπηρεσίες μέτρων; Γνωρίζετε ότι το βασικό αντικείμενο που υπηρετεί η Ασφάλεια στην ουσία δεν υπάρχει, αφού εσείς το έχετε με τον τρόπο σας «καταργήσει»,
με τις παράλογες απαιτήσεις, για ενισχύσεις άλλων Διευθύνσεων και της Υ.Κ.Α.;
Όμως όταν η Ασφάλεια και οι λοιπές Διευθύνσεις έχουν υπηρεσιακές επιτυχίες, οι οποίες
χρεώνονται αποκλειστικά στο προσωπικό και στους Τμηματάρχες - Διοικητές, εσείς πρώτοι βγαίνετε καμαρωτοί – καμαρωτοί με τις γραβάτες σας να κάνετε τις δηλώσεις για τα «επινίκια» !!!.
Τότε οι ασφαλίτες δεν είναι «τεμπέληδες» (!!!), όπως διατείνεστε σε κατ’ ιδιαν συζητήσεις σας…
Αλήθεια, γνωρίζετε ότι το προσωπικό εργάζεται με ελάχιστα εχέγγυα και αναγκάζεται από
τον πενιχρό μισθό του να αγοράζει τη γραφική ύλη, τις στολές, τα υφάσματα και να επισκευάζει
με ιδία έξοδα τα χαλασμένα οχήματα; Ας μας πει επιτέλους κάποιος, η Πολιτεία παρέχει στον
επαγγελματία εργαζόμενο αστυνομικό την ηθική και νομική κάλυψη που χρειάζεται, σε οτιδήποτε τύχει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του; Ρητορικό το ερώτημα. Στις διαθεσιμότητες όμως
είστε ταχύτατοι, στις υποχρεώσεις σας …παρατηρούνται καθυστερήσεις…

Γιατί δεν λέτε ότι οι ΟΠΚΕ έχουν μετατραπεί σε φύλαξη σταθερών στόχων, αντικαθιστώντας
τις διμοιρίες πολλές φορές; Αυτή είναι η αποστολή τους; Στο άρθρο μου (τεύχος Δεκεμβρίου
2017 – Ιανουαρίου 2018) στην Εφημερίδα της Ένωσης Αθηνών, «Σύγχρονη Αστυνομία», είχα
αναπτύξει διεξοδικά και εμπεριστατωμένα ένα κείμενο με θέμα «Μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας θα σας βοηθήσει..» Εσάς μάλλον δεν σας βοήθησε τίποτα. Η ένστολη αστυνόμευση στο
κέντρο της Αθήνας, ως ιδέα, κινείται στη σωστή κατεύθυνση, όχι όμως για να επιτευχθεί τούτο
να «διαλύσουμε» στην ουσία τις μάχιμες Υπηρεσίες. Ενισχύστε τις μάχιμες Υπηρεσίες της ΓΑΔΑ
όπως πρέπει, (οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχηγείου έχουν έλλειμμα μείον 4.500
κενές οργανικές θέσεις) και η Αστυνομία θα βρει το δρόμο της από μόνη της. Δεν μπορείτε εν
έτη 2018 να ζητάτε απόδοση με προσωπικό που υπήρχε πριν από 15-20 χρόνια. Καλύτερα να
βάλετε λουκέτο στις Υπηρεσίες, παρά να υπάρχει αυτή η ανισομέρεια και η υπολειτουργία. Πλέον έχουμε μείνει οι μισοί του μισού. Δεν αντέχουμε άλλο. Έχουμε αφαιμαχθεί. Δείτε επιτέλους
την πραγματικότητα.

Η πρόταση της Ένωσης Αθηνών
για τις πεζές περιπολίες

Η αδιαφορία της Πολιτείας
είναι πλέον ενοχλητική

Παρακολουθούμε στενά εδώ και δύο μήνες τις προσπάθειες της ηγεσίας να στελεχώσει την
υπηρεσία πεζών περιπολιών για το κέντρο της Αθήνας στα πλαίσια των εξαγγελιών για την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης. Σ’ αυτό το διάστημα έχουν παρατηρηθεί αρκετές αστοχίες
στην υλοποίηση του σχεδίου όπως:
Η υπηρεσία είναι ακόμα υπό ίδρυση και το εργασιακό καθεστώς των συναδέλφων στον
αέρα.
Οι συνάδελφοι μας καταγγέλλουν ότι δεν έχουν τηρηθεί κριτήρια στη στελέχωση των πεζών
περιπολιών (ηλικιακά ή τόπος διαμονής).
Παρατηρείται το φαινόμενο αστυνομικοί που μετακινήθηκαν από τα επίσημα και είναι 45
και πλέον ετών να στελεχώνουν τις περιπολίες, ενώ αστυνομικοί πολύ μικρότερης ηλικίας που
επίσης μετακινήθηκαν από τα επίσημα να στελεχώνουν Α.Τ. και Τ.Α.
Μας καταγγέλλουν επίσης έλλειψη σε αλεξίσφαιρα και ασάφεια στις εντολές που λαμβάνουν για ότι αφορά την αποστολή τους.
Βάσει των ανωτέρω θα θέλαμε να προτείνουμε την ένταξη των πεζών περιπολιών σε Τμήμα
της Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης και όχι στην υπό ίδρυση Υποδιεύθυνση Πεζών Περιπολιών
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών. Η πρότασή μας συζητήθηκε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της
Ένωσής μας και η απόφαση ήταν ομόφωνη.
Πιστεύουμε ότι έτσι θα δοθεί κίνητρο στο να στελεχωθεί η υπηρεσία, θα άρει το αίσθημα
αδικίας που κυριαρχεί στις τάξεις των συναδέλφων, αλλά θα υπάρξει πολύ καλύτερη οργάνωση
ώστε αφού η Υ.ΜΕ.Τ. είναι μια υπηρεσία με ιεραρχία και σοβαρή δομή και έτσι το μέτρο της
εμφανούς αστυνόμευσης θα έχει μεγαλύτερη απόδοση για την Αστυνομία αλλά κυρίως για τους
φορολογούμενους Έλληνες πολίτες.
Η Ομοσπονδία μας απέστειλε το ανωτέρω έγγραφο της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
στον. κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με το κάτωθι διαβιβαστικό της

Είναι πλέον γνωστό σε όλους τους Έλληνες τι συμβαίνει καθημερινά στα Εξάρχεια. Οι επιθέσεις εναντίον των διμοιριών της Υ.Α.Τ. στη Χαριλάου Τρικούπη και έξω από το Πολυτεχνείο
έχουν πάψει δυστυχώς να αποτελεί είδηση, οι επιθέσεις αυτές όμως έχουν ως αποτέλεσμα,
πέραν της κατάργησης κάθε έννοιας του κράτους δικαίου, τους τραυματισμούς των συναδέλφων μας. Έχουμε περιπτώσεις όπου συνάδελφοι υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και κατάγματα
εξαιτίας των οποίων κωλύθηκαν αρκετούς μήνες των καθηκόντων τους, τραυματισμοί οι οποίοι
κατά τη γνώμη μας δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στα πλαίσια του καλώς εννοούμενου
υπηρεσιακού καθήκοντος. Αν αρχίσουμε να απαριθμούμε τα περιστατικά σίγουρα θα γεμίσουμε
πολλές σελίδες.
Η αδιαφορία της οργανωμένης Πολιτείας στα φαινόμενα αυτά είναι τουλάχιστον ενοχλητική!!!
Στην αδιαφορία εντάσσεται η έλλειψη κάθε μέριμνας για πρώτες βοήθειες στους τραυματίες
συναδέλφους.
Ζητούμε άμεσα να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε σε καθημερινή βάση να
υπάρχει ασθενοφόρο για τις δυνάμεις που εκτελούν υπηρεσία στα Εξάρχεια. Είναι κάτι απαραίτητο γιατί σε πολύ σοβαρά περιστατικά κατά το παρελθόν, οι τραυματίες συνάδελφοι μετέβησαν
στο νοσοκομείο με υπηρεσιακό όχημα και δέχτηκαν πρώτες βοήθειες μισή και πλέον ώρα μετά
τον τραυματισμό τους.

Δεν είμαστε αναλώσιμοι!!!
Αφού μας στέλνουν σε πόλεμο ας φροντίσουν τουλάχιστον να μας δώσουν προϋποθέσεις
σοβαρού κράτους.

Συγκρότηση πεζών περιπολιών
Ως Ομοσπονδία, χαιρετίζουμε και επικροτούμε το μέτρο της εμφανούς αστυνόμευσης στο
Κέντρο των Αθηνών, με την στελέχωση της υπηρεσίας πεζών περιπολιών.
Οφείλουμε ωστόσο, να σας επισημάνουμε ότι η υπηρεσία αυτή παρουσιάζει εγγενείς
δυσκολίες κατά το χρονικό αυτό διάστημα και θα πρέπει να υιοθετηθούν οι προτάσεις που
προβάλλονται από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ώστε η νεοϊδρυθείσα αυτή
υπηρεσία, να υπαχθεί διοικητικά και οργανωτικά στο Τμήμα Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης
(Υ.ΜΕ.Τ.) για λόγους οργανωτικούς, δομικούς και εύρυθμης λειτουργίας, με την παράλληλη
ενίσχυσή της σε υλικοτεχνικά μέσα και ηλικιακό στελεχιακό δυναμικό, που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στη φύση και την αποστολή αυτής της Υπηρεσίας.
Επισυνάπτεται η σχετική με το θέμα αλληλογραφία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών.
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Η Ένωση Αθηνών συναντήθηκε με τον
Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.
Η Ένωση Αθηνών στο πλαίσιο πραγματοποίησης συναντήσεων με αρμόδιους
φορείς με σκοπό την επίλυση των ουσιαστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας και γενικότερα ο οργανισμός της Ελληνικής Αστυνομίας,
είχε συνάντηση στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ με τον Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο. Στη σύσκεψη εκτός από σύσσωμο το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ένωσης, εν είδη άτυπης Διοικητικής Συνεδρίασης παρευρέθηκαν,
επίσης ο κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόρης Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ με συνδρομή της
οποίας προγραμματίστηκε η συνάντηση, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου Α.Ε.Α.
Αντιστράτηγος κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού Α.Ε.Α. Υποστράτηγος κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας, ο Προϊστάμενος του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού Υποστράτηγος κ. ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ Στυλιανός και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικού
Προσωπικού Α.Ε.Α. Ταξίαρχος κ. ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ Μιχαήλ.
Στον κύριο Αρχηγό θέσαμε την επικρατούσα υπηρεσιακή πραγματικότητα που
βιώνουν οι αστυνομικοί, τις συνθήκες που επικρατούν στους εργασιακούς χώρους
καθώς και την ανάγκη που υπάρχει για ριζικές αλλαγές στη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας με στόχο την καλυτέρευση των εργασιακών συνθηκών. Τέθηκαν
επίσης οι ελλείψεις στην υποδομή και στα μέσα ώστε να διατηρηθεί το αξιόμαχο
του Σώματος και η ασφάλεια του προσωπικού του.
Ενημερώσαμε τον κ. Αρχηγό για τις θεσμικές μας ενέργειες, ως το μεγαλύτερο
πρωτοβάθμιο όργανο της Χώρας, οι οποίες κινούνται στη βάση της γόνιμης κριτικής και της αγωνίας μας για μια καλύτερη, αποτελεσματικότερη και με ανθρώπινες
συνθήκες Ελληνική Αστυνομία.
Ο κ. Αρχηγός μας γνώρισε ότι δρομολογεί θεσμικές αλλαγές μέσω επικείμενων Προεδρικών Διαταγμάτων που θα λύσουν παθογένειες πολλών ετών καθώς
και τρόπους ώστε να ενισχυθεί το οργανόγραμμα της Γ.Α.Δ.Α. που απαριθμεί
4.500 κενές οργανικές θέσεις και η οποία δεν μπορεί να αποτελεί μονίμως την
ανεξάντλητη δεξαμενή ενίσχυσης όλων των αυτοκέφαλων Υπηρεσιών του Αρχηγείου και όλης της Χώρας.
Εκτάκτως στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίας
Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Δημήτριος, ο οποίος απηύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό και στη σύντομη παραμονή του έγινε δέκτης των προβληματισμών μας για
τις μεγάλες ευθύνες που βαραίνουν την Πολιτική Ηγεσία, για την κατάσταση που
επικρατεί στην Αστυνομία και την έλλειψη ορθολογισμού στη διάθεση του αστυνομικού προσωπικού, παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες. Δεσμεύτηκε ότι στο επόμενο διάστημα θα συναντηθεί μαζί μας για μία εκτενέστερη συζήτηση γύρω από
τα παραπάνω ζητήματα.
Για όλα τα παραπάνω καταθέσαμε Υπόμνημα, το οποίο παραθέτουμε παρακάτω αυτοτελές στη Φυσική Ηγεσία και θα περιμένουμε επί μέρους λύσεις στα
αναγραφόμενα.

Υπόμνημα

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ:
4.500 κενές οργανικές θέσεις στη Γ.Α.Δ.Α.
• Συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού σε αυτοκέφαλες Υπηρεσίες του Αρχηγείου που έχουν ως αποτέλεσμα την αφαίμαξη των μάχιμων Υπηρεσιών που
ανήκουν στη Γ.Α.Δ.Α., ενώ οι Υπηρεσίες του Α.Ε.Α. δεν συνδράμουν σε όποια
έκτακτα μέτρα διατάσσει το Αρχηγείο.
• Αποσπασμένοι από την Αττική σε Διευθύνσεις της Περιφέρειας. Υπάρχουν
περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι παραμένουν αποσπασμένοι στην Επαρχία,
ακόμα και για 2 με 3 χρόνια.
• Μη τήρηση του Π.Δ. 394/2001 (Χρόνος Εργασίας Αστυνομικού Προσωπικού)
• Μη τήρηση του Π.Δ. 173/2013 (Έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση)
• Μη έγκαιρη ανακοίνωση των μέτρων, ακόμα και εκείνων που είναι από
μήνες γνωστά, με αποτέλεσμα να διαταράσσονται τα Π.Δ. του χρόνου εργασίας.
• Σταθερές φυλάξεις: Πλήθος συναδέλφων διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας
σε ακίνητους στόχους κατά παράβαση του Π.Δ. 141/1991 και της Υπουργικής
Απόφασης 7001/1994.
• Καμία απόδοση ευθυνών σε εκείνους που έχουν την αρμοδιότητα για τη μη
τήρηση των ανωτέρω προβλεπομένων.
• Ανάγκη σύστασης του Τμήματος Ακίνητων Στόχων της Υ.Π.Α.Α. & Ε.Σ. όπως
προβλέπεται από το Π.Δ. 178/2014.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ:
• Τροποποίηση του Π.Δ. 75/2016 ως προς τις διατάξεις που δεν επιτρέπουν
στους νεοεξερχόμενους όλων των βαθμών να τοποθετούνται στη Δ.Α.Ε.Α. και στη
Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής.
• Πρόβλεψη αντικειμενικών κριτηρίων, τόσο στις μεταθέσεις εντός Διευθύνσεων, όσο και των κάθε είδους αποσπάσεων.
• Ο όρος ΔΙΑΘΕΣΗ ο οποίος δεν προβλέπεται, χρησιμοποιείται κατά κόρον σε
υπηρεσιακές διαταγές για μετακινήσεις από και προς σχεδόν όλες τις Αστυνομικές
υπηρεσίες.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ:
• Έλλειψη σε βασικά υπηρεσιακά είδη (οχήματα, εξοπλισμός, αναλώσιμα),
λόγω της προβληματικής έγκρισης δαπανών.
• Αστυνομία χωρίς ασφαλείς επικοινωνίες.
Η Ένωση Αθηνών συναισθανόμενη όλα αυτά τα χρόνια τη σοβαρότητα με
την οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται τα προβλήματά μας, κινείται πάντα με συνέπεια λόγων και πράξεων, υποστηρίζοντας τη θεσμικότητά μας, χωρίς εκτροπές,
βερμπαλισμούς και συνδικαλισμό της λεζάντας. Δεν επιδιώκουμε να συνδιοικήσουμε, να γίνουμε ευνοϊκοί συνομιλητές με την εκάστοτε Πολιτική Ηγεσία αλλά
έχουμε ως χρέος μας να ενημερώνουμε την κορυφή της Φυσικής Ηγεσίας για
αλήθειες που ορισμένοι Επικεφαλής υπηρεσιών αποκρύπτουν και μετακυλύουν
ευθύνες σε μια άγονη διαχείριση υπηρεσιακού χρόνου. Η σωστή εκπροσώπηση
εργαζομένων για εμάς δεν σημαίνει συντεχνία, ούτε προβολή, ούτε πρόσκαιρα
οφέλη. Η συνέπεια και η αναγνώριση προσπαθειών είναι το καλύτερο μέσο για
να νιώθουν σίγουροι οι συνάδελφοί μας.
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Μετακινήσεις Αστυνομικών με τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς
Σαν το Γεφύρι της Άρτας έχει εξελιχθεί το ζήτημα αναφορικά με τις μετακινήσεις των αστυνομικών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ιδιαίτερα στο Μετρό.
Η Ένωση Αθηνών από την πρώτη στιγμή έχει αφουγκραστεί την αγωνία των
συναδέλφων μας για τη δυνατότητα μετακινήσεων η οποία μας έχει απασχολήσει
εκτενώς. Με συνεχείς ανακοινώσεις και συναντήσεις με αρμόδιους φορείς του
Υπουργείου μας αλλά και με συνεχείς επισκέψεις στον Ο.Α.Σ.Α., ζητάμε να δοθεί
επιτέλους μία ξεκάθαρη λύση για τον τρόπο των μετακινήσεων των συναδέλφων
μας, ο οποίος δεν θα επιβαρύνει επιπλέον τον οικογενειακό προϋπολογισμό μας.
Η έως τώρα Σολομώντεια λύση, με τις ανοιχτές μπάρες, αποτελεί πρόσκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Με Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από τον
Ο.Α.Σ.Α. την 17-4-2018, μπαίνουμε σε περιβάλλον σταδιακού κλεισίματος στις
μπάρες για τα Α.Μ.Ε.Α. και για τις άλλες ειδικές ομάδες. Δυστυχώς όμως ακόμα
δεν έχει υπάρξει σαφής απάντηση για το καθεστώς που θα διέπει το ένστολο προσωπικό που θα μετακινείται με το Μετρό.
Ως Ένωση Αθηνών ζητάμε η Πολιτική Ηγεσία να δρομολογήσει άμεσα κοινή
Υπουργική Απόφαση η οποία θα καθορίζει τον τρόπο μετακινήσεων αστυνομικών
με τα Μ.Μ.Μ. και η οποία θα προσαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.
45302018, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα για αυτό το λόγο και που προβλέπει
τα παρακάτω:

από ειδική δίοδο που ίσχυε έως σήμερα για το επιβατικό κοινό, που εμπίπτει στην
κατηγορία των ελεύθερων μετακινήσεων.
Τα σημερινά εύλογα ερωτήματα των συναδέλφων μας κυρίως του Λεκανοπεδίου Αττικής, έτυχαν της θετικής αντιμετώπισης τόσο από την Πολιτική Ηγεσία
όσο και από την Φυσική Ηγεσία δηλώνοντας κατηγορηματικά, ότι η ελεύθερη
και απρόσκοπτη μετακίνηση των αστυνομικών σε συνεργασία με τον Ο.Α.Σ.Α. θα
γίνεται με την επίδειξη της υπηρεσιακής αστυνομικής ταυτότητας και την συνδρομή
των αρμοδίων υπαλλήλων στους επιβατικούς σταθμούς του μετρό. Ομοίως, η
ίδια μέριμνα και η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για τους μετακινούμενους δοκίμους αστυνομικούς με την επίδειξη του ειδικού δελτίου ταυτότητας που φέρουν.
Η διαδικασία αυτή, θα ακολουθείται μέχρι οριστικής εφαρμογής όλων των προβλεπομένων τεχνικών παραμέτρων και την σχετική έκδοση της Κ.Υ.Α. των αρμοδίων Υπουργών.
Ενημέρωση της Ένωσης Αθηνών σχετικά με τις μετακινήσεις με τo
ΜΕΤΡΟ - Έκδοση προσωποποιημένων καρτών
Σε συνέχεια των εγγράφων - παρεμβάσεων τόσο της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών όσο και της Ομοσπονδίας μας, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 1795/18/983933 έγγραφο της Διεύθυνσης Πληροφορικής /
Α.Ε.Α. με το οποίο ενημερώνει για τη διαδικασία έκδοσης προσωποποιημένων
καρτών του Ο.Α.Σ.Α. σε αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό, αναφορικά με την
ελεύθερη και απρόσκοπτη είσοδο των συναδέλφων μας στο μετρό.
Ελπίζουμε ότι η σχετική Κ.Υ.Α. θα υπογραφεί σύντομα από τους συναρμόδιους Υπουργούς και η όλη διαδικασία δεν θα είναι χρονοβόρα, διότι τις τελευταίες μέρες γινόμαστε δέκτες παραπόνων αστυνομικών οι οποίοι αντιμετωπίζουν
πλέον προβλήματα κατά την καθημερινή πρόσβασή τους στους συρμούς του
μετρό.

Φίμωση του Συνδικαλιστικού Κινήματος

Άρθρο 86
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου, με βάση την ιδιότητα των δικαιούχων των
παρακάτω προβλεπόμενων απαλλαγών ή εκπτώσεων, Υπουργού επιτρέπεται, με
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια ή με κριτήρια τις υπηρεσιακές ανάγκες μετακίνησης προσωπικού πάσης φύσεως του Δημοσίου ή τον αριθμό των δικαιούχων,
να καθορίζονται απαλλαγές ή εκπτώσεις στο κόμιστρο των μέσων μαζικής μεταφοράς. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την παροχή
της απαλλαγής ή της έκπτωσης και τη ρύθμιση όλων των συναφών ζητημάτων.
Οι αποφάσεις παροχής έκπτωσης επέχουν θέση σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και του αρμόδιου κατά περίπτωση φορέα των μέσων μαζικής μεταφοράς.»
Πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος στην ασάφεια που επικρατεί σύμφωνα
με τα παραπάνω με αποκλειστικό γνώμονα να μην επιβαρυνθεί η εργασιακή μας
καθημερινότητα, όπως έχουμε αναπτύξει και σε αντίστοιχες παλαιότερες ανακοινώσεις μας και να ισχύσει το ήδη υπάρχον καθεστώς μετακινήσεων. Δεν μπορεί η
Πολιτεία να δυσκολεύει συνεχώς την εργασιακή μας ομάδα, η οποία προασπίζει
διαχρονικά το δημόσιο συμφέρον.
Ελεύθερη μετακίνηση των Αστυνομικών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ανέφερε η ΠΟΑΣΥ σε ανακοίνωσή της
Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας, επισκέφθηκε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου υπήρξε συνάντηση με τον κ. Αρχηγό, προκειμένου να εξεταστεί το θέμα της ελεύθερης μετακίνησης των αστυνομικών με τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς.
Αφορμή για αυτήν την συνάντηση αποτέλεσε η απόφαση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Α.Ε., όπου η διέλευση των επιβατών θα γίνεται εφεξής μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής ελέγχου, δίχως να δίνεται πλέον η δυνατότητα ελεύθερης διέλευσης

Οι Ενώσεις Αθηνών – Β/Α - Δυτικής Αττικής καταδικάζουν απερίφραστα την
πρωτοφανή, άδικη και αντισυναδελφική μηνυτήρια αναφορά Αξιωματικού και
Διοικητή Τμήματος Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά, κατά του
Προέδρου και της Γενικής Γραμματέως του Σωματείου του Πειραιά Το γεγονός
αυτό ενδεικνύει ότι ακόμη στην Ελληνική Αστυνομία υπάρχουν διοικούντες που
θεωρούν τους εργαζόμενους αστυνομικούς αναλώσιμο είδος. Κυρίως, όμως, το
γεγονός αυτό ενδεικνύει ότι ακόμη στην Ελληνική Αστυνομία υπάρχουν άνθρωποι
που αδυνατούν ή αρνούνται να κατανοήσουν το θεσμικό ρόλο του συνδικαλισμού και των σωματείων μας. Αντί να κάνουν την αυτοκριτική τους, «επιτίθενται»
άδικα και αυταρχικά εναντίον των θεσμικών εκπροσώπων των αστυνομικών, προσπαθώντας να ακυρώσουν «εν τοις πράγμασιν» ό,τι έχει καταφέρει μετά από δεκαετίες αγώνων ο μάχιμος συνδικαλισμός. Έτσι, αντί να αναδείξουν τα μύρια προβλήματα και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, επιχειρούν να «πετάξουν την μπάλα
στην εξέδρα», να μετακυλήσουν τα προβλήματα στο υφιστάμενό τους Αστυνομικό Προσωπικό και να φιμώσουν με κάθε τρόπο αυτούς που τα αναδεικνύουν
και εργάζονται για τα νόμιμα και εύλογα δικαιώματα του μάχιμου αστυνομικού.
Οι Ενώσεις μας στέκονται αλληλέγγυες στον Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα του Σωματείου του Πειραιά και θα συνδράμουν έμπρακτα σε οποιονδήποτε
νόμιμο τρόπο αντίδρασης.
Επιπλέον, καλούμε την πολιτική και τη φυσική ηγεσία να λάβουν θέση για αυτήν την επιχειρηθείσα εκ του πλαγίου φίμωση του οργανωμένου συνδικαλιστικού
κινήματος, διότι δεν μπορεί να είναι ανεκτή ούτε καν η υπόνοια ότι οι αξιωματικοί
αυτοί λειτουργούν ως «υπομόχλια» επιβολής αυταρχισμού και συγκάλυψης βασικών και δομικών προβλημάτων της Αστυνομίας.
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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

Η γιορτή του ποδοσφαίρου έλαβε τέλος. Σπάσαμε όλα τα ρεκόρ οχτώ ώρες
υπηρεσίας πριν την έναρξη του αγώνα. Παρά ταύτα όμως οι διμοιρίες απέδειξαν
για άλλη μια φορά, παρά τη λειψανδρία (12 και 13 άτομα) ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση προκύψει. Θα πάρουμε άλλη
μια φορά τα θετικά σχόλια και χτυπήματα στην πλάτη, αλλά πρέπει επιτέλους να
δούμε κάποια υλική αμοιβή.
Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό, ενώ το προσωπικό γίνεται όλο και λιγότερο,
οι διαταγές για διάθεση ατόμων από τις διμοιρίες σε σημείο έρχεται η μια πίσω
από την άλλη (Τουρκική – Αγγλική – Γαλλική – οικία Πρωθυπουργού). Να δούμε
πόσο θα αντέξουμε ακόμα.
Συγχαρητήρια στο τζιπ της πρεσβείας Η.Π.Α. που άμεσα αντελήφθη την φωτιά
σε παρακείμενη οικοδομή κι έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα μέχρι να προσέλθει
η Π.Υ. ,πράξεις που αποδεικνύουν το ήθος των ανδρών των διμοιριών.
Μήνυση από την πρώην Πρόεδρο της Βουλής για τα γεγονότα στο Πταισματοδικείο. Στην πράξη της δεν θα αναφερθούμε. Το μόνο που έχουμε να σχολιάσουμε είναι το πόσο απροστάτευτα είναι τα μέλη των διμοιριών και την ταλαιπωρία
την οποία θα υποστούν, διότι η προκαταρκτική εξέταση ορίστηκε στο Λαύριο!!!

Ευτυχώς που ήδη η Ένωση Αθηνών κατέθεσε μήνυση εις βάρος παντός υπευθύνου και είναι πάντα αρωγός σε οτιδήποτε ζητηθεί. Το μόνο που έχουμε να
καταλογίσουμε στη Διοίκηση είναι ότι καθυστέρησε να μας ενημερώσει, ώστε ο
νομικός σύμβουλος της Ένωσης να προβεί με ευχέρεια χρόνου σε όλες τις νομικές
ενέργειες (υπομνήματα, δικαστική παράσταση κλπ).
Συγχαρητήρια στη διμοιρία του Γ’ ΤΜΕΤ που είχε αποσπασθεί στη Μυτιλήνη
και που ήταν μόνη της σε εξέγερση μεταναστών στη Μόρια και δεν άφησε με τις
ενέργειές της να διασαλευτεί η τάξη.
Ομοίως στη διμοιρία του Δ’ ΤΜΕΤ στη συγκέντρωση καθηγητών και άλλων
συλλόγων στην Ηρώδου Αττικού που αντέδρασε επαγγελματικά.
Μετά από συνεχείς πιέσεις και παρουσία μελών του Δ.Σ. κάθε Τετάρτη στους
πλειστηριασμούς στα δικηγορικά γραφεία έγινε αλλαγή δόγματος στα μέτρα.
Κατόπιν ενεργειών την Μ. Πέμπτη μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α. συναντήθηκαν
με τον Επιτελάρχη και βρέθηκε επιτέλους κονδύλι για τη συντήρηση και την επισκευή των ανελκυστήρων στη Δ.Α.Ε.Α. Αναμένουμε από τη Διοίκηση να κάνει
άμεσα όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Κάθε μήνα και λιγότεροι, κάθε μήνα υποσχέσεις για ενίσχυση προσωπικού.
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Τα νέα της Υ.Α.Τ.
Επιμέλεια: ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Γεώργιος, ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος, ΣΦΥΡΛΑΣ Απόστολος,
ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΣ Γεώργιος, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ηλίας, ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χρήστος, ΓΕΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος, ΒΑΡΒΑΤΟΣ Αποστόλης

Διάλυση. Η μόνη λέξη που ταιριάζει στην Υπηρεσία μας. Μας κόβουν ένα
σταθερό σημείο, μας προσθέτουν 2 άλλα. Βγαίνουμε για δουλειά με 6 Αστυφύλακες!!! Ντροπή σας να αποκαλείτε αυτό το πράγμα Διμοιρία Υ.Α.Τ. Στον Τελικό
Κυπέλλου βγάλαμε μέτρα που ήταν φτιαγμένα για δυνάμεις του 2014, μας δώσατε συγχαρητήρια, σας λέμε ότι δεν τα θέλουμε. Τη ζωή μας πίσω θέλουμε.
Την επόμενη του Τελικού θυμηθήκατε να στείλετε δυνάμεις στην Πάτρα για
επιχείρηση, εμείς σπίτια δεν έχουμε;;; Έχουμε αλλά δεν σας αφορούν. Σας αφορά
μόνο το σήμερα, τι θα αφήσετε όμως πίσω σας για τους επόμενους;
Θα αφήσετε μια Υπηρεσία απαξιωμένη, που την βάζετε να κοιτάει να σπάνε τις
κλούβες, να παίζουν κάθε βράδυ μαζί της στο Πολυτεχνείο, να τον πυροβολούν
και να μην υπάρχει αντίδραση, να μην ξέρει πότε δουλεύει και γιατί, να μην μπορεί
κανείς να προγραμματίσει τη ζωή του.
Με μια κατάπτυστη διάταξη εξαιρέσατε τη ΔΑΕΑ από τη τοποθέτηση νεοεξερχόμενων, όσο και να φωνάζουμε το σύστημα αρνείται κατηγορηματικά να την
αλλάξει.
Έχουμε όμως μια μεγάλη απορία, τους 30 – 40 που δεν είναι νεοεξερχόμενοι
και έχουν κάνει αίτηση να έρθουν γιατί δεν τους φέρνουν;
Έχουμε φτάσει στο συμπέρασμα ότι ένα ολόκληρο σύστημα για δικούς του
λόγους, ου θα αναλύσουμε σε επόμενο άρθρο, δεν θέλει να ενισχύσει τα ΜΑΤ.
Θα τα βρούμε όλοι μπροστά μας αλλά θα είναι αργά, αφού μας αφήσατε
μόνους μας να αντιδρούμε σε κάθε τι που πλήττει τα συμφέροντά μας.
Υ.Γ. έχει ο καιρός γυρίσματα…

Το μηδέν διαιρείται;
Του Κανέλλου Νικολάου
Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Αττικής
Όλες οι εξαγγελίες για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας διαρκούν το
πολύ μία εβδομάδα. Τόσο διαρκούν τα φώτα της δημοσιότητας για το επικοινωνιακό παιχνίδι. Μετά τεχνιέντως επανερχόμαστε στην προτέρα κατάσταση, μπορεί
και σε χειρότερη από αυτήν.
Τον κανόνα αυτόν ακολουθεί πιστά και ο οργανισμός της Ελληνικής Αστυνομίας.
Πριν μερικές ημέρες ανακοινώθηκε ότι θα αποδεσμευτούν 800 αστυνομικοί
από τις φυλάξεις – συνοδείες φυσικών προσώπων και ευπαθών στόχων με μοναδικό σκοπό να επιστρέψουν στις οργανικές τους Υπηρεσίες για να διατίθονται σε
περιπολίες.
Ο αριθμός αυτός δεν μπόρεσε να καλυφθεί παρά τις όποιες αλχημείες στο μέτρημα. Επικοινωνιακά όμως γνωστοποιήθηκε στον πολίτη ότι θα είναι πιο ασφαλής λόγω των νέων διατιθέμενων περιπολιών.
Έρχεται όμως η τελευταία διαταγή που εκδόθηκε για την προσωρινή μετακίνηση συναδέλφων σε νησιά, για την ενίσχυση των εκεί Αστυνομικών Τμημάτων
Αεροδρομίων λόγω της τουριστικής περιόδου, για να επιβεβαιωθεί ο κανόνας.

Από ποιες Υπηρεσίες θα προέρχονται οι προσωρινά μετακινούμενοι αστυνομικοί; Φυσικά και από τις Υπηρεσίες που υποτίθεται ενισχύθηκαν από την επιστροφή
των 800 αστυνομικών. Δηλαδή από την μια πόρτα μπήκαν, αν μπήκαν, και από
την άλλη βγήκαν. Με την κατάσταση αυτή τα Τμήματα επιβαρύνθηκαν περισσότερο γιατί τώρα θα πρέπει να διαθέτουν και περιπολίες. Για παράδειγμα σε κεντρικό
Τμήμα δεν επέστρεψε κανένας αλλά μετακινούνται προσωρινά 8 αστυνομικοί για
τα νησιά. Θα πρέπει όμως να διαθέτει περιπολίες. Με ποιους αστυνομικούς;
Διερωτήθηκε κανένας πως οι κ.κ Διοικητές θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν
στις υποχρεώσεις των Τμημάτων τους; Που θα βρουν τους αστυνομικούς εν όψει
των αδειών της θερινής περιόδου; Γνωρίζετε ότι όταν έκαναν τον προγραμματισμό
για τις άδειες θερινής περιόδου του τ.ε. είχαν υπολογίσει ως παρούσα και τη δύναμη που προσωρινά μετακινείται;
Παλαιότερα είχα πει ότι ως Αστυνομία καταφέραμε να κάνουμε νέο μαθηματικό επίτευγμα. Μπορέσαμε να διαιρέσουμε το μηδέν, να έχουμε πηλίκο και να μας
μείνει και υπόλοιπο. Δυστυχώς με αυτό το υπόλοιπο θα πρέπει να λειτουργήσουν
οι Υπηρεσίες.
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Συνάντηση Ε.ΑΣ.Υ.Α με το Προϊστάμενο Κλάδου
Οικον/κής Υποστήριξης & Πληροφορικής / Α.Ε.Α.
Στα πλαίσια των συνεχών επισκέψεων της Ένωσης μας στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες για την ενημέρωση των συναδέλφων – μελών μας σε θέματα που
τα απασχολούν και την επίλυση ανακυπτόντων προβλημάτων, αντιπροσωπεία της
Διοίκησης μας συναντήθηκε με τον προϊστάμενο του Κλάδου Οικονομοτεχνικής
Υποστήριξης και Πληροφορικής / Α.Ε.Α., Υποστράτηγο κ. ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ Παναγιώτη
για τα κάτωθι ζητήματα:
Ασφαλείς επικοινωνίες: Το νέο ψηφιακό σύστημα SEPURA βρίσκεται στο
στάδιο της παραμετροποίησης των φορητών πομποδεκτών των ασυρμάτων σε
Δ.Α.Ε.Α., Άμεση Δράση και Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής με τις κεραίες του συστήματος.
Έλλειψη αναλωσίμων υλικών στις Διαχειρίσεις: Για όλα τα υλικά (μελάνια, χαρτί κτλ) καθώς και για υφάσματα για τις στολές υπάρχουν διαγωνισμοί που
τρέχουν και οι καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους οφείλονται στην νομοθεσία
που υποχρεώνει το Αρχηγείο για δαπάνες που αφορούν την Αττική να γίνεται ένας
διαγωνισμός για το σύνολο των Υπηρεσιών που εδρεύουν στην Αττική και όχι
ανά Διεύθυνση όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος. Τα χρηματικά ποσά βέβαια που
αφορούν οι δαπάνες αυτές είναι κατά πολύ μειωμένα σε σχέση με προηγούμενα
έτη ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των Υπηρεσιών και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των διαγωνισμών έχουν ως συνέπεια να έχουν αδειάσει οι αποθήκες των
Διαχειρίσεων από υλικά και να μην δύνανται οι Υπηρεσίες να διεκπεραιώσουν
ούτε απλές καθημερινές υποχρεώσεις τους.
Επισκευή οχημάτων: Ενημερωθήκαμε ότι όλα τα αιτήματα για επισκευή
βλαβών σε υπηρεσιακά οχήματα εγκρίνονται και είναι χρέος των Διαχειρίσεων
να τα αποστέλλουν γρήγορα. Το θέμα βέβαια είναι ότι ο στόλος των οχημάτων
είναι απαρχαιωμένος και σε πολλές περιπτώσεις η επισκευή μιας βλάβης θεωρείται ασύμφορη ενώ υπάρχει και μηνιαίο χρηματικό πλαφόν στα αιτήματα. Επίσης
ζητήσαμε την εκμετάλλευση της δυνατότητας για προμήθεια οχημάτων μέσω του
ΟΔΔΥ σε συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και
την όσο δυνατόν γρηγορότερη απόδοση στις Αστυνομικές Υπηρεσίες των οχημάτων που αιτούνται και εκκρεμούν για πολλούς μήνες προερχόμενα από κατασχέσεις μέσων μεταφοράς σε εγκληματικές ενέργειες.
Ανελκυστήρες στις Αστυνομικές Υπηρεσίες: Για την συντήρηση των ανελκυστήρων του κτιρίου Α.Μ.Α. εγκρίθηκε κονδύλι ύψους 18.000€ μέχρι τέλος
του έτους. Ζητήσαμε την έγκριση κονδυλίων για την επισκευή των ανελκυστήρων
της Δ.Α.Ε.Α. και των υπολοίπων Υπηρεσιών που εδρεύουν στην Αθήνα καθώς
η καθημερινή ταλαιπωρία αστυνομικών και πολιτών στα κτίρια της Αστυνομίας
δημιουργεί αλγεινή εικόνα για το Σώμα.
Αναδρομικές Κρατήσεις στα Σημειώματα Αποδοχών: Ζητήσαμε να αναγράφεται στο σημείωμα αποδοχών εκάστου συναδέλφου που υπόκειται σε αναδρομικές κρατήσεις λόγω ισχύος του νέου μισθολογίου, αν το ποσό που κρατείται
είναι εφάπαξ ή αφορά αριθμό δόσης από ένα συνολικό ποσό. Μας δόθηκε η
υπόσχεση ότι αν και η Πληροφορική μας δεν δύναται να υποστηρίξει αυτή την

“The
Truman
show”
Πότε θα βάλουν μυαλό οι υπεύθυνοι; Μάλλον ποτέ. Έχετε διαλύσει επί της
ουσίας τις διμοιρίες της Δ.Α.Ε.Α., τις έχετε καταντήσει να δουλεύουν με 7-8 Αστυφύλακες. Την 16 Απριλίου 2018 αυτές οι διμοιρίες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν
εκατοντάδες διαδηλωτές οι οποίοι προσπάθησαν να ρίξουν άγαλμα (!!!) στο κέντρο της Αθήνας. Μετράμε δύο τραυματίες συναδέλφους τους οποίους ουδείς
αναφέρει, λες και δεν είναι άνθρωποι. Είμαστε σίγουροι ότι το βλέμμα των υπευθύνων θα είναι στραμμένο στο αν κάποιος συνάδελφος «υπερέβαλε». Για τέτοιο
σχεδιασμό μιλάμε!!! Σας θυμίζουμε ότι οι συνάδελφοι διατάσσονται ώστε να
επέμβουν και τα Δημόσια είδη είναι της Υπηρεσίας και όχι δικά τους. Αν δεν θέλετε επέμβαση ώστε να δείχνουν κοινωνικό πρόσωπο αυτοί που κόβουν μισθούς
και συντάξεις, μην ξαναστέλνετε τις διμοιρίες. Ως Ένωση Αθηνών φαινόμενα
Θεσσαλονίκης δεν θα ανεχθούμε για κανένα λόγο!

λειτουργία στο σημείωμα αποδοχών, θα γίνει προσπάθεια για αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως έως την ανάρτηση στο POL της επόμενης μισθοδοσίας θα σταλεί
σε όλες τις Υπηρεσίες διευκρινιστικό έγγραφο του Αρχηγείου για να κατανοήσουν
οι συνάδελφοι τα ποσά των τυχόν αναδρομικών κρατήσεων που θα δουν στο
σημείωμα αποδοχών.
Η Ένωση Αθηνών δεν εφησυχάζεται και θα συνεχίσει τον κύκλο των συναντήσεων της με τους αρμόδιους φορείς για την εξεύρεση λύσεων στα καθημερινά
προβλήματα των συναδέλφων – μελών της.

Νέα εφαρμογή για τις αναδρομικές κρατήσεις
Μετά από τις συνεχείς πιέσεις κ τις συναντήσεις -επί δύο μήνες- της
Ένωσης Αθηνών, μέσω της Π.Ο.ΑΣ.Υ., στους αρμόδιους υπηρεσιακούς
παράγοντες του Αρχηγείου, εκδόθηκε Διαταγή για τις αναδρομικές κρατήσεις του νέου φτωχολογίου-μισθολογίου.
Οι Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ανέπτυξαν εφαρμογή
μέσω POL που αναλύουν τις αναδρομικές κρατήσεις υπέρ κύριας σύνταξης και
λοιπών Ταμείων.
Η ανωτέρω εφαρμογή, όπως επανειλημμένως ζητήθηκε από την Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
εμφανίζει το λεκτικό κράτησης (φορέας ασφάλισης – Ταμείο), το σύνολο των
οφειλόμενων αποδοχών από την αναδρομική εφαρμογή (1-1-2017) των νέων
ασφαλιστικών διατάξεων, αλλά και του μισθολογίου, το ποσό της δόσης του
μήνα που προβάλλεται, καθώς και το υπολειπόμενο ποσό.

Διαλέξεις σε Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια
για τον Σχολικό Εκφοβισμό (Bullying)
Η
Υποδιεύθυνση
Προστασίας Ανηλίκων
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής πραγματοποιεί παρουσιάσεις σε
μαθητές, για θέματα που
αφορούν τον σχολικό
εκφοβισμό (Bullying) και
τρόπους αντιμετώπισης
του φαινομένου.
Συγχαρητήρια που
παρά την συνεχή αφαίμαξη των μάχιμων Υπηρεσιών της Ασφάλειας,
η Υπηρεσία δείχνει τον
επαγγελματισμό της και
το κοινωνικό πρόσωπο
της Αστυνομίας στους
πολίτες.
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Επιστολή στον Διοικητή Ασφαλείας Αττικής για τα μέτρα
της Υ.Κ.Α. απέστειλε η Ένωση Αθηνών
λόγω των κλειστών μπαρών στα σημεία εισόδου – εξόδου και έως την έκδοση
Κ.Υ.Α. για την χορήγηση προσωποποιημένων καρτών του Ο.Α.Σ.Α. δεν υφίσταται
εγγυημένη ελεύθερη πρόσβαση. Ως εκ τούτου από ισχύος της ανωτέρω ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διαταγής της Υ.Κ.Α. προκύπτει άμεσο πρόβλημα στο τρόπο και χρόνο
μετακίνησης των διατιθέμενων αστυνομικών στα σημεία εκτέλεσης υπηρεσίας από
την έδρα της Υ.Κ.Α.
Καθημερινά, μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας διατίθεται από όλες τις Υπηρεσίες Ασφαλείας (Κεντρικές και Περιφερειακές) για ενίσχυση της Υ.Κ.Α.
Η Υ.Κ.Α. πρόσφατα με ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ εντολή η οποία δεν αναγράφεται στην
Διάταξη υπηρεσίας σε πολλές περιπτώσεις, απαιτεί από τους συναδέλφους να
προσέρχονται μισή ώρα νωρίτερα στην έδρα της, ενώπιον Αξιωματικού, αφού βεβαίως έχουν ήδη προμηθευτεί ασυρμάτους, τουτέστιν περίπου 45 λεπτά νωρίτερα
πριν την έναρξη της 8ωρης υπηρεσίας τους. Εννοείται βεβαίως ότι ικανός χρόνος
απαιτείται για αποχρέωση κ.λ.π. στο τέλος της υπηρεσίας.
Όλος αυτός ο χρόνος, που σε κάποιες περιπτώσεις προσεγγίζει το 2ωρο (ανάλογα με την απόσταση του τόπου των μέτρων από την έδρα της Υ.Κ.Α.), δεν
συνυπολογίζεται με το ωράριο εργασίας, από τις Υπηρεσίες των αστυνομικών με
ότι αυτό συνεπάγεται εργασιακά.
Επίσης, όπως γνωρίζετε, από τη στιγμή που οι διατιθέμενοι αστυνομικοί παρουσιάζονται στην έδρα της Υπηρεσίας, βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία και
η υποχρέωση από εκεί και πέρα για τον τρόπο μετάβασης στο σημείο που διατάσσονται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους πεζοί, επιβαρύνει την ίδια την Υπηρεσία
και όχι τους εργαζόμενους αστυνομικούς, οι οποίοι προσέρχονται για ανάληψη
υπηρεσίας στην Υ.Κ.Α.
Ειδικότερα, η μετάβαση από την έδρα της Υ.Κ.Α στα σημεία εκτέλεσης υπηρεσίας με τα Μ.Μ.Μ. είναι δυνατή εφόσον εξυπηρετούνται από τα δρομολόγια και
εφόσον βρίσκονται σε λειτουργία (ωράριο λειτουργίας – απεργίες). Επισημαίνεται
επίσης ότι η πρόσβασή μας στους συρμούς του μετρό δεν είναι δυνατή πλέον

Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση προκειμένου:
1. Να δοθεί έγγραφη εντολή στις υφιστάμενες Υπηρεσίες σας ώστε σε συνεννόηση με την Υ.Κ.Α. να ενημερώνονται και να καταχωρούν το σύνολο των
ωρών εργασίας στα Βιβλία Υπηρεσίας από την ανάληψη έως τη λήξη αυτής, για
να προσμετράται στον προβλεπόμενο από το Π.Δ. 394/2001 εβδομαδιαίο χρόνο
εργασίας αστυνομικού προσωπικού.
2. Να ληφθεί μέριμνα για την μεταφορά με υπηρεσιακό όχημα στο τόπο εκτέλεσης υπηρεσίας, των συναδέλφων που διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας πεζοί, από την έδρα της Υ.Κ.Α.
Η Ένωση Αθηνών δηλώνει ότι αν συνεχιστεί αυτό το εργασιακό «πισωγύρισμα» θα αναλάβει σύντομα νομικές πρωτοβουλίες για την επιδίωξη του αυτονόητου.

Οι Ενώσεις Αθηνών και Πειραιά στο BLUE SKY
Στην εκπομπή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο κανάλι BLUE SKY “Αστυνομία και Κοινωνία” την 7/5/2018, φιλοξενήθηκαν ο πρόεδρος της Ένωσης Αθηνών κ. Πάκος Δημοσθένης και η Γενική Γραμματέας της Ένωσης Πειραιά κα. Μαλαχιά Αργυρώ, όπου συζήτησαν για τα καθημερινά ζητήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς της Αθήνας
και του Πειραιά.

Η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και η προσφορά της στην Κοινωνία
Την 14/05/2018 στην εκπομπή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. “Αστυνομία και Κοινωνία” φιλοξενήθηκαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι μίλησαν για την Υπηρεσία τους
και ότι παρά τις καθημερινές δυσκολίες και τους παντοειδείς κινδύνους, ανταπεξέρχονται στο δύσκολο καθήκον τους. Από την Διεύθυνση της εφημερίδας «Σύγχρονη
Αστυνομία», μεταφέρουμε τα συγχαρητήριά μας σε μια Υπηρεσία που είναι «πρώτης
γραμμής» στην υπηρεσία του πολίτη.
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Οι πιέσεις μας απέφεραν καρπούς
“Καλωσορίζουμε το πολιτικό
σύστημα στην πραγματικότητα”,
ανέφερε η Ανακοίνωση της Ένωσης Αθηνών την 13/04/2018, αφού είχαμε στηριχθεί στις προσδοκίες από το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου την 12/04/2018, το
οποίο ανέφερε ότι θα αποδεσμεύονταν 700 αστυνομικοί από καθήκοντα ασφάλειας προσώπων και χώρων και 100 επιπλέον από υπηρεσίες επιτελικών γραφεία.
Ένα πάγιο αίτημα των Ενώσεών μας και του Συνδικαλιστικού κινήματος, για
αποδέσμευση Αστυνομικών δυνάμεων από σταθερούς ευπαθείς στόχους, γίνεται
πράξη.
Οι πιέσεις μας, προς πάσα κατεύθυνση, με επιχειρήματα για την φύλαξη στόχων με συνέπεια την έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού από μάχιμες υπηρεσίες της
ΓΑΔΑ για την προστασία του πολίτη στις γειτονιές, επιτέλους απέφερε καρπούς και
με το από 12-04-2018 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
700 Αστυνομικοί αποδεσμεύονται από καθήκοντα ασφαλείας προσώπων και 100
από υπηρεσίες σε επιτελικά γραφεία.
Επιτέλους οι ομάδες ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ αποδεσμεύονται από τα σταθερά σημεία.
Καλωσορίζουμε λοιπόν, το «πολιτικό σύστημα» στην καθημερινή πραγματικότητα. Χρειάστηκαν βέβαια αρκετές πιέσεις, αρκετά δημοσιεύματα, κατακραυγή
από την κοινή γνώμη, τοποθέτηση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Κυριάκου, ώστε όλοι οι αρμόδιοι να αποδεχτούν ότι δεν ήταν
«fake news» τα όσα καταγγέλλαμε.
Σε ένα σύντομο ιστορικό του τι έχει συμβεί και πως φτάσαμε ως εδώ, απλά
αναφέρουμε ότι η μείωση των προσλήψεων, η διάλυση υπηρεσιών όπως η ΔΕΛΤΑ και η ρουσφετολογία αφαίμαξαν σχεδόν το σύνολο των μάχιμων υπηρεσιών.
Ελπίζουμε όλα τα ανωτέρω να μην είναι, για μία ακόμη φορά, επικοινωνιακά
σχέδια επί χάρτου αλλά η επίρρωση όλων αυτών.
Το καθεστώς των σταθερών στόχων φύλαξης όπως σήμερα πραγματοποιείται,
πέραν του ότι είναι αντιεπιχειρησιακό, είναι και παράνομο σύμφωνα με το Π.Δ.
141/1991 και την Υ.Α. 7001/1994.
Αναμένουμε λοιπόν και οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην Ασφάλεια, στις
Διμοιρίες της ΔΑΕΑ και στην Άμεση Δράση, οι οποίοι συνεχίζουν να εκτελούν
υπηρεσία υπό αυτό το καθεστώς, της φύλαξης σταθερών στόχων, επίσης να αποδεσμευτούν και να επανέλθουν στην πραγματική τους αποστολή. Θυμίζουμε την
προσφυγή των Ενώσεών μας στην Δικαιοσύνη για την φύλαξη ευπαθών στόχων.
Εν κατακλείδι, αν οι υπεύθυνοι λάμβαναν υπόψη τους τις επισημάνσεις των
Ενώσεών μας και αντιμετώπιζαν την Ελληνική Αστυνομία διαχρονικά, με βάση
όχι την πολιτική τους ιδεολογία, αλλά την πραγματικότητα, η κατάσταση θα ήταν
πολύ καλύτερη και ποτέ δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο.
Αστυνομία για την Κοινωνία και όχι στην υπηρεσία κομματικών συμφερόντων!

Μάλλον όμως όλα ήταν πολύ καλά για να είναι αληθινά.
Μετά από λίγες ημέρες (30/04/2018) η Ένωση Αθηνών εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.

Τελικά ξετρυπώσατε αυτούς που δουλεύουν... Συγχαρητήρια!!!

Μόλις πριν λίγες εβδομάδες σε συνάντηση της Ένωσής μας με την Ηγεσία της
ΕΛ.ΑΣ. θέσαμε ζητήματα που απασχολούν τις Υπηρεσίες που ανήκουν διοικητικά
στη Γ.Α.Δ.Α. Οι 4.500 κενές οργανικές θέσεις, η έλλειψη εξοπλισμού, τα καθημερινά μέτρα στα οποία απασχολούνται οι ίδιοι και οι ίδιοι, κυριάρχησαν στην
ατζέντα.
Την 12/04/2018 εκδόθηκε «πανηγυρικό» Δελτίο Τύπου από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, το οποίο ανέφερε με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι 800
αστυνομικοί από συνοδεία επισήμων προσώπων και Επιτελικά Γραφεία του Αρχηγείου θα διατεθούν σε πεζές περιπολίες, Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας, αλλά και σε άλλες Υπηρεσίες πρώτης γραμμής. Ήμασταν εξ αρχής επιφυλακτικοί επειδή έχουμε ξανακούσει πολλές φορές τις ίδιες μεγαλόστομες εξαγγελίες.
Τελικά οι επιφυλάξεις μας επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο. Τα νούμερα απλά δεν βγαίνουν, απ’ ότι πληροφορούμαστε στον αριθμό 800 θα επιχειρήσουν να υπολογίσουν και τις ομάδες ΔΙ.ΑΣ. – Ο.Π.Κ.Ε., οι οποίες θα αποδεσμευτούν από σταθερά σημεία. Σας ενημερώνουμε κύριοι ότι οι ομάδες αυτές
παρανόμως ήταν σταθερές και ότι είναι ασαφές ακόμα αν έχουν αποδεσμευτεί.

Ο επικοινωνιακός οίστρος λοιπόν που έχει καταλάβει τους υπευθύνους να
υλοποιήσουν τα μεγαλόπνοα σχέδια οδηγεί σε μια σειρά αστοχιών. Την Παρασκευή 28/4/2018 εκδόθηκε Διαταγή με την οποία μετακινούνται ακόμη 32 αστυνομικοί από μάχιμες Υπηρεσίες της Ασφάλειας στις πεζές περιπολίες. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι οι μετακινούμενοι συνάδελφοι υπηρετούν στη Δίωξη Ναρκωτικών, στο Οργανωμένο Έγκλημα, στο Ανηλίκων, στο Αναζητήσεων, στην Αθλητική Βία και άλλες Υπηρεσίες οι οποίες έχουν ήδη συνδράμει το σύστημα και με
προηγούμενες Διαταγές, είναι πρώτης γραμμής και σίγουρα δεν είναι ούτε Επίσημα ούτε Επιτελεία (η Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής από τον Νόμο δεν έχει επιτελική Υπηρεσία). Σύντομα όμως θα είναι Υπηρεσίες «φαντάσματα».

Αν ή κ ο υ σ τ α π ρ άγ μ α τ α ! ! !
Καλούμε την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία έστω και την ύστατη ώρα να ανακαλέσουν τη Διαταγή αυτή. Δεν το λέμε από συντεχνιακή αντίληψη όπως θα υποστηρίξουν κάποιοι αλλά από γνώση της πραγματικότητας που λέει ότι η Διεύθυνση
Ασφάλειας Αττικής έχει μείον 500 άτομα παρούσα Δύναμη από την προβλεπόμενη οργανική της Δύναμη. Φοβόμαστε ότι κατά τον ίδιο τρόπο θα «χτυπηθούν» και
άλλες Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α.(Δ.Α.Ε.Α., Άμεση Δράση, Αλλοδαπών, Τροχαία).
Ας βγουν λοιπόν όλοι τους να πούνε την αλήθεια και να σταματήσει ένα ολόκληρο σύστημα να κρύβεται πίσω από το κοινωνικό πρόσωπο του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνομίας. Δεν φτάνει αυτό πλέον!!!
Ως Ένωση είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε τα μέλη μας που μετακινούνται για να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να
προστατευτούν, αφού πέραν της προφανούς αδικίας που υφίστανται έχουμε περιπτώσεις στις οποίες Διοικητές Υπηρεσιών βρήκαν ευκαιρία να κάνουν διώξεις
«ανεπιθύμητων». Για τις ενέργειες αυτές θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση στο
επόμενο χρονικό διάστημα.

Η Ένωση Αθηνών προσέφυγε στη Δικαιοσύνη
για την αφαίμαξη των μάχιμων Υπηρεσιών
Η κάτωθι ανακοίνωση της Ε.ΑΣ.Υ.Α. εκδόθηκε την 07/05/2018
• Επειδή η ελληνική κοινωνία απαιτεί ολοκληρωμένες, σοβαρές και τεκμηριωμένες ενέργειες επίλυσης σοβαρών προβλημάτων ασφαλείας.
• Επειδή η προχειρότητα εν έτει 2018 δεν μπορεί πλέον να είναι ο κανόνας.
• Επειδή τα δικαιώματα των εργαζόμενων αστυνομικών δεν πρέπει να θυσιάζονται στο βωμό της επικοινωνιακής τακτικής της εκάστοτε κυβέρνησης.
• Επειδή το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που εκδόθηκε την 12/04/2018 δήλωνε ρητά ότι 800 αστυνομικοί από συνοδεία επισήμων
προσώπων και Επιτελικά Γραφεία του Αρχηγείου θα διατεθούν σε πεζές περιπολίες.
• Επειδή η κοροϊδία έχει και τα όριά της.
Για όλους αυτούς τους λόγους το οργανωμένο δημοκρατικό συνδικαλιστικό
κίνημα προσέφυγε στην Ελληνική Δικαιοσύνη (Διοικητικό Ακυρωτικό Εφετείο) για
ακύρωση των τρίμηνων αποσπάσεων στην Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών για
πεζές περιπολίες, συναδέλφων-μελών μας που υπηρετούν σε μάχιμες Υπηρεσίες
της Ασφάλειας, το οργανόγραμμά της οποίας δεν προβλέπει Επιτελική Υπηρεσία,
(Δίωξη Ναρκωτικών, Οργανωμένο Έγκλημα, Ανηλίκων, Αναζητήσεων, Αθλητική
Βία και άλλες Υπηρεσίες) οι οποίες έχουν συνδράμει με προηγούμενες Διαταγές
και ήδη υπολειτουργούσαν λόγω των υπέρμετρων υπηρεσιακών αναγκών και της
έλλειψης προσωπικού.
Τέλος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι θα προσφεύγει στην Ελληνική Δικαιοσύνη κάθε φορά που θεωρεί
ότι οι ενέργειες της Διοίκησης δεν είναι σύννομες και προσκρούουν στην κοινή
λογική.
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Σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων:
Συμβουλές και τρόποι προστασίας
«Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 85χρονος έδινε χρήματα σε ανήλικο για να ασελγήσει
σε βάρος του», «Πειραιάς: Αυτός είναι ο 45χρονος που σε παιδική χαρά αποπλάνησε ανηλίκους», «Ηράκλειο: Προσωρινά κρατούμενος 45χρονος για αποπλάνηση ανηλίκων»
Αυτοί είναι λίγοι μόνο από τους τίτλους που διαβάζεις σχεδόν μέρα παρά
μέρα και εξοργίζεσαι. Μετά τον πρώτο θυμό, ειδικά αν είσαι γονιός, το δεύτερο
που περνάει από το μυαλό σου είναι πως μπορείς να προστατεύσεις το παιδί σου.
Τι πρέπει να κάνεις δηλαδή, τι πρέπει να παρατηρήσεις στο παιδί σου και πως θα
το προστατεύσεις για να μην πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Είναι πολλά
που μπορείς να αναλύσεις, να πεις και να γράψεις για την σεξουαλική κακοποίηση
ανηλίκου. Στις επόμενες γραμμές θα αναφερθούμε στους τρόπους προστασίας
του παιδιού και σε μερικές χρήσιμες συμβουλές προς τους γονείς.
Τι είναι η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου;
Σεξουαλική κακοποίηση είναι η οποιουδήποτε τύπου επαφή ενός ενήλικου
(παιδόφιλου) με ένα παιδί με στόχο τη σεξουαλική ικανοποίηση του ενηλίκου, ο
οποίος έχει πάντα την αποκλειστική ευθύνη μιας τέτοιας πράξης.
Ποιο είναι το προφίλ ενός παιδόφιλου:
Ο παιδόφιλος, είναι συνήθως άντρας, άνω των 30 ετών και συχνάζει σε χώρους όπου υπάρχουν παιδιά όπως αθλητικοί χώροι, Ίντερνετ καφέ, παιδικές χαρές. Συχνά εργάζεται με παιδιά και δεν αποκλείεται να είναι άτομο «υπεράνω πάσης υποψίας». Σε πολλές περιπτώσεις είναι γνωστό μέλος της τοπικής κοινωνίας
και συνήθως ανήκει στο περιβάλλον του παιδιού ή ακόμα και της οικογένειας.
Ο παιδόφιλος, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε παιδιά, χρησιμοποιεί τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πολλές φορές ενδέχεται να προσποιείται τον έφηβο
προκειμένου να συζητά και να παίζει παιχνίδια μαζί τους στο Διαδίκτυο. Στόχος
του είναι συγκεκριμένες ηλικίες και φύλο, ως επί των πλείστον παιδιά προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας, δρα μεθοδικά και με υπομονή για να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Μπορεί επίσης να προβεί σε πράξεις συναισθηματικού εκβιασμού
ή να απειλήσει το παιδί, προκειμένου να μην αποκαλύψει τις δραστηριότητές του
στους γονείς του.
Οδηγίες προς τους γονείς:
Τρείς είναι οι βασικοί πυλώνες στους οποίους πρέπει να εστιάσουν οι γονείς:
1. Δώστε προσοχή σε «σημάδια» που φαίνονται ύποπτα σε κάποιο άτομο που
υποψιάζεστε για σεξουαλικά κακοποιητική συμπεριφορά σε παιδιά:
α) Παρατηρήστε τη συμπεριφορά του:
• Ενδιαφέρεται περισσότερο για τα παιδιά απ’ ότι για τους ενήλικες;
• Προσφέρεται να κρατήσει τα παιδιά σας για να κάνετε τις δουλειές σας ή για
να βγείτε έξω;
• Εργάζεται με παιδιά;
• Είναι ιδιαίτερα εκδηλωτικός με τα παιδιά;
• Εμπλέκεται σε δραστηριότητες με παιδιά, όταν δεν είναι παρόντες οι γονείς;
β) Παρατηρήστε τις κοινωνικές του σχέσεις:
• Ταυτίζεται περισσότερο με τα παιδιά απ’ ότι με άτομα της ηλικίας του;
• Έχει περισσότερες φιλικές σχέσεις με παιδιά απ’ ότι με ενήλικες;
• Οι φίλοι του (που είναι παιδιά) είναι συγκεκριμένης ηλικίας ή/και φύλου;
2. Δώστε προσοχή σε «σημάδια» που σας φαίνονται παράξενα στα παιδιά
σας:
• Παρατηρείτε κάποια απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού σας;
• Μήπως εμφανίζει ξαφνικά προβλήματα στον ύπνο ή βλέπει πιο συχνά εφιάλτες;
• Ζωγραφίζει θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο;
• Έχει σεξουαλική συμπεριφορά που δεν ταιριάζει με την ηλικία του ή επιδεικνύει σεξουαλική συμπεριφορά προς άλλα παιδιά;
• Φοβάται πρόσωπα ή μέρη που δεν φοβόταν παλιότερα;
• Μιλάει τον τελευταίο καιρό συνέχεια για κάποιον ενήλικο για τον οποίο δε
μιλούσε στο παρελθόν;
• Προσπαθεί να σας πει κάτι, αλλά σταματά όταν εμφανίζεται κάποιος άλλος
ενήλικος;
• Εμφανίζει δυσκολία να περπατήσει ή να καθίσει;
3. Ένα μεγάλο κομμάτι πλέον είναι το Διαδίκτυο και το πως θα μπορέσει το
παιδί να είναι ασφαλής με την χρήση του:
• Συζητείστε με το παιδί σας για τους κινδύνους του Διαδικτύου. Εξηγείστε του
ότι δεν πρέπει να δίνει προσωπικές πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση
κ.λπ.) ή να στέλνει φωτογραφίες σε αγνώστους μέσω Διαδικτύου.
• Σκόπιμο είναι να φροντίσετε ώστε να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το
σπίτι, ώστε να μη χρειάζεται να πηγαίνει σε Ίντερνετ καφέ.

Λόφτσαλη Γιώργου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Αρχιφύλακα Υποδ-νσης Προστασίας Ανηλίκων
Τμήμα Αντιμ-σης Παραβ-τητας Ανηλίκων
Φοιτητή Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

• Ο υπολογιστής θα πρέπει να είναι σε έναν κοινό χώρο του σπιτιού και όχι
στο παιδικό δωμάτιο
Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα παιδιά στην εφηβεία μπορεί να είναι αντιδραστικά
και να αναζητούν την ιδιωτικότητα, ενώ πολλές αλλαγές στη συμπεριφορά τους
μπορεί να οφείλονται στο σεξουαλικό «ξύπνημα» της εφηβικής ηλικίας. Μιλήστε
στα παιδιά σας, κερδίστε την εμπιστοσύνη τους. Πρέπει να πιστεύουν ότι μπορούν
να σας πουν οτιδήποτε χωρίς να φοβούνται ή να ντρέπονται. Μιλήστε τους για το
σώμα τους. Πείτε τους τι να προσέχουν. Διδάξτε τους τις συμπεριφορές που είναι
αποδεκτές απέναντι στους άλλους ενήλικες, αλλά και απέναντι στα παιδιά της
ηλικίας τους.
Οδηγίες προς τα παιδιά:
Παρακάτω θα βρείτε μερικές ενδεικτικές οδηγίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά, προκειμένου να πάρουν ιδέες για το πώς μπορούν αντιδράσουν σε περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης καθώς και οι γονείς για το πως να
μιλήσουν με απλό τρόπο στα παιδιά τους για το τι να αποφεύγουν.
• Κανένας ενήλικος δεν πρέπει ποτέ να ζητάει από ένα παιδί να αγγίξει το ίδιο
τα γεννητικά του όργανα.
• Κανένας ενήλικος δεν πρέπει να αγγίζει τα γεννητικά όργανα των παιδιών,
εκτός αν είναι γιατρός στο ιατρείο του.
• Κανένας ενήλικος δεν πρέπει να ζητάει από ένα παιδί να κάνει οτιδήποτε
μαζί του, ενώ είναι είτε εκείνος είτε το παιδί χωρίς ρούχα.
• Κανένας ενήλικος δεν πρέπει να ζητάει από ένα παιδί να κρατήσει κάτι κρυφό ή μυστικό από τους γονείς του, κυρίως κάτι που αφορά το ίδιο.
Πες «όχι» όταν:
• Ένας ενήλικος σου ζητά να κάνεις κάτι που ξέρεις ότι είναι λάθος.
• Ένας ενήλικος θέλει να σε αγγίξει κάπου που δεν θέλεις εσύ.
• Ένας ενήλικος κάνει κάτι στο σώμα σου, που σε κάνει να νιώθεις περίεργα
ή και να πονάς.
• Ένας ενήλικος σου ζητά να κάνεις κάτι και να μην το πεις στους γονείς σου.
Ξεχώρισε το «δώρο» από τη «δωροδοκία»:
Δώρο είναι κάτι που σου δίνει κάποιος γιατί σε αγαπάει. Δωροδοκία είναι
όταν κάποιος σου δίνει κάτι ή σε αφήνει να κάνεις κάτι και ζητάει αντάλλαγμα για
αυτό. Για παράδειγμα: «Θα σου δώσω λεφτά ή μια σοκολάτα, αν μ’ αφήσεις και
σε χαϊδέψω ή βγάλεις τα ρούχα σου και ξαπλώσεις δίπλα μου».
Προστασία στο Διαδίκτυο:
• Ρύθμισε την ασφάλεια του λογαριασμού σου (facebook, instagram, κ.λπ.),
ώστε να μπορούν μόνο οι «φίλοι» σου να δουν το προφίλ σου.
• Μη δίνεις ποτέ και σε κανέναν τους κωδικούς πρόσβασής σου.
• Χρησιμοποίησε μια φωτογραφία προφίλ που να μη δείχνει το πρόσωπό σου
• Μη δίνεις πληροφορίες για το σχολείο σου, το πού μένεις ή το τηλέφωνό
σου.
• Μην κάνεις «φίλους» άτομα που δεν έχεις γνωρίσει προσωπικά.
• Μη συναντάς άτομα που έχεις «γνωρίσει» στο Διαδίκτυο, χωρίς την παρουσία ενός από τους γονείς σου.
• Έχε στο νου σου ότι οι άνθρωποι που γνωρίζεις στο Διαδίκτυο μπορεί να
λένε ψέματα για το ποιοι είναι.
Τι να κάνω σε περίπτωση που υποψιάζομαι ή έχω ενδείξεις ότι κάποιος
ενήλικος ασελγεί σε βάρος ανηλίκων;
Οποιαδήποτε πληροφορία ή καταγγελία ελέγχεται από εξειδικευμένο αστυνομικό προσωπικό, προκειμένου να διερευνηθεί και να διαλευκανθεί η υπόθεση.
Μπορείτε να απευθυνθείτε:
• στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων (Αθήνα: Λεωφ. Αλεξάνδρας
173, 3ος όροφος, τηλ. 210 6476370) ή στο Τμήμα Ανηλίκων (Θεσ/νίκη: Μοναστηρίου 326, τηλ. 2310 388456, 2310 388457, 2310 388458.)
• στις κατά τόπους Υπηρεσίες Ασφαλείας των Νομών των υπόλοιπων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Για αναφορές περιστατικών διαδικτυακής παρενόχλησης - παιδοφιλίας ή παιδικής πορνογραφίας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα ακολούθα στοιχεία επικοινωνίας: Τηλεφωνικά: 11188, e-mail (ccu@
cybercrimeunit.gov.gr) ή Μέσω της εφαρμογής (app) για κινητά: CYBERKID.

σύγχρονηαστυνομία
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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 τη λήψη σημαντικών αποφάσεων ολοκληρώθηκαν την 24-5-2018, οι διήμερες εργασίες του Γενικού Συμβουλίου των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων της
Ομοσπονδίας, που για άλλη μια φορά, εξέθεσαν τις αγωνίες των συναδέλφων για
τα συσσωρευμένα προβλήματα, σε όλη τη χώρα, και ζήτησαν από την Πολιτική
και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις για την επίλυσή τους.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, μιλώντας στο
σώμα του Γενικού Συμβουλίου, αλλά και στη συνέχεια τη δεύτερη ημέρα, ενώπιον της Ηγεσίας, τόνισε, ότι η Ομοσπονδία έκανε διαπραγμάτευση για τα φλέγοντα ζητήματα και ανέμενε σήμερα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ να αδράξει την ευκαιρία και να προσέλθει ενώπιον των
58 Πρωτοβαθμίων Ενώσεων για αμοιβαία ενημέρωση και παροχή δεσμεύσεων
και χρονοδιαγραμμάτων επί των εκκρεμών ζητημάτων που του έχουμε θέσει. Η
απουσία του από τη συνεδρίαση του ΓΣ, σηματοδοτεί επομένως την αρχή ενός
νέου κύκλου κινητοποιήσεων, διότι ο ρόλος του συνδικαλιστή δεν είναι «να χτυπά παλαμάκια», αλλά να αναδεικνύει προβλήματα και να απαιτεί την επίλυσή
τους. Πόσω μάλλον όταν εκ μέρους ορισμένων διοικητών, αμφισβητείται ο ρόλος
του συνδικαλισμού, με αποκορύφωμα τη μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε διοικητής Τμήματος Ασφαλείας εναντίον του Προέδρου και της Γενικής Γραμματέως
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά. Η ενέργεια αυτή συνιστά συνδικαλιστική δίωξη και αντιμετωπίζεται ως τέτοια από την Ομοσπονδία και όλες ανεξαιρέτως τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις που ομόφωνα αποφάσισαν να προβούν
στην έκδοση ανακοινώσεων αλληλεγγύης προς τους δυο αιρετούς εκπροσώπους
των εργαζομένων αστυνομικών.
Στο δρόμο του αγώνα μας οδηγεί επίσης η αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζονται εκ μέρους της Ηγεσίας οι απαράδεκτες επιθέσεις που δέχονται οι συνάδελφοί μας σε μέτρα τάξης για τους πλειστηριασμούς Κάλεσε δε όλες τις Ενώσεις
να στηρίξουν την Ομοσπονδία στο νέο κύκλο κινητοποιήσεων.
Αναφερόμενος, ειδικότερα, στα εκκρεμή ζητήματα, ενημέρωσε το Γενικό Συμβούλιο για τις συναντήσεις με τον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (ανωτατοποίηση εκπαίδευσης), Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γιώργο ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ (απαγκίστρωση από τα γήπεδα και αποζημίωση για τα μέτρα τάξης-ασφάλειας), καθώς
και με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα (τοποθέτηση
– αποζημίωση Δοκίμων, διόρθωση αδικιών μισθολογίου, έκδοση προεδρικών
διαταγμάτων – εγκυκλίων για οδοιπορικά έξοδα και θεσμικά αιτήματα, ελεύθερη
μετακίνηση με τα ΜΜΜ, επίδομα ΕΚΑΜ, αποζημιώσεις μετακινουμένων κλπ).
Για τα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας από το τελευταίο συνέδριο έως και σήμερα, μίλησε επιγραμματικά ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Γεώργιος
ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ, δίνοντας έμφαση στην άμεση ανταπόκριση της Ομοσπονδίας σε
καταγγελίες και αιτήματα των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, στη συμπαράσταση στο
Σύλλογο ΑΞ.Ι.Α. που διεκδικεί την κατάργηση του απάνθρωπου άρθρου 12 του
νόμου Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χηρείας, στις άστοχες – απαράδεκτες δηλώσεις του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, τον οποίο η ΠΟΑΣΥ κάλεσε να περιοριστεί στο ρόλο του κλπ.
Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών κ. Βασίλειος ΠΑΝΤΑΖΗΣ ενημέρωσε το Γενικό
Συμβούλιο για τις πρωτοβουλίες και τις πιέσεις που άσκησε η Ομοσπονδία επί
μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε τελικά να εκδοθούν επιτέλους εγκύκλιοι διαταγές που διευκολύνουν το έργο του αστυνομικού, όπως η 1742/18/557545 από
19-03-2018 διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τη χορήγη-

ση του επιδόματος παραμεθορίου σε όλους τους συναδέλφους που υπηρετούν
στους νομούς που ορίζει η σχετική διάταξη του ν.4472/2017, υπενθυμίζοντας
ότι το εν λόγω επίδομα αρχικώς δεν προβλέπονταν για αστυνομικούς, αλλά
μετά από πιέσεις της Ομοσπονδίας μας επεκτάθηκε και σε εμάς και η υπ’ αριθ.
1588/18/625885 από 28-03-2018 διαταγή του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων για τη χορήγηση της προβλεπόμενης προκαταβολής σε όσους
μετακινούνται στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης «Ασπίδα».
Αναφέρθηκε παράλληλα και στη έκδοση της υπ’ αριθ. 8002/1/520-γ’ από
15-03-2018 ΚΥΑ Οικονομικών & Εσωτερικών (Β-1021) που καθορίζει το ύψος,
τους δικαιούχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδομάτων κινδύνου (Πτητικά, ΕΚΑΜ, ΜΑΤ, ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών
μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων), τονίζοντας την απροθυμία των κυβερνώντων να
διασφαλίσουν το αξιόμαχο των προαναφερομένων Υπηρεσιών, καίτοι τις επικαλούνται στις δημόσιες ομιλίες τους για να προβάλουν το κυβερνητικό τους έργο,
καθώς επίσης, την εναντίωση των εμπλεκομένων Υπουργών, με τις διατάξεις του
εξουσιοδοτικού νόμου περί διατήρησης των αποδοχών στα επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου 2016, μέσω της προσωπικής διαφοράς και την κατατεθείσα εγκαίρως
κοστολογημένη – αιτιολογημένη πρόταση της Ομοσπονδίας, στην Πολιτική και
Φυσική Ηγεσία του Σώματος, για την οριστική λύση του προβλήματος, το οποίο
έχει τις ρίζες του στο έτος 2014.
Μείζον ζήτημα επίσης, η εκδίκαση της νέας προσφυγής μας στο Συμβούλιο
της Επικρατείας για το νέο μισθολόγιο, η πρόοδος που σημειώθηκε στην Συμβουλευτική Επιτροπή Σωμάτων Ασφαλείας Ενόπλων Δυνάμεων του ΕΦΚΑ όπου άλλαξε ο πρόεδρος μετά από ενέργειες των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας
και έτσι υπάρχει πλέον αντιπροσωπευτική εκπροσώπησή μας, για την υποστήριξη
των θεμάτων που μας απασχολούν αυτό το διάστημα (συντάξεις χηρείας, αναγνώριση πενταετίας, κρατήσεις, χρόνος αναγνώρισης τέκνων κ.ά.).
Για το ΤΕΑΠΑΣΑ και τον Ειδικό Λογαριασμό του ν.826/78, που δώσαμε και γι’
αυτά μάχη και αποτρέψαμε την προωθούμενη κατάργησή τους, ενημέρωσε ότι το
Προεδρείο της Ομοσπονδίας δίνει μεγάλη έμφαση α) στον εκσυγχρονισμό του Ταμείου, έτσι ώστε να αποτελεί αυτό πρότυπο ασφαλιστικού Φορέα και β) στην άμεση υλοποίηση (εντός
του τρέχοντος έτους)
θεμάτων που έρχονται από το παρελθόν,
όπως η επέκταση του
Κλάδου Υγείας στους
ασφαλισμένους
στα
Ταμεία της τέως Ε.Χ.,
αλλά και των παροχών
αυτού, η δημιουργία
ατομικής μερίδας για
την πλήρη εικόνα των
ασφαλιστικών εισφορών ενός εκάστου, η
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου κ.ά.
Επίσης, ενημέρωσε αναλυτικά, για τα
χορηγούμενα εφάπαξ
(οι αιτήσεις του 2016
ικανοποιήθηκαν ενώ σε ένα μήνα θα διεκπεραιωθούν και του 2017), επισημαίνοντας ότι σήμερα είναι το μοναδικό Ταμείο που χορηγεί τόσο άμεσα τα εφάπαξ
του και τούτου οφείλεται αμιγώς στην έγκαιρη και ορθή απόφαση του Δ.Σ. του
ΤΕΑΠΑΣΑ να χορηγεί, εντός του πλαισίου που ορίζουν οι διατάξεις του ν.2084/92
και ν.4387/16, τα εν λόγω βοηθήματα στους εν αποστρατεία συναδέλφους με την
έκδοση της προκαταβολής σύνταξης από τον Φορέα συνταξιοδότησης, αλλά και
στο προσωπικό του Ταμείου μας που εργάζεται με ζήλο.
Να σημειωθεί ότι μεγάλη προσπάθεια κατεβλήθη από την πλευρά του Αντιπροέδρου Οικονομικών έτσι ώστε ο κάθε συνάδελφος να γνωρίζει τις αναδρομικές κρατήσεις για τα Ταμεία του, ενώ έπειτα από αίτημα της πλειοψηφίας των
Πρωτοβαθμίων Ενώσεων ο προαναφερόμενος συνέταξε τον επισυναπτόμενο αναλυτικό πίνακα προς διευκόλυνση όλων :
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας ενημέρωσε για την πρόσφατη εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, της τρίτης κατά σειράν αίτησης ακύρωσης του τρίτου μισθολογίου που μας απασχολεί τα χρόνια των Μνημονίων, και

13

ειδικότερα, για τις αιτιάσεις του ελληνικού δημοσίου όσον αφορά την τήρηση
των μνημονιακών στόχων της χώρας για την επίτευξη των πλεονασμάτων, μέσω
περικοπών μισθών και συντάξεων, οι οποίες, σύμφωνα με τα ψηφισθέντα, θα βαίνουν διαρκώς μειούμενες. Όπως τόνισε, ο αγώνας είναι άνισος, είμαστε μόνοι μας
έναντι όλων, ενώ χαρακτήρισε αρνητικές εξελίξεις την παραίτηση του προέδρου
του ΣτΕ κ. Νίκου ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, όσο και τους πρόσφατους βανδαλισμούς του
«ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ» στο κτίριο του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου.
Επί της ουσίας του επιδίκου, ωστόσο, τόνισε ότι η εγκύκλιος που αφορά στην
προσφυγή μας, αποκαλύπτει ότι η σύγκριση των μισθολογικών διαφορών, πρέπει
να γίνει με τα ισχύοντα το 2012 και εφόσον το νέο μισθολόγιο εισάγει δυσμενέστερες από το προηγούμενο, - που κρίθηκε ήδη αντισυνταγματικό-, διατάξεις, λογικό
είναι να κριθεί κι αυτό αντισυνταγματικό.
Σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση της αναγνώρισης της επικινδυνότητας της εργασίας, επέστησε την προσοχή όλων των Ενώσεων δεδομένων των λεπτών χειρισμών
του θέματος, ενόσω είναι σε εξέλιξη η πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας για την
υποβολή σχετικού φακέλου.
Ο Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ενημέρωσε από την πλευρά του για τις εξελίξεις στο θέμα της ανωτατοποίησης της εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι η ΠΟΑΣΥ για πρώτη φορά διεκδικεί, με αποκλειστική της
πρωτοβουλία, την επίλυση του προβλήματος, ώστε η αστυνομική εκπαίδευση
να ευθυγραμμιστεί με τη συνθήκη της Μπολόνια, όπως έπρεπε να έχει γίνει από
το 1995 (υπερδιετούς πρόγραμμα εκπαίδευσης, πανεπιστημιακά συγγράμματα,
διδακτικό προσωπικό κλπ) και ότι, δέσμευση του υπουργού είναι να γίνει πράξη
από το νέο εκπαιδευτικό έτος.
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των Προέδρων των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων,
οι οποίοι αφού εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Ένωσης Πειραιά, αναφέρθηκαν κυρίως σε προβλήματα τοπικού αλλά και
περιφερειακού ενδιαφέροντος, όπως:
Τα αξεπέραστα προβλήματα από την κατάργηση των 6.700 κενών οργανικών
θέσεων και το πάγωμα των προσλήψεων (ήδη υπάρχουν 4.500 κενές οργανικές
θέσεις μόνο στη ΓΑΔΑ), τροποποίηση π.δ. για τοποθετήσεις νέων αστυνομικών
στη ΔΑΕ, πεζές περιπολίες με οικονομικό κίνητρο (κάλυψη απώλειας νυχτερινών),
επαναφορά επιδομάτων ΕΚΑΜ και ΟΠΚΕ, επέκταση του επιδόματος παραμεθορίου, εξόφληση υπομνημάτων του 2016 και εντεύθεν για να πάρουν πίσω τα
χρήματα που έχουν πολλοί πληρώσει από την τσέπη τους, οικονομική κάλυψη
της ζημίας που υφίστανται οι μετακινούμενοι μετά τις αλλαγές του προβλεπόμενου ορίου των χιλιομετρικών αποστάσεων, κοστολόγηση των μέτρων τάξης και
των σχετικών διαταγών, απαλλαγή από πάρεργα και γραφειοκρατικές υπηρεσιακές ενέργειες, επικίνδυνες μεταγωγές λόγω υποστελέχωσης του Μεταγωγών και
άναρχης απόσπασης αστυνομικών, έκδοση καθηκοντολογίων, στελέχωση των
νέων Υπηρεσιών μόνο μετά από προσλήψεις νέων αστυνομικών, επίλυση των
κτιριολογικών προβλημάτων - αναβάθμιση της καθαριότητας, αξιοποίηση στα
ΠΡΟΚΕΚΑ υπαλλήλων σεκιούριτι, επέκταση του Κώδικα μεταθέσεων και εντός
Διευθύνσεων, έλεγχος της διοίκησης λόγω μη χορήγησης των ρεπό και μη έκδοσης της εβδομαδιαίας υπηρεσίας, αύξηση ορίων ηλικίας για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών, επέκταση του δικαιώματος των χαμηλοβάθμων
αστυνομικών και αξιωματικών να είναι υποψήφιοι στις δημοτικές και νομαρχιακές
εκλογές, όχι πλαφόν στη χορήγηση καυσίμων, απόσυρση επικίνδυνων, λόγω παλαιότητας, οχημάτων, εφοδιασμός Υπηρεσιών με γραφική ύλη, αποτροπή ρουσφετολογικών αποσπάσεων και μετακινήσεων, περαιτέρω οικονομική στήριξη
συναδέλφων μέσω του ΤΕΑΠΑΣΑ για διάφορα ζητήματα (εξωσωματικές, μικροεπεμβάσεις κλπ), λειτουργία κατασκηνώσεων στη Βόρειο Ελλάδα και πολλά άλλα
θέματα.
Εκ μέρους της Ηγεσίας, ανταποκρινόμενοι στις προσκλήσεις της Ομοσπονδίας, προσήλθαν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Υπουργείου Εσωτερικών κ.
Τζανέτος ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ.
Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, ο Προϊστάμενος Επιτελείου ΑΕΑ κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ και ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του ΑΕΑ Υποστράτηγος κ. Ανδρέας ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ενώ τίμησε
επίσης με την παρουσία της το ΓΣ και η Πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ, Ταξίαρχος κ.
Παναγιώτα ΧΑΡΩΝΗ.
Ο κ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ, χαιρετίζοντας τις εργασίες, στάθηκε στον τρόπο διεκδίκησης, λέγοντας ότι πρέπει να είναι στην ίδια κατεύθυνση με αυτόν της Ηγεσίας,
σημειώνοντας δε ότι έχουν γίνει θετικά βήματα, χωρίς να παραγνωρίζεται ο όγκος
και η οξύτητα των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν και ότι ο ίδιος
προσωπικά αγωνιά για την εικόνα και το επίπεδο της αστυνομίας πανελλαδικά.
Είπε δε εμφαντικά ότι όπου του επισημαίνουν προβλήματα, παρεμβαίνει προσωπικά και ως πρώην συνάδελφος, δίνοντας λύσεις. Τόνισε, ωστόσο, ότι πρέπει να
γίνουν ακόμα πολλά και κάλεσε το συνδικαλιστικό κίνημα να αγωνιστεί για την
αξιοπρέπεια του αστυνομικού και για ένα καλύτερο μέλλον, χωρίς αντιπαλότητα,
με ιεράρχηση θεμάτων και σε απευθείας συνεννόηση με την Ηγεσία.
Ειδικότερα, για το θέμα της «απογραφής» ως «ειδικών καθηκόντων αστυνομικό προσωπικό», είπε ότι είναι μια παλιά ιστορία που επιχειρούμε τώρα να
διευθετήσουμε, ενώ για το μείζον ζήτημα που ανέκυψε με τη «μηνυτήρια αναφορά», είπε ότι ίσως ήθελε διαφορετικό χειρισμό το όλο θέμα, αν και δεν πρέπει να
λησμονεί κανείς ότι κάποτε τον αστυνομικό τον θεωρούσαν «νούμερο» που για
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να απευθυνθεί σε ταξίαρχο, έπρεπε με τις αναφορές και την ιεραρχία να περιμένει
ένα μήνα...
Από την πλευρά του, ο κ. Αρχηγός τόνισε ότι, ως Ηγεσία, νοιαζόμαστε το
αστυνομικό προσωπικό, ενδιαφερόμαστε για τα προβλήματά του και προωθούμε
ρυθμίσεις με απόλυτο ρεαλισμό για να υλοποιούνται αυτές. Χαρακτήρισε δε ως
δίκαια και εύλογα τα πλείστα των αιτημάτων (δόκιμοι, ΕΚΑΜ, ΜΜΜ κλπ). Για το
θέμα της εκπαίδευσης που είναι σε εξέλιξη, ωστόσο, εξέφρασε τον προβληματισμό του, λέγοντας ότι πουθενά στην Ευρώπη η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν είναι
τέσσερα έτη και ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών περιορίζεται αυτή
από 5 έως 14 μήνες! Για το εν εξελίξει, επίσης, θέμα των γηπέδων, κατέθεσε τη
σύμφωνη γνώμη του στο αίτημά μας, αλλά σημείωσε ότι ο τρόπος μετάβασης σε
μια νέα κατάσταση, απαιτεί αργά και ασφαλή βήματα.
Για τα προβλήματα που δημιουργούνται με τις αποσπάσεις με «έξοδα του
δημοσίου», ο κ. Αρχηγός συμφώνησε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια -πράγμα που πρέπει να προσδιορισθεί-, ενώ όπου διαπιστώνεται
καταστρατήγηση, ζήτησε να προβαίνουμε σε σχετικές καταγγελίες. Το θέμα με την
«παγία», επίσης, χρήζει αντιμετώπισης, προέτρεψε δε τους προέδρους να προτείνουν αστυνομικούς, διατεθειμένους να αναλάβουν καθήκοντα διαχειριστών.
Σε ό,τι αφορά τα θεσμικά αιτήματα, παρέπεμψε στο υπό εκπόνηση σχέδιο π.δ.
που περιλαμβάνει 39 προτάσεις με 50 ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων (κρίσεις προαγωγές, μεταθέσεις, άδειες, πειθαρχικό δίκαιο κλπ).
Για τη «μήνυση» είπε ότι τον απασχολεί σε κεντρικό επίπεδο διότι υπήρξε και
άλλο περιστατικό. Ωστόσο, θα προτιμούσε τέτοια ζητήματα να λύνονται πρώτα
στο πλαίσιο της διοίκησης, αν και είναι δικαίωμα και επιλογή του κάθε σωματείου
ο τρόπος διεκδίκησης των αιτημάτων του.
Τέλος, έκανε έκκληση να μεταφερθεί η επιθυμία της Ηγεσίας σε όλους τους
αστυνομικούς να κάνουν υπεύθυνα τη δουλειά τους για τη δική τους ασφάλεια
κατ’ αρχάς και κατά δεύτερον για τη μεγιστοποίηση του προσφερόμενου έργου.
Στόχος της Ηγεσίας είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας μέσω και της αλλαγής νοοτροπίας και κουλτούρας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.
Τέλος, η Πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ κα ΧΑΡΩΝΗ ανακοίνωσε ότι η καταβολή
του εφάπαξ των συνταξιοδοτηθέντων έτους 2017 θα αρχίσει τον προσεχή Ιούνιο,
ενώ για τη χορήγηση δανείων έχει διασφαλιστεί ποσό 5.000.000 ευρώ και ότι η
ικανοποίηση των αιτημάτων έχει ξεκινήσει σταδιακά.
Για το θέμα της συνεργασίας με τους Φαρμακευτικούς συλλόγους σε όλους
τους νομούς της χώρας, πλην των περιοχών Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας και Ηρακλείου, όπου έχουν υπογραφεί συμβάσεις για την κάλυψη της φαρμακευτικής
δαπάνης από το Ταμείο, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, καλούνται να επικοινωνήσουν με την ίδια για παροχή ενημέρωσης. Αναγκαία προϋπόθεση για
τη σύναψη σύμβασης με τον τοπικό φαρμακευτικό σύλλογο, αποτελεί η ύπαρξη
διανεμητικού λογαριασμού.
Σε ό,τι αφορά τα βοηθήματα του Ειδικού Λογαριασμού (ν.826/78), ενημέρωσε ότι αυτά, δόθηκαν ήδη στους παλαιούς αιτούντες (2014-2015), εκκρεμούν 150
αιτήσεις του έτους 2016, ενώ οι υπόλοιπες θα εξεταστούν μετά την ολοκλήρωση
των αναγκαίων αναλογιστικών μελετών.
Η Εκτελεστική Γραμματεία, έχοντας καταγράψει την αγωνία των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, τονίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι η περίοδος της διαπραγμάτευσης
έχει τελειώσει και στο εξής, όπου δεν υπάρχει ανταπόκριση, την ΠΟΑΣΥ θα τη
βρίσκουν μπροστά τους!
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Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών δίπλα στην Κιβωτό του Κόσμου
Το Σάββατο 31-3-2018 με πρωτοβουλία της Ένωσης Αθηνών και φέτος συνδιοργανώθηκε με την ομάδα μπάσκετ της Βουλής, την ομάδα Πόλις Καλλιθέας και
την Κιβωτό του Κόσμου, φιλανθρωπικό τουρνουά μπάσκετ στο κλειστό γήπεδο
Εθνικής Αντιστάσεως στην Καλλιθέα.Στο φιλανθρωπικό τουρνουά μας τίμησαν
με την παρουσία τους, η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φώφη, η Βουλευτής Β’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ
κ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ Χαρούλα, ο Βουλευτής Λάρισας και Αναπληρωτής Τομεάρχης
Εσωτερικών της Ν.Δ. κ. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μάξιμος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Βουλευτής Β’ Αθηνών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Ανδρέας, ο Βουλευτής Α’ Αθηνών της Ένωσης Κεντρώων κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μάριος, ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ν.Δ κ. ΓΑΙΤΑΝΗΣ Τάσος,
η Πολιτευτής της Β’ Αθηνών της Ν.Δ. κ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ Ιωάννα, ο Εκπρόσωπος
Τύπου ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Παύλος, ο Αναπλ.
Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
Σπύρος, ο Γραμματέας Τομέα Προστασίας Πολίτη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. ΨΩΜΑΣ Απόστολος και ο Πολιτευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Κων/νος.
Για την ιστορία νικητής του τουρνουά αναδείχθηκε η ομάδα Πόλις Καλλιθέας
όπου της απονεμήθηκε το κύπελλο από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ
Κων/νο, τη 2η θέση κατέλαβε η ομάδα της Ε.ΑΣ.Υ.Α. την απονομή της οποίας

έκαναν οι Υποστράτηγοι κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας και κ. ΨΩΜΑΣ Γεώργιος, την
απονομή της 3ης θέσης της ομάδας της Κιβωτού του Κόσμου, ο Αντιπρόεδρος της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Σταύρος και ο Γραμματέας του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος, ενώ στην 4η θέση την ομάδα μπάσκετ της Βουλής βράβευσε η Πολιτευτής της Β’ Αθηνών της Ν.Δ. κ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ Ιωάννα και ο Γεν.
Γραμματέας της ΕΝ.ΑΞΙ.Α. κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κανέλλος .
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους και θεατές που παρευρέθησαν στην αθλητική εκδήλωση, οι οποίοι προσέφεραν μεγάλες ποσότητες αγαθών και φαγώσιμα είδη για τα παιδιά στην Κιβωτό του Κόσμου, τους αθλητές των
ομάδων και τον Προπονητή της ομάδας της Ε.ΑΣ.Υ.Α. συνάδελφο κ. ΜΟΥΡΙΧΙΔΗ
Ιορδάνη. Ιδιαίτερα όμως την Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την συνδρομή της, τους συναδέλφους
που επέδειξαν τα αισθήματα προσφοράς και αλληλεγγύης σε συνανθρώπους μας
που έχουν ανάγκη και ιδιαίτερα όσους υπηρετούν στην Δ.Α.Ε.Α. και στο Τμήμα
Τ.Α.Π.Α. (Τμήμα Αντιμετώπισης Παραβατικότητας Ανηλίκων) το οποίο προσέφερε
πέντε (5) κουτιά τρόφιμα.
Η Ένωση Αθηνών θα συνεχίσει να ενισχύει κάθε φορέα με φιλανθρωπικά
χαρακτηριστικά, ενώ με δράσεις της θα αναδεικνύει την ανάγκη, αυτή την εποχή
παρά ποτέ, να ενισχύονται οι χειμαζόμενες κοινωνικές ομάδες.
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Η Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. μελετάει την εφημερίδα
της Ένωσης Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία»

Τα Τμήματα Ασφαλείας θα πληρώσουν
Του Μπογδανίδη Αχιλλέα
Αντιπροσώπου
της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
πάλι το μάρμαρο;
Αναπλ. μέλος συμβουλίου μεταθέσεων Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής
Με αφορμή την πρόσκληση ,πριν μερικές ημέρες, του ΓΑΔΑρχη Υποστρατήγου κ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ Χρήστου προς τους Διοικητές όλων των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, στο Αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ και τις εξαγγελίες του Αρχηγού μας ότι αν
δεν αλλάξει σύντομα η νοοτροπία στα Τμήματα Ασφαλείας θα προτείνει, άνωθεν,
τον Σεπτέμβριο, την κατάργησή τους, τίθενται εύλογα πολλά ερωτήματα.
Ανακοινώθηκε προσφάτως ότι αποδεσμεύθηκαν 800 αστυνομικοί από συνοδείες και φυλάξεις φυσικών προσώπων και ευπαθών στόχων ώστε να ενισχυθούν
οι Υπηρεσίες όπου αυτοί ανήκουν οργανικά. Τους αναμένουμε καρτερικά λοιπόν
Αρχηγέ μου αλλά φως στον ορίζοντα δεν βλέπουμε.
Πεζές και εποχούμενες περιπολίες δεσμεύτηκε η Φυσική Ηγεσία σε Πολιτικούς
και Δημοτικούς φορείς, για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, μειώνοντας συνακόλουθα την ανασφάλεια του πολίτη, που θα βρεθούν όμως οι συνάδελφοι να τις
στελεχώσουν, λύση ρεαλιστική δεν έδωσαν. Και αυτοί οι ελάχιστοι συνάδελφοι
που επέστρεψαν θα φύγουν πάλι αφού η τελευταία διαταγή για προσωρινή μετακίνηση συναδέλφων σε Τουριστικές περιοχές και νησιά παραλύει κυριολεκτικά τις
Υπηρεσίες του λεκανοπεδίου Αττικής και ειδικότερα των Τμημάτων Ασφαλείας.

Άρα πως απαιτείτε να λειτουργούν εκ νέου τα Τ.Α. τις νυκτερινές ώρες ώστε
να μην λειτουργούμε ως Κ.Ε.Π.; Και ποιος Διοικητής Υπηρεσίας Ασφαλείας δεν
θα ήθελε το Τμήμα του να λειτουργεί υποδειγματικά; Ποιος Διοικητής Υπηρεσίας
Ασφαλείας δεν θα ήθελε να διαθέτει περιπολίες σε 24ωρη βάση ενεργώντας προληπτικά στην περιοχή δικαιοδοσίας του; Ποιος Διοικητής Υπηρεσίας Ασφαλείας
δεν θα ήθελε να έχει στην κατοχή του έστω ένα μικρό αριθμό συναδέλφων για την
σύσταση ειδικής ομάδας ασφαλείας, η οποία να εργάζεται σταθερά και μεθοδικά
για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων και συμμοριών που λυμαίνονται
την περιοχή του;
Αρχηγέ μου, με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση στο έργο που αναμφισβήτητα έχετε προσφέρει στην πολύχρονη αξιέπαινη καριέρα σας, θα ξέρετε ότι η
πλειονότητα των Διοικητών των Υπηρεσιών και οι συνεργάτες τους αγαπούν το
λειτούργημα που τους έθεσε η Πολιτεία να ασκήσουν και ότι κάνουν το πράττουν
από το μεράκι τους και το φιλότιμο που τους έχει απομείνει. Το να υποβαθμιστούμε σε Γραφείο Ασφαλείας δεν είναι η λύση στο πρόβλημά μας, αλλά η εξάλειψη
της δημόσιας ασφάλειας στις γειτονιές της Αθήνας και τίποτα άλλο.
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Η ζωή και ενός μόνο παιδιού αξίζει για να αγωνίζεσαι!
Παραδόθηκε επιταγή με το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε από τη λαχειοφόρο αγορά που διοργάνωσε
η Ένωση Αθηνών το χειμώνα με σκοπό την ενίσχυση των παιδιών της Ελπίδας
Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας επισκέφθηκε
χθες τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ».
Ο λόγος της επίσκεψης ήταν να παραδοθεί επιταγή με το χρηματικό ποσό που
συγκεντρώθηκε από τη λαχειοφόρο αγορά που διοργανώσαμε με σκοπό την ενίσχυση των παιδιών της Ελπίδας.
Μας υποδέχθηκαν η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου κ. Τζωρτζίνα Έλληνα
και το Μέλος της Ελπίδας κ. Ιωάννα Γκελεστάθη. Για ακόμη μία φορά μας συγκίνησαν με τον καθημερινό αγώνα που δίνουν για να στηρίξουν τα παιδιά και τις
οικογένειές τους.
Η συνεργασία μας με την Ελπίδα και το Όραμα Ελπίδας θα συνεχιστεί γιατί η
ζωή και ενός μόνο παιδιού αξίζει για να αγωνίζεσαι!

Πρόταση για την αστυνομική στολή
Του Παγιαύλα Φωτεινού
Αντιπροσώπου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Σύμφωνα με το κανονισμό της στολής του αστυνομικού προσωπικού τη χειμερινή περίοδο κάποιοι αστυνομικοί πρέπει να φοράμε μέχρι
τη πρώτη Δευτέρα του Μαΐου μακρυμάνικο πουκάμισο, γραβάτα και απέξω μπατλ ντρες (battle dress σακάκι) ή μπουφάν (τύπου fly).
Έχοντας υπόψιν ότι:
α) η μπατλ ντρες ή το μπουφάν είναι χοντρά, τόσο χοντρά που τα φοράμε καταχείμωνο για να μας κρατήσουν ζεστούς,
β) τέλη Απριλίου και αρχές Μαΐου υπό σκιά η θερμοκρασία φτάνει τους 30 βαθμούς κελσίου και υπό ήλιο (όπου πολλοί αστυνομικοί
εργαζόμαστε, όπως εμείς οι τροχονόμοι που κάνουμε έντονη χειρονακτική εργασία) η θερμοκρασία φτάνει τους 35 βαθμούς, προτείνω να
προβλεφθεί οι αστυνομικοί να μπορούμε να φέρουμε μακρύ πουκάμισο χωρίς μπατλ ντρες ή μπουφάν και στους εξωτερικούς χώρους.
Εξάλλου:
α) αυτό το δικαίωμα δίδεται στους εργαζόμενους στα γραφεία (βλ. πρώτη φωτογραφία), οπότε εάν τίθεται θέμα ομοιομορφίας της στολής, αυτή δεν υπάρχει ούτε εκεί,
β) αυτό το δικαίωμα δινόταν και κατά το παρελθόν (βλ. δεύτερη φωτογραφία),
γ) δεν θα διαφέρει και πολύ με την καλοκαιρινή στολή του κοντομάνικου
πουκάμισου.
Να τονιστεί ότι τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου κάποιοι αστυνομικοί στην
Αθήνα λόγω της αφόρητης ζέστης μεσούσης της βάρδιας ανέβαζαν πυρετό ή
είχαν λιποθυμικές τάσεις. Και πραγματικά δεν ξέρω πως αντιμετώπιζαν τη ζέστη
(εάν ήθελαν να είναι προβλεπόμενοι) οι αστυνομικοί νοτιότερα της Αθήνας...
Το αυτό για την καλοκαιρινή περίοδο. Έχοντας υπόψιν ότι:
α) πολλές φορές τα βράδια της άνοιξης και του φθινοπώρου η θερμοκρασία πέφτει τόσο ώστε με το κοντομάνικο να κρυώνουμε και παράλληλα η
καλοκαιρινή μπατλ ντρες να μας πέφτει πολύ ζεστή,
β) κάποιες φορές τη καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να συμβεί το εξής, να
βρέχει και εξαιτίας της βροχής να αναγκαζόμαστε να φοράμε το αδιάβροχο
πάνω από το κοντομάνικο πουκάμισο και αυτό να κολλάει στο δέρμα μας,
προτείνω να προβλεφθεί το μακρυμάνικο πουκάμισο και την καλοκαιρινή περίοδο.
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Προσφέροντας αίμα και δίνοντας δείγμα μυελού των οστών, σώζεις ανθρώπινες ζωές!

Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου 2018, εθελοντική
Αιμοδοσία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών σε αίθουσα του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.
Η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν συγκινητική, με αποτέλεσμα να λάβει
χώρα η μεγαλύτερη αιμοδοσία μας εδώ και πολλά έτη. Ταυτόχρονα μεγάλος
ήταν και ο αριθμός των συναδέλφων οι οποίοι έγιναν εθελοντές δότες μυελού
των οστών συνεχίζοντας τη συνεργασία της Ένωσής μας με τους Συλλόγους Φίλων
Παιδιών με Καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ και ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Αρχηγό του Σώματος, Αντιστράτηγο κ.
ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο για τη συνδρομή του στην πραγματοποίηση της δράσης
αυτής όσο και για τη συμβολή του στην προσπάθειά μας ώστε η Τράπεζα Αίματος
της Ένωσής μας κάθε μήνα να έχει όλο και περισσότερους εθελοντές.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε επίσης τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης
κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτριο και τον Επιτελάρχη, Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
Μιχαήλ για την επίσκεψή τους στο χώρο πραγματοποίησης της αιμοδοσίας.
Τέλος ευχαριστούμε θερμά τον Προϊστάμενο του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγο κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ανδρέα και
τον Διευθυντή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης
Κρίσεων, Ταξίαρχο κ. ΤΖΕΦΕΡΗ Πέτρο για την συμβολή τους στην εξεύρεση αίθουσας και τη γενικότερη βοήθειά τους όλες τις ώρες που λάμβανε χώρα η αιμοδοσία.
Το μεγαλύτερο όμως ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ανήκει στους συναδέλφους οι οποίοι προσέφεραν αίμα και δείγμα μυελού των οστών δίνοντας ακόμα μία φορά το μήνυμα
της προσφοράς και του εθελοντισμού προς όλους.

Άλλη μια αιμοδοσία της Ένωσής μας πραγματοποιήθηκε την 16-5-2018, στην
αίθουσα συγκεντρώσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής με τεράστια επιτυχία.
Οι συνάδελφοί μας προσήλθαν μαζικά για να επιτελέσουν το «ιερό τους καθήκον» και να αποδείξουν για άλλη μία φορά ότι οι αστυνομικοί διακρίνονται για
την ευαισθησία τους και το αίσθημα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
Ταυτόχρονα ικανοποιητικός ήταν και ο αριθμός των συναδέλφων μας οι οποίοι έγιναν εθελοντές δότες μυελού των οστών στα πλαίσια της συνεργασίας της
Ένωσής μας με τους συλλόγους Φίλοι Παιδιών με Καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ και ΟΡΑΜΑ

ΕΛΠΙΔΑΣ, αντιπροσωπεία των οποίων ενημέρωσε το σύνολο των εθελοντών αιμοδοτών για το πόσο απλή είναι η διαδικασία με την οποία κάποιος μπορεί να
σώσει τη ζωή ενός μικρού παιδιού.
Βλέποντας λοιπόν σαν Ένωση ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στις δράσεις
μας αυξάνεται συνεχώς, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και στο
μέλλον, ευχαριστώντας τους συναδέλφους για τη δύναμη που μας δίνουν.
Τέλος ευχαριστούμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής Ταξίαρχο
κ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ Νικόλαο που μας φιλοξένησε
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Δ.Α.Ε.Α... Ώρα μηδέν!
Έγγραφο σε Πολιτική και Φυσική Ηγεσία απέστειλε η Ένωση Αθηνών
Θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για τις εργασιακές συνθήκες που συνεχίζουν να επικρατούν στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων
Αττικής. Μετά από αρκετές πολύ δύσκολες εβδομάδες και τη διεξαγωγή του Τελικού Κυπέλλου ποδοσφαίρου το προηγούμενο Σάββατο όπου οι συνάδελφοί
μας μέσα σε τρεις ημέρες εργάστηκαν 30 και πλέον ώρες ο καθένας, είχαμε την
ελπίδα ότι το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. και η ηγεσία της Γ.Α.Δ.Α. θα έμπαιναν πλέον
σε μία πρακτική εξορθολογισμού των καθημερινών υπηρεσιακών αναγκών της
συγκεκριμένης Διεύθυνσης.
Δυστυχώς βλέπουμε μόνο το αντίθετο να συμβαίνει!
Αναφέρουμε επιγραμματικά τι συμβαίνει σήμερα στη Δ.Α.Ε.Α.:
Υ.Α.Τ. - 24 Διμοιρίες εκ των οποίων 3 σε νησιά για την αντιμετώπιση των
μεταναστευτικών ροών, 1 στην Κόρινθο καθημερινά στο κέντρο υποδοχής μεταναστών, 12 έως 15 στατικές διμοιρίες σε 24ωρη βάση.
Υ.ΜΕ.Τ. - 25 Διμοιρίες από τις οποίες 24 σε σταθερά σημεία επί 24ωρου βάσεως.
Όσες διμοιρίες περισσεύουν πρέπει να αναλάβουν καθημερινές διαδηλώσεις
– διαμαρτυρίες, αθλητικές εκδηλώσεις, επιχειρήσεις εκτός Αθηνών, εξορμήσεις
– συνδρομή σε άλλες υπηρεσίες, κυρίως όμως με μείωση του αριθμού των υπηρετούντων κατά 40% τα τελευταία τρία χρόνια. Το 2015 μια διμοιρία Υ.Α.Τ. είχε
καθημερινά δύναμη 16-18 Αστυφύλακες, σήμερα έχει 10-12. Μία διμοιρία Υ.
ΜΕ.Τ. το 2015 είχε δύναμη 12-14 Αστυφύλακες καθημερινά, σήμερα έχει 6-8.
Πέραν του εργασιακού (αφού η ημερήσια ανάπαυση είναι πλέον ζητούμενο και
όχι αυτονόητο δικαίωμα) τίθεται από εμάς ευθέως ζήτημα επικινδυνότητας πέραν
του συνηθισμένου από τη φύση της υπηρεσίας.
Τα μαθηματικά από ότι βλέπουμε δεν βγαίνουν. Μόνο με τη φυσική εξέλιξη
των πραγμάτων δηλαδή μεταθέσεις με αντικειμενικά κριτήρια για την περιφέρεια,
άδειες ανατροφής τέκνου, αναρρωτικές, προαγωγές (Αρχιφύλακες, Σχολή Αξιωματικών) η Δ.Α.Ε.Α. θα γίνει πλέον μια υπηρεσία «φάντασμα». Σε ανάλογο τελικό
κυπέλλου του χρόνου πώς θα βγουν τα μέτρα που ζητάει η ηγεσία;
Είναι επιβεβλημένο η φυσική και πολιτική ηγεσία να αφουγκραστούν το πρόβλημα, να γίνει δεκτό το αίτημά μας για τροποποίηση της διάταξης του κώδικα
μεταθέσεων που δεν επιτρέπει τους νεοξερχόμενους όλων των βαθμών να τοποθετηθούν στη Δ.Α.Ε.Α. και ταυτόχρονα είναι επιβεβλημένη η περαιτέρω ενίσχυση
από τα υπηρεσιακά συμβούλια της Γ.Α.Δ.Α. αφού εξ’ όσων γνωρίζουμε υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που έχουν αιτηθεί την μετάθεσή τους προς τη Δ.Α.Ε.Α.
και το αίτημά τους δεν έχει γίνει για μήνες δεκτό.
Σε κάθε περίπτωση έχουμε φτάσει στο οριακό πλέον σημείο να ανακοινώσουμε ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα ανωτέρω δίκαια αιτήματά μας θα ζητήσουμε και
τη συνδρομή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ώστε να οδηγηθούμε σε κινητοποιήσεις μήπως καταφέρουμε και περισώσουμε την αξιοπρέπεια των συναδέλφων μας.

Άνανδρη επίθεση εναντίον των
συναδέλφων μας

Μήνυμα αλληλεγγύης από τις γυναίκες της
Δ/νσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής
Άνδρες και γυναίκες Αστυνομικοί που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα έμπρακτης αλληλεγγύης, αισιοδοξίας κι αγάπης, επισκέφθηκαν το Σχολείο για τα παιδιά που
νοσηλεύονται με μακροχρόνια νοσηλεία, που λειτουργεί στο χώρο του Νοσοκομείου παίδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (ογκολογικό τμήμα) και προσέφεραν, με χρήματα που
συγκέντρωσαν οικειοθελώς, σε κάθε παιδί το βιβλίο “Το αστέρι της φιλίας”, που
έχει συγγράψει η αστυνομικός Μακρυδάκη Ειρήνη.

Θέλουμε να εκφράσουμε την οργή μας για νέο περιστατικό βίας εναντίον
συναδέλφων μας. Συγκεκριμένα την Τρίτη 17/4/2018 δύο περιπολικά της Άμεσης Δράσης που κλήθηκαν να ελέγξουν σταθμευμένο δίκυκλο πίσω από την
Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (Μαυροματαίων και Χέυδεν) δέχτηκαν άνανδρη επίθεση με πέτρες και
αντικείμενα από ομάδα αγνώστων με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στα
υπηρεσιακά οχήματα.
Είναι απαράδεκτο σε δημοκρατία η οποία ανήκει στον πολιτισμένο κόσμο
και θέλει να λέγεται αστική να συμβαίνουν τέτοιου είδους περιστατικά, να μένουν αναπάντητα και μάλιστα να υποβαθμίζονται επικοινωνιακά. Ίσως πρέπει να
είμαστε χαρούμενοι που οι συνάδελφοι δεν καταλήξανε με σπασμένα άκρα στο
νοσοκομείο.
Έχουμε πάρα πολλές φορές αναφέρει ότι όπου υπάρχει πανεπιστημιακό ίδρυμα ή κατάληψη κτιρίου η διέλευση υπηρεσιακού οχήματος κρίνεται επικίνδυνη
για τους συναδέλφους.
Είναι και η οδός Μαυροματαίων στις περιοχές που αποτελούν άβατα; Γιατί μέχρι χτες νομίζαμε ότι ήταν μόνο τα Εξάρχεια, ας μας απαντήσει η Πολιτεία. Πληροφορούμε τους πάντες ότι το περιστατικό αυτό δεν είναι το πρώτο και μάλλον δεν
θα είναι το τελευταίο. Η προσπάθεια ορισμένων μονίμως να υποβαθμίζουν αυτές
τις καταστάσεις για επικοινωνιακούς και μόνο λόγους στρέφεται εναντίον τόσο των
αστυνομικών όσο και των φορολογούμενων συμπολιτών μας.
Αντιμετωπίστε επιτέλους ως πολιτικό σύστημα την Ελληνική Αστυνομία βάσει
της πραγματικότητας και όχι βάσει ιδεολογικής προσέγγισης.
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Οι πιστοί φίλοι και υπηρέτες του πολιτικού
συστήματος συνεχίζουν να το
εξυπηρετούν αγόγγυστα
Του Γερακαράκου Γρηγορίου
Προέδρου Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Η άνανδρη δολοφονική επίθεση που στόχο είχε μόνο τους συναδέλφους της
Υ.Α.Τ. και κανέναν άλλον, καταδεικνύει περίτρανα για ακόμη μία φορά ότι οι πιστοί φίλοι και υπηρέτες του πολιτικού συστήματος συνεχίζουν να το εξυπηρετούν
αγόγγυστα. Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει πως είναι δυνατόν σε μία
ευρωπαϊκή χώρα να συνεχίζουν εδώ και 40 χρόνια φαινόμενα ανομίας, τρομοκρατίας και εγκληματικότητας σε μία «αυτόνομη περιοχή» της πρωτεύουσας του
Ελληνικού κράτους και η πολιτική εξουσία να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει
με αποτέλεσμα να μην έχει δοθεί ένα τέλος άπαξ και δια παντός. Κανείς μα κανείς
όμως. Να θυμηθούμε τους δεξιούς που θα έβγαζαν τις κουκούλες; Να θυμηθούμε τους αριστερούς με τα κροκοδείλια δάκρυα για την δημοκρατία και για την
δήθεν υπεράσπιση της;
Πρέπει τελικά να τους θυμίσουμε για ακόμη μία φορά τους αδικοχαμένους

πολίτες και αστυνομικούς που έχασαν την ζωή τους εξαιτίας της δικής τους αδιαφορίας; Γνωρίζουν άπαντες ότι η Αστυνομία έχει την θέληση και την ικανότητα
από τον πρώτον στην τάξη μέχρι τον τελευταίο αστυνομικό να δώσει τέλος στην
καρκινογόνα αυτή κατάσταση, της λείπει όμως η υποστήριξη και φυσικά η ουσιαστική θέληση όλων των κομμάτων τα οποία καθημερινά με βαρύγδουπες ανακοινώσεις τους πιστεύουν ότι κοιμίζουν τον ελληνικό λαό. Έτσι είναι αν έτσι νομίζουν.
Τους υπενθυμίζουμε απλά ότι κύριο συστατικό της Δημοκρατίας είναι η προστασία της ζωής και τις περιουσίας όλων των πολιτών ένα ερώτημα τίθεται προς
όλους αυτούς: Προστατεύεται η ζωή και η περιουσία στο κέντρο των Αθηνών;
Ως ΠΟΑΣΥ πορευτούμε ενωτικά και δυναμικά για να κάμψουμε την αδιαλλαξία των κυβερνώντων και να αποκτήσει η Ελληνική Αστυνομία τη θέση που της
αρμόζει στην ελληνική κοινωνία.

Σπασμένα λεωφορεία, χαμένη αξιοπρέπεια !!!
Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για τα επεισόδια της 03/05/2018 στη Μυτιλήνη κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων διαμαρτυρίας λόγω της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Οι αστυνομικές δυνάμεις που έλαβαν μέτρα τάξης έγιναν στόχοι επιθέσεων για αρκετές ώρες από τους διαδηλωτές, μεγάλο μέρος των συναδέλφων
αυτών είναι μέλη της Ένωσής μας.
Για ορισμένους οι οποίοι δεν έχουν επαφή μάλλον με την πραγματική αστυνομία αυτό μπορεί να είναι κάτι ανεκτό εμείς όμως οφείλουμε να διαμαρτυρηθούμε
για τα εξής:
Οι συνάδελφοί μας καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν εντολές να μείνουν για αρκετή ώρα αδρανείς στις επιθέσεις που εκδηλώνονταν εις βάρος τους με κίνδυνο
τραυματισμού τους.
Τα υπηρεσιακά λεωφορεία υπέστησαν σοβαρές φθορές εξαιτίας της τακτικής
αυτής. Απλά αναφέρουμε ότι για την συντήρησή τους πολλές φορές έχουν πληρώσει οι αστυνομικοί από την τσέπη τους αφού τα οχήματα είναι το υπηρεσιακό
τους σπίτι.
Προτείνουμε λοιπόν σε ανάλογες περιπτώσεις:
Σε περιπτώσεις φθοράς υπηρεσιακών οχημάτων οι οποίες μετά από ενδελεχή
έρευνα θα είναι ευθύνη του επικεφαλής των μέτρων η επισκευή του να τον επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου, όπως βαρύνει τους συναδέλφους η απώλεια ή η φθορά
κάποιου υπηρεσιακού είδους, ώστε να μάθουν να μην παίζουν με την αξιοπρέπεια μας.

Πράγματα προφανώς αδιάφορα για τους ιθύνοντες!!!
Να μην μετακινούνται δυνάμεις τόσο μακριά από τα σπίτια τους αφού έχουν
διακοσμητικό ρόλο και ας αγοράσουν λεωφορεία να τα βάζουν μπροστά ώστε να
τα σπάνε ανενόχλητοι, για να μην υφίστανται οι αστυνομικοί τόσο την καταπόνηση
όσο και τον εξευτελισμό.
Σε περιπτώσεις τραυματισμών που υπερβαίνουν το καλώς εννοούμενο υπηρεσιακό καθήκον να προβλεφθεί ένα σοβαρό νομοθετικό πλαίσιο που να μην
επιτρέπει στον εκάστοτε επικεφαλή να μας θεωρεί αναλώσιμους.

Εν κατακλείδι σταματήστε να μας βάζετε να κάνουμε τον «στόχο» για να δείχνουν κοινωνικό πρόσωπο αυτοί οι οποίοι νομοθετούν κάθε μέρα εναντίον του
ελληνικού λαού.
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ένωσης Αθηνών, η ΠΟΑΣΥ προώθησε
το έγγραφο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στον κ. Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.
«Οι αστυνομικές δυνάμεις στοχοποιούνται από λάθη και παραλείψεις
των Διοικούντων».
Η παρατεταμένη στοχοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων και ιδίως αυτών
της Δ.Α.Ε.Α., δημιουργεί μία άνευ προηγουμένου κάκιστη εικόνα ως προς την
επιχειρησιακή και αποτελεσματική επάρκεια της Ελληνικής Αστυνομίας. Αυτή η
παγίωση, δημιουργεί έκδηλο προβληματισμό και εκνευρισμό στο σύνολο των
ενστόλων, καθώς η περιρρέουσα ατμόσφαιρα φέρει τα χαρακτηριστικά αφενός
της κυβερνητικής βούλησης για κοινωνική εκτόνωση προς τους αστυνομικούς,
συνεπεία της πολιτικής αδιαλλαξίας και των αδιεξόδων που αυτή παράγει, αφετέρου, τον ενστερνισμό αυτών των αντιλήψεων από τις Διοικήσεις της Ελληνικής
Αστυνομίας με πρόσχημα τα νέα ήθη της ιδεολογικοπολιτικής νομενκλατούρας,
πίσω από τα οποία σύρεται η ΕΛ.ΑΣ. αδύναμη να αντιτάξει με σθένος, την αποστολή της που πηγάζει εκ του Συντάγματος.
Είναι πασιφανές πλέον, ότι στοχοποιούνται οι αστυνομικές δυνάμεις από λάθη
και παραλείψεις τόσο της Πολιτικής όσο και της Φυσικής Ηγεσίας, ενεργοποιώντας
εντέχνως τον κοινωνικό αυτοματισμό, με απώτερο σκοπό την σύγχυση και τον
αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τα υπαρκτά προβλήματα που βιώνει
η ελληνική κοινωνία και ιδίως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, λόγω του μείζονος προβλήματος της μετανάστευσης.
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Συνθήκες … Τρίτου κόσμου στη
Διεύθυνση Αλλοδαπών!
Μετά την πρόσφατη επίσκεψή μας στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, με
αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε μετά από εξέγερση κρατουμένων και το σοκ
που υπεστήκαμε από τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που αντιμετωπίζουν
καθημερινά συνάδελφοι και κρατούμενοι, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε
στην Ηγεσία τα εξής:
Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής υπηρετούν οργανικά 997 αστυνομικοί,
πραγματική όμως δύναμη είναι 816. Πάρα πολλοί συνάδελφοι που ανήκουν στην
Υπηρεσία παραμένουν αποσπασμένοι πέραν του εξαμήνου σε Διευθύνσεις της
Περιφέρειας.
Σε καθημερινή βάση το Αλλοδαπών αιμοδοτεί με δύναμη ανάγκες του
Μεταγωγών που ουδέποτε έχει ενισχυθεί, παρά τις συνεχείς παραινέσεις μας και
κάθε είδος μέτρα τάξης (γήπεδα, πορείες κ.λ.π.)
Εδώ και τρία χρόνια, με την ανοχή της Ηγεσίας, τα κρατητήρια του Αλλοδαπών
που είναι κατά τα προβλεπόμενα προσωρινά, μετατράπηκαν σε ΠΡΟΚΕΚΑ
Ταύρου. Ο χώρος προφανώς δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και η κατάληξη όλης
αυτής της προχειρότητας ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε.

Καταγγέλλουμε επίσης ότι δεν υπήρχε σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης παρά
μόνο 6 πυροσβεστήρες οι οποίοι δεν είχαν ποτέ ελεγχθεί.
Από το 2016 δεν έχει εγκριθεί κανένα κονδύλι για τη συντήρηση του κτιρίου.
Όλα τα παραπάνω μαζί με τον υπέρογκο αριθμό ατόμων στα κατά τα άλλα
προσωρινά κρατητήρια οδήγησαν στο παρολίγον τραγικό συμβάν.
Φυσική και Πολιτική Ηγεσία έχουν ευθύνη να δουν την πραγματικότητα, να
σταματήσουν να βάζουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί, να πουν την αλήθεια
ότι το πρόβλημα του μεταναστευτικού – προσφυγικού επιβάρυνε στο μεγαλύτερο
ποσοστό του την ΕΛ.ΑΣ και τους υπηρετούντες σε αυτήν και να δώσουν άμεσα
λύσεις.
Εμείς σαν Ένωση Αθηνών θα επισκεφθούμε εκ νέου τη Διεύθυνση Αλλοδαπών
αλλά και τη Διεύθυνση Μεταγωγών ώστε να αναζητήσουμε από την πλευρά μας
τις λύσεις και θα κάνουμε κάθε απαραίτητη ενέργεια, που προβλέπεται από τον
θεσμικό μας ρόλο ώστε να μην θρηνήσουμε θύμα αστυνομικό ή μετανάστη και
να φτάσουμε, όπως το «υπηρεσιακό σύστημα», να αναζητούμε ευθύνες εκ των
υστέρων.
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Αίτηση ακύρωσης των Ομοσπονδιών στο Σ.τ.Ε. για το μισθολόγιο

Στην 7μελή Σύνθεση, λόγω σπουδαιότητας, του Στ’ Τμήματος του Συμβουλίου
Επικρατείας, την 07/05/2018 η κοινή αίτηση ακύρωσης των Ομοσπονδιών
Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α, κατά της πράξης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, για την εφαρμογή του Ν.4472/2017, δηλαδή του νέου μισθολογίου
των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας.
Κατά την ακροαματική διαδικασία, υπό την προεδρεία της Αντιπροέδρου
του ΣτΕ Μ. Καραμανώφ, και ύστερα από την εκτενή εισήγηση της Εισηγήτριας
Συμβούλου Ε. Παπαδημητρίου, οι νομικοί σύμβουλοι που εκπροσώπησαν

τις Ομοσπονδίες, ανέπτυξαν προφορικά, με συνοπτική ακρίβεια, τις ήδη
διατυπωθείσες θέσεις των Ομοσπονδιών. Χορηγήθηκε προθεσμία έως τις 17-52018 για την κατάθεση υπομνήματος, ύστερα από την οποία το Δικαστήριο θα
συνεδριάσει για την έκδοση απόφασης.
Επιμέρους εσωτερικές αντισυνταγματικότητες, ή αστοχίες του νομοθέτη,
δεν μπορούν στο παρόν στάδιο να απασχολήσουν τις Ομοσπονδίες, οι οποίες
διεξάγουν το δικαστικό τους αγώνα για την συνολική κήρυξη και αυτού του
μισθολογίου ως αντισυνταγματικού, δια των εκτελεστικών του πράξεων, με
δεδομένη τη συλλήβδην αναμόρφωση του μισθολογίου και τη δημιουργία
δεκάδων κατηγοριών και υποπεριπτώσεων. Η δικαστική στόχευση αφορά στο
όλον και όχι σε επιμέρους ζητήματα, καθώς η ευθύνη των Ομοσπονδιών εκτείνεται
στο σύνολο του αστυνομικού προσωπικού που εκπροσωπούν.
Για κάθε εξέλιξη που αφορά στη θεμελιώδη αυτή διεκδίκηση, οι Ομοσπονδίες
θα ενημερώσουν υπεύθυνα τα μέλη τους με νεότερη ανακοίνωση.

Ενημέρωση της Ένωσης Αθηνών για δάνεια και άλλα
θέματα από το ΤΕΑΠΑΣΑ

Η Ένωση Αθηνών στα πλαίσια επισκέψεων σε Υπηρεσίες και Προϊσταμένους
Υπηρεσιών συναντήθηκε την 29-3-2018 με την Πρόεδρο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Ταξίαρχο κ. ΧΑΡΩΝΗ Παναγιώτα.
Σκοπός της συνάντησής μας ήταν η εκτενής ενημέρωση γύρω από τη διαδικασία
δανειοδοτήσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω του P.O.L. με την οποία αποκτά
πιο ασφαλή και αξιόπιστα χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις.
Συμβουλεύουμε τους αιτούντες συναδέλφους να επισυνάπτουν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, έτσι ώστε η εξέλιξη της διαδικασίας να γίνει ευκολότερη και η
εκταμίευση των χρημάτων γρηγορότερα. Παράλληλα με τα παραπάνω μας
δόθηκε η ευκαιρία να έχουμε μια γενικότερη ενημέρωση για θέματα του Ταμείου.
Ειδικότερα η κ. Ταξίαρχος μας ενημέρωσε ότι το Ταμείο επεξεργάζεται τα
στοιχεία όσων έχουν αποστρατευτεί από 1/1/2017 ώστε σε σύντομο διάστημα να
χορηγηθούν τα εφάπαξ βοηθήματα στους δικαιούχους. Επίσης το Ταμείο βρίσκεται
στο τελικό στάδιο επικαιροποίησης των καταστατικών διατάξεων του Κλάδου
Υγείας με σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του, ενώ έχει εκπονηθεί
αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας η οποία θα είναι άμεσα έτοιμη, λαμβάνοντας
υπ’ όψιν την ένταξη νέων ασφαλισμένων (ακόμα και τους προερχόμενους από το
Ταμείο της τέως Χωροφυλακής), τη ρύθμιση νέας μηνιαίας εισφοράς και βέβαια
την εμπλούτιση με νέες παροχές.

Για τους ασφαλισμένους του Ταμείου πλέον αποφεύγεται η ταλαιπωρία διότι
σε συνεργασία με την Η.Δ.Ι.Κ.Α. δεν θα απαιτείται το τριγωνικό σφραγιδάκι ούτε
η προσκόμιση αποδείξεων στο Ταμείο διότι στις συνταγές των ασφαλισμένων
θα εμφανίζεται η ένδειξη «Κ.Υ.Υ.Α.Π.». Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται η
ανωτέρω ένδειξη, οι ασφαλισμένοι οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα το Ταμείο
ώστε να λυθεί αμέσως το πρόβλημα.
Για αυτό το λόγο βρίσκεται σε εξέλιξη η σύναψη συμβάσεων και με άλλους
φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας, εκτός από τους ως τώρα Αθηνών,
Πειραιώς Ηρακλείου κλπ.
Τέλος, εκτενής αναφορά έγινε στον ειδικό λογαριασμό για οικονομικές
ενισχύσεις του Ν. 826/78, ο οποίος μετά τη ψήφιση του Ν. 4483/2017 υπάγεται
πλέον παρά τω Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Το Ταμείο έχει ήδη προβεί σε χορήγηση
βοηθημάτων σε μετόχους αρχίζοντας από τις αιτήσεις έτους 2015, ιεραρχώντας τη
σοβαρότητα τους, ενώ για τους αιτούντες ειδικού βοηθήματος το 2017 εκπονείται
αναλογιστική μελέτη για τον υπολογισμό του ύψους της παροχής συνεπεία της
εφαρμογής του νέου μισθολογίου από 1/1/2017.
Η Ένωση Αθηνών βρίσκεται έμπρακτα κοντά στα Ταμεία μας χωρίς
τυμπανοκρουσίες προσπαθώντας να ενημερώσει με αξιοπιστία τα μέλη της. Είναι
γεγονός ότι η εφαρμογή του νέου μισθολογίου έχει επιφέρει νέα δεδομένα και νέες
διαδικασίες για τα ασφαλιστικά μας Ταμεία. Παρόλα αυτά γίνονται προσπάθειες
έτσι ώστε οι επιπτώσεις να είναι μηδαμινές προς τους μετόχους – ασφαλισμένους.
Σε ένα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον η διαφύλαξη των κεκτημένων μας
είναι το ζητούμενο. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι τα Ταμεία ανήκουν σε εμάς.
Ανήκουν στον κάθε μέτοχο χωριστά.
Είναι η υποχρέωσή μας στο σήμερα και το στήριγμά μας για το αύριο. Αυτή τη
σταθερά δεν την διαπραγματευόμαστε με κανέναν.

Ενισχύστε το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών διαμήνυσε η Ομοσπονδία μας
Κατανοούμε τις αγωνιώδεις προσπάθειες
της Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να
«απαντήσουν» στο κύμα εγκληματικότητας
και ανομίας που αποκαλύπτεται καθημερινά
από τα ΜΜΕ, αλλά με την πολιτική και την
τακτική που ακολουθούν, πολύ φοβόμαστε
ότι η κατάσταση αντί να βελτιώνεται θα
χειροτερεύει.
Η Ομοσπονδία με ιδιαίτερη ανησυχία
και προβληματισμό γίνεται αποδέκτης
καταγγελιών από πολίτες και συναδέλφους
ότι πολλά Τμήματα Ασφαλείας και Αστυνομικά Τμήματα στο Λεκανοπέδιο
Αττικής εξακολουθούν να υπολειτουργούν, ενώ το αίσθημα ανασφάλειας των
πολιτών διαρκώς αυξάνεται, καθώς η αναδιάταξη δυνάμεων με την περιβόητη
αναδιάρθρωση, δεν έφερε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
Επιπλέον, οι συνεχιζόμενες αποφυλακίσεις εγκληματικών στοιχείων και
συμμοριών, η διάλυση της Ομάδας ΔΕΛΤΑ, η αποδυνάμωση της Ομάδας ΔΙΑΣ
και η διάθεσή της σε σταθερούς στόχους, διόγκωσαν το πρόβλημα και συνέβαλαν

στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση του εγκλήματος.
Η τελευταία κυβερνητική πρωτοβουλία για αποδέσμευση υπεράριθμων
δυνάμεων από επίσημα πρόσωπα και υπηρεσίες γραφείου, που φέρονται
να επιβαρύνουν μονίμως την αποτελεσματική και ορθολογική ανάπτυξη των
αστυνομικών δυνάμεων, αναμένουμε να υλοποιηθεί και δεν θα αποδειχθεί ένα
ακόμα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, όπως έχουμε δει να επαναλαμβάνεται στο
παρελθόν.
Καλούμε την Κυβέρνηση να εξασφαλίσει τις απαραίτητες δαπάνες για την
ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας με νέες προσλήψεις αστυνομικών, ώστε
να υπάρξει ουσιαστική αστυνόμευση και να αισθανθεί ασφάλεια ο πολίτης.
Απαιτείται επίσης συστηματική εργασία στο πεδίο των πληροφοριών και των
ερευνών, απαλλαγή από τα πάρεργα και όχι απλές περιπολίες για το θεαθήναι,
όταν είναι γνωστές οι τραγικές ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής και ανθρώπινου
δυναμικού λόγω των διαρκών περικοπών του προϋπολογισμού της αστυνομίας,
του παγώματος των προσλήψεων, της περιορισμένης εκπαίδευσης κλπ.
Όλα τα άλλα είναι στάχτη στα μάτια κυρίως των φτωχών λαϊκών στρωμάτων,
που πλήττονται άμεσα από την ελλιπή αστυνόμευση και την επακόλουθη
αποθράσυνση των εγκληματιών.
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Ο εργαζόμενος δεν «χτυπά» τον εργαζόμενο!
Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας για τους πλειστηριασμούς
Μετά και από τις νέες απαράδεκτες επιθέσεις, προπηλακισμούς και λοιδορίες
των συναδέλφων μας, κατά τη διάρκεια μέτρων τάξης, έξω από συμβολαιογραφικά
γραφεία, η Ομοσπονδία μας επανέρχεται στο κοινωνικό θέμα των πλειστηριασμών,
επισημαίνοντας και καταγγέλλοντας τα εξής:
1. Καταγγέλλουμε τις δήθεν διαμαρτυρίες και το μένος με το οποίο
αυτές εκδηλώνονται συστηματικά κάθε Τετάρτη, καθόσον στρέφονται πλέον
αποκλειστικά εναντίον των αστυνομικών λες και αυτοί οι ίδιοι είναι εκείνοι που
αποφασίζουν και πραγματοποιούν τους πλειστηριασμούς και έχουν και την
ευθύνη αυτών.
2. Μας προξενεί εντύπωση η απάθεια και η ανοχή που επιδεικνύει η πολιτική
και φυσική ηγεσία μπροστά σε αυτό το φαινόμενο που τείνει να καθιερωθεί με
χαρακτηριστικά «σκηνοθεσίας» και για ευρύτερες στοχεύσεις.
Το προεδρείο της ΠΟΑΣΥ ανακοίνωσε, μετά και τη διεξοδική συζήτηση που
έγινε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου των 58 Πρωτοβαθμίων
Ενώσεών της, ότι δεν θα ανεχθεί την απαράδεκτη αυτή κατάσταση και θα λάβει
πρωτοβουλίες για την προστασία των συναδέλφων που βρίσκονται εκτεθειμένοι
στις συνεχιζόμενες επιθέσεις.
Στην πλάτη του Έλληνα Αστυνομικού δεν θα επιτρέψουμε να παίζονται
παιγνίδια για την πολιτική ανέλιξη ορισμένων...
Την προσεχή Τετάρτη, εφόσον επαναληφθεί το ίδιο φαινόμενο, η Ομοσπονδία
μας θα δηλώσει παρούσα, δίπλα στους αστυνομικούς που καλούνται να

επιτελέσουν το καθήκον τους, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι τα κοινωνικά
προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται δια της αστυνομίας.
Την ευθύνη την έχουν αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα, αλλά και η σημερινή
Κυβέρνηση που νομοθέτησε τους πλειστηριασμούς και όχι ο Έλληνας αστυνομικός
που κράτησε όρθια τη χώρα μας για να δέχεται τώρα, ως σάκος του μποξ, τη
δικαιολογημένη αγανάκτηση όσων έχουν βρεθεί στη «μαύρη λίστα» των ξένων
funds και των εγχώριων υπηρετών τους.

Κατάργηση του απάνθρωπου άρθρου 12 για τις συντάξεις χηρείας
Η Ένωση Αθηνών μαζί με τις υπόλοιπες Ενώσεις της Αττικής και την
Ομοσπονδία, στο πλευρό του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων «ΑΞ.Ι.Α»
Στο πλευρό των μελών του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων «ΑΞ.Ι.Α» που
ιδρύθηκε με βασικό στόχο τον αγώνα για την κατάργηση του απάνθρωπου
άρθρου 12 του ν.4387/2016, βρέθηκε η Ένωση Αθηνών μαζί με τις υπόλοιπες
Ενώσεις της Αττικής και την Ομοσπονδία, κατά την εκδήλωση διαμαρτυρίας που
διοργανώθηκε έξω από το υπουργείο Εργασίας, στην Οδό Σταδίου, με αφορμή τη
συμπλήρωση δυο ετών από την ψήφισή του.
Δυστυχώς, δεν μας άκουσαν και νομοθέτησαν μια ρύθμιση άδικη και
απαξιωτική για το σύνολο των εργαζομένων. Γι’ αυτό άλλωστε συνάντησε και
την καθολική κατακραυγή στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις,
αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, γεγονός που φάνηκε και από τους φορείς που
δήλωσαν παρών στη διαμαρτυρία.
Η Ομοσπονδία μας, από την πλευρά της, είχε θέσει αμέσως στις προτεραιότητές
της την ανάδειξη του αιτήματος αυτού, αφού το άρθρο 12 αφορούσε και αφορά
και την αστυνομική οικογένεια. Απευθυνθήκαμε στην Κυβέρνηση, ενημερώσαμε
τους βουλευτές και τα πολιτικά κόμματα και στηρίξαμε όλες τις παρεμβάσεις και

τις καταγγελίες του Συλλόγου «ΑΞ.Ι.Α.», που με τις πρωτοβουλίες του, κατάφερε
να αναδείξει το εύρος της αδικίας στα μάτια της κοινής γνώμης και να ασκήσει
την δέουσα πίεση προς τους αρμόδιους υπουργούς προκειμένου να καμφθεί η
αδιάλλακτη στάση τους. Όποια κι αν είναι ωστόσο η απόφασή τους, το βέβαιο
είναι ότι μόνο με τη σθεναρή μας αντίσταση και διαμαρτυρία θα δοθεί η δίκαιη
λύση που επιθυμούμε.
Τέλος, καλέσαμε για άλλη μια φορά την Κυβέρνηση να σεβαστεί επιτέλους
το δίκαιο αίτημα όλων των ενστόλων και να προβεί άμεσα στην κατάργηση
του απάνθρωπου άρθρου 12 του ν.4387/2016. Τα ηλικιακά κριτήρια που έχει
καθιερώσει για τη χορήγηση των συντάξεων χηρείας είναι απαράδεκτα και πρέπει
να καταργηθούν για να σταματήσει η προσβολή της μνήμης των νεκρών, αλλά
και η καταπάτηση της αξιοπρέπειας των οικείων προσώπων τους. Να μπει τέλος,
ένα στοπ στην κλοπή των εισφορών των ασφαλισμένων και να υπάρξει ένα δίκαιο
συνταξιοδοτικό σύστημα.
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Το δίκαιο να γίνει πράξη
Του Παπαγεωργίου Γεώργιου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Τί Αστυνομία θέλουμε τελικά;;; Ερώτημα ΜΟΝΑΔΙΚΟ και διαχρονικό μεν,
αλλά σε κάθε επιχείρηση να απαντηθεί προκύπτουν ΧΙΛΙΑΔΕΣ απαντήσεις. Αυτό
θα ήτανε συγχρόνως εκτός από θεμιτό και εποικοδομητικό πιθανώς, με την
αναγκαία προϋπόθεση μετά τις όποιες διαφωνίες, διαβουλεύσεις και ζυμώσεις
να καταλήγαμε επιτέλους σε έναν βασικό άξονα το τι ακριβώς θέλουμε από τον
θεσμό. Επιπλέον να συμφωνήσουμε στα σημεία τα οποία (ας πούμε) ότι είναι
αδιαπραγμάτευτα προκειμένου να πραγματωθεί ο ένας και μοναδικός σκοπός
της Αστυνομίας. ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΝΩ ΑΠ’ΟΛΑ και όπου χρειαστεί καταστολή, με
γνώμονα τη Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια στα πλαίσια του Συντάγματος, των
Νόμων και των εντολών που λαμβάνουμε καθημερινά κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων μας. Αυτά τα... θεωρητικά βέβαια, χρίζουν της όποιας ανάλυσης
μόνο στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας, αφού μάλλον απ’ ότι φαίνεται
σε πάμπολλες άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη, έχουν καταλήξει στην απάντηση
για το ποιά Αστυνομία θέλουνε.
Συν το γεγονός, με τεράστια σημασία, το οποίο είναι ότι οι γενικότερες
προσπάθειες στοχοποίησης και απαξίωσης των Σωμάτων Ασφαλείας, συνήθως
αντιμετωπίζονται ως γραφικές, με αποτέλεσμα να πέφτουν στο κενό. Μάχιμες
Υπηρεσίες, αστυνόμευσης και ασφάλειας και όχι μόνο, συνεχίζουν απρόσκοπτα
τα καθήκοντά τους και το κύρος αυτών κάθε άλλο παρά μειωμένο παρουσιάζεται.
Δεν αναφέρομαι καν στην διάθεση υλικών, οχημάτων ή άλλων εφοδίων μιας
και διανύουμε την εποχή των μνημονίων, των προ-μνημονίων και των μεταμνημονίων... εμείς εδώ οι φιλότιμοι εργαζόμενοι της Ελληνικής Αστυνομίας.
Εξάλλου ως γνωστόν, και θα το ξαναπώ και θα το ξαναγράψω... το ΦΙΛΟΤΙΜΟ
σώζει!!! Εαυτούς και αλλήλους, τελικά. Με τα μέσα λοιπόν που (δεν) έχουμε,
με την δύναμη που (δεν) έχουμε, προσπαθούμε να κάνουμε ότι καλύτερο για να
προσφέρουμε υπηρεσίες στην κοινωνία, να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητά
μας εξυπηρετώντας δημόσιο ή ιδιωτικό συμφέρον πάμπολλες φορές και
συγχρόνως να ζήσουμε αξιοπρεπώς τις οικογένειές μας, διακινδυνεύοντας την
ζωή μας, την σωματική και την ψυχική μας ακεραιότητα Δεν περιμένουμε φυσικά
να είμαστε αρεστοί σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ούτε και να σεβαστούν
απόλυτα τον ρόλο μας. Αυτό το έχουμε αποδεχτεί μιας και αισθάνομαι ότι
βασικά είναι κυρίως θέμα Παιδείας. Δυστυχώς... Όμως όσο και να προσπαθείς
να μην δίνεις σημασία σε κάποια ζητήματα η πίεση της αξιοπρέπειας σου χτυπάει
κόκκινο... Πόσο μάλλον η αγανάκτησή σου, όταν όχι μόνο έκανες το καθήκον
σου σύμφωνα με τις εντολές που δέχτηκες, αλλά ούτε φυσικά ξεκίνησες από
το σπίτι σου με την απόφαση να μην γυρίσεις σώος και αβλαβής, διότι κάποιοι

Τουρνουά COPA DEL MAR
Του Σφύρλα Αποστόλη
Αντιπροσώπου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ
Προέδρου Παραρτήματος Αττικής Α.Ε.Α.Ε..
Διεξήχθη από 8 έως 12 Μαΐου 2018 στην Ερέτρια το Διεθνές Τουρνουά
Ποδοσφαίρου 8Χ8 COPA DEL MAR με τη συμμετοχή για πρώτη φορά και της
Ελληνικής Αστυνομίας, με την αντιπροσωπευτική ομάδα της Αθλητικής Ένωσης
Αστυνομικών Ελλάδος.
Η ομάδα μας ύστερα από ένα απαιτητικό τουρνουά, αγωνιζόμενη με πάθος,
κατέκτησε την τέταρτη θέση.
Ανανεώνοντας το ραντεβού για το επόμενο τουρνουά COPA DEL MAR 2019,
ως Πρόεδρος του Παραρτήματος Αττικής της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών
Ελλάδος θα ήθελα να ευχαριστήσω:
1. Τον Πρόεδρο Α.Ε.Α.Ε. ΤΖΑΤΖΑΚΗ Γεώργιο και τα μέλη του Δ.Σ. της
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος για την αμέριστη συμπαράστασή τους,
προκειμένου να συγκροτηθεί και να οργανωθεί με επιτυχία η αποστολή.
2. Τον Πρόεδρο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. κ. ΠΑΚΟ Δημοσθένη και τα μέλη του Δ.Σ.
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για την οικονομική στήριξη
της αποστολής που σε τέτοιες εποχές έδειξαν ότι είναι κοντά στον αστυνομικό
αθλητισμό.
3. Τον προπονητή κ. Βαλκάνο Δημήτριο και τους αθλητές για την αγωνιστική
και εξωαγωνιστική συμπεριφορά τους στο εν λόγω τουρνουά, ως Πρόεδρος του
Παραρτήματος Αττικής θέλω να τονίσω ότι συνεργαζόμενος με την Αθλητική
Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για την ανάπτυξη
του αστυνομικού αθλητισμού.

έχουν παρεξηγήσει τα όρια της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Ειδικά δε, όταν ο ασυγκράτητος
λαϊκισμός στοχεύει κατευθείαν σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες, σε συγκεκριμένες
τακτικές αστυνομικών επιχειρήσεων, σε συγκεκριμένες ενέργειες χρήσης ή μη,
ΝΟΜΙΜΗΣ βίας και ειδικότερα όταν οι καταγγελίες ή αναφορές αυτές έχουν ως
μοναδικό σκοπό ή στόχο την σπίλωση του ρόλου και των προθέσεων των ανδρών
των δυνάμεων αυτών, τότε να με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορείς να κάθεσαι με
τα χέρια σταυρωμένα ή με το στόμα κλειστό. Οφείλεις να υπερασπιστείς την θέση
σου, τον ρόλο σου, την Υπηρεσία σου, την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΟΥ, με ηρεμία, με
επιχειρήματα, με νόμιμες διαδικασίες. Αλλά όχι να το καταπιείς ΚΑΙ αυτό. Δεχτός
και ο αντίλογος, προφανώς. Να καταλήγουμε όμως κάπου παιδιά!
Να μην ξεχνιόμαστε, γιατί διαφορετικά χάνουμε την ουσία. Διαχρονικά λοιπόν,
μας έχουν πει «φασίστες» (με ότι κι αν σημαίνει αυτό), μας έχουν πει ότι έχουμε
«αφεντικά» και μάλιστα ότι τα φυλάμε κιόλας, μας έχουν πει ότι δέρνουμε, ότι
είμαστε αντιδημοκρατικοί, ότι κινδυνεύουμε το ίδιο όσο ένας ψαράς, ότι δεν
πρέπει να μιλάμε γιατί αμειβόμαστε καλά και είμαστε βολεμένοι, ότι είμαστε
τεμπέληδες και αμόρφωτοι, ότι είμαστε “δικά τους” παιδιά και τόσα πολλά άλλα.
Άλλα με εμπάθεια ,άλλα καιροσκοπικά, άλλα αντιφατικά, άλλα μην έχοντας
την παραμικρή γνώση προσώπων, πραγμάτων, αντικειμένου ή καταστάσεων.
Που καταλήγουν όμως όλα;;; Στην ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ και στην εν γένει ΑΠΑΞΙΩΣΗ
μας, αν όχι στην καταρράκωση του ηθικού και του φιλότιμού μας, καρπώνοντας
ο καθένας τελικά κάτι μικρό ή και μεγάλο, από όλο αυτό το «αλισβερίσι». ΤΟ
ΜΗΝΥΜΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ και οι αποδέκτες γνωρίζουν. Ένωση Αθηνών και
απλά μέλη της Ενώσεώς μας, απλοί χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί που μάχονται
καθημερινά για να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους δεν ανέχονται πλέον
και δεν πρέπει να ανέχονται γενικές στοχοποιημένες επιθέσεις, ανεξαρτήτου
είδους, από κανέναν. Και η αδιαφορία είναι μια λύση, μιας και προτείνεται από
διαφόρους, και θα μπορούσε να έχει στατιστικά, κατά καιρούς, αποτελέσματα,
αλλά η σιωπή δεν κρύβει πάντοτε ξεκάθαρες απαντήσεις. Πρόσωπα, ομάδες
και δεν ξέρω και γω ποιοι άλλοι φορείς, εξωτερικοί ή ακόμη και εσωτερικοί
παράγοντες, πιστεύουν ότι μπορούν αντιδημοκρατικά να σε χαρακτηρίζουν, να σε
ταλαιπωρούν δικονομικά ή εκδικητικά, να σε απειλούν με διάφορους τρόπους,
πρέπει να μας βρίσκουν πανέτοιμους σε όλα τα επίπεδα, ώστε να λαμβάνουν
την απάντηση που τους αρμόζει. Είτε με λόγια, είτε με πράξεις. Συνετά, νόμιμα,
όμορφα και νοικοκυρεμένα. Έχω την πεποίθηση ότι ήρθε ο καιρός. Το Δίκαιο να
γίνει Πράξη...

24

σύγχρονηαστυνομία

17ο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης
Αστυνομικών Υπηρεσιών Αττικής
Σε μια απόλυτα επιτυχημένη διοργάνωση της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών
Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε την 30/05/2018 στο νέο κλειστό Αγίου
Δημητρίου, πρωταθλήτρια και φέτος στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης,
αναδείχθηκε η πολυνίκης ομάδα του Α.Τ. Πεντέλης, επικρατώντας στον τελικό
της διοργάνωσης με 93-81 του Α.Τ. - Τ.Α. Παγκρατίου. Πολυτιμότερος παίκτης
αναδείχτηκε ο Μαλούκος Δημήτριος του Α.Τ. Πεντέλης. Την τρίτη θέση κατέλαβε η
ομάδα του Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, η οποία επικράτησε στις λεπτομέρειες με 67-65

της ομάδας της Δ.Α.Ε.Α., με δύο βολές του Βαρλά, 9 δέκατα του δευτερολέπτου
πριν την λήξη του αγώνα.
H Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εκπροσωπήθηκε από τους:
Α’ Αντιπρόεδρο Χρυσάφη Γρηγόρη, Αντιπρόεδρο αρμόδιο για θέματα Τύπου
& Μ.Μ.Ε. Χύτα Κων/νο και αναπλ. Ταμία Τσοκαναρίδη Ιωάννη. Η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Β/Α Αττικής εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο
Τσουμάνη Κων/νο. Συγχαρητήρια σε όλους για την άρτια αυτή διοργάνωση.

Τ: 210-52.45.210 / 210-52.45.288
email: info@synetelas.gr
www.synetelas.gr

Εργάσιμες ημέρες & ώρες
09.00 - 15.00

