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Του Πάκου Δημοσθένη
Προέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Νέο ξεκίνημα -  νέοι αγώνες μακριά  
από τον κυβερνητικό συνδικαλισμό

Είναι σύνηθες η έλευση νέας κυβέρνησης σε μια χώρα, να γεμίζει με προσδοκίες τον κόσμο. Ακόμα περισσότε-
ρες προσδοκίες έχουν δημιουργηθεί και στο Αστυνομικό Προσωπικό λόγω του τέλματος που τελευταία έχουν 
φτάσει όλες οι Υπηρεσίες και ειδικότερα του λεκανοπεδίου Αττικής. 

Ανεξάρτητα όμως από την αναμονή για κάτι καλύτερο και νεότερο που φαντάζεται η κοινωνία πως μπορεί να 
φέρει η νέα αυτή κυβέρνηση αλλά και τις αλλαγές που περιμένει το αστυνομικό προσωπικό, καλό θα ήταν εμείς 
που εκλεχθήκαμε ως Δ.Σ. της Ένωσης και ως Αντιπρόσωποι της Π.Ο.ΑΣ.Υ.  να μην ξεχνάμε την δικιά μας ιδιότητα 
και τον δικό μας  σημαντικότατο ρόλο που οι συνάδελφοι μας εμπιστεύθηκαν με ένα τόσο μεγάλο αριθμό ψη-
φισάντων στις πρόσφατες εκλογές της Ε.ΑΣ.Υ.Α.  

Όντως στις εκλογές αυτές που οι συνάδελφοι μας εμπιστεύθηκαν την τύχη της εκπροσώπησής τους απέναντι 
σε αυτήν την νέα κυβέρνηση αλλά και σε όποια άλλη υπάρξει και φανερά, αποδοκιμάστηκε ο κυβερνητικός 
συνδικαλισμός και κυρίως ο κομματικός, ο οποίος εκφραζόταν στηρίζοντας τις κυβερνητικές θέσεις αψηφώντας 
το σύνολο του Αστυνομικού Προσωπικού και στόχο είχε μικροπολιτικό κέρδος για κάποιους. 

Γι’ αυτό λοιπόν να μην ξεχάσει το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο ότι πάνω από 6.000 Αστυνομικοί προσήλθαν 
στις κάλπες για να στηρίξουν την προσπάθεια που είχε γίνει τα τελευταία έτη από την Διοίκηση της Ένωσης με 
αποτελέσματα,  την τεράστια αύξηση των εγγεγραμμένων μελών του Σωματείου και την έμπρακτη στήριξη των 
συναδέλφων στις κάλπες. 

Είναι αλήθεια πως τα τελευταία έτη η διοίκηση της Ε.ΑΣ.Υ.Α. είχε δώσει μάχες ενάντια σε όλους και σε όλα. Γι’ 
αυτό ανταμείφθηκε άλλωστε με εξαιρετικά μεγάλη αύξηση των ψήφων που ο κάθε εκλεγμένος στο Δ.Σ. έλαβε. 
Γι αυτό καλό θα ήταν να συνεχίσει να δίνει τις ίδιες μάχες και ακόμα μεγαλύτερες, γνωρίζοντας ότι αν κάποια 
στιγμή κάνει το λάθος να στραφεί ο καθένας από εμάς προς τον κομματικό – κυβερνητικό συνδικαλισμό θα 
έχει ολέθρια αποτελέσματα για τον ίδιο και θα αποδειχθεί ξανά πως οι συνάδελφοι δεν θέλουν συνδικαλιστές 
πανελίστες και κλακαδόρους, αλλά συνδικαλιστές που θα αγωνίζονται για το καλό του κάθε συναδέλφου ξεχω-
ριστά και για το καλό του συνόλου της Ελληνικής Αστυνομίας, εξωθώντας όποιον συνειδητά κινείται με τέτοιο 
προσανατολισμό στην απομόνωση.

Σημαντικό λοιπόν για το νέο Δ.Σ. είναι να διατηρήσει την δυναμικότητα και αγωνιστικότητα που είχε το τελευ-
ταίο διάστημα και να πράττει προς το συμφέρον όλων των συναδέλφων μας. Επίσης να θεσπίσει ένα πλαίσιο 
διεκδικήσεων το οποίο θα υλοποιήσει με τόλμη και αποφασιστικότητα. 

Στην νέα προσπάθεια και στο νέο σχέδιο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. θα προσπαθήσω να κάνω ότι καλύτερο και θα συμβάλω 
μαζί με τους υπολοίπους του Δ.Σ.  στην καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης όλων μας. 

Η προσπάθεια μου προσωπικά θα ξεκινήσει από την ενημέρωση, μέσω της παρούσας εφημερίδας της οποία 
με χαρά θα είμαι πλέον υπεύθυνος έκδοσης,  συνεχίζοντας την εξαιρετική προσπάθεια του Χύτα Κων/νου και 
ελπίζω να συνεχίσω την καλή ενημέρωση που παρείχε στους συναδέλφους μας.

Μετά την πρόσφατη εκλογή μου στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, παραδίδω την έκδοση της εφημερίδας 
σε έναν άξιο συνάδελφο και συναγωνιστή όλα αυτά τα χρόνια, τον Κώστα 
τον Ρίζο (Ειδικό Γραμματέα Τύπου και Μ.Μ.Ε. Ε.ΑΣ.Υ.Α. – Υπεύθυνο έκδοσης 
εφημερίδας), ο οποίος έχω τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να κρατάει την 
εφημερίδα σε υψηλό επίπεδο και θα την κάνει ακόμα καλύτερη. Ελπίζω την 
τριετία που πέρασε, ως Αντιπρόεδρος Ε.ΑΣ.Υ.Α. για θέματα Τύπου και Μ.Μ.Ε., 
να έβαλα και εγώ ένα λιθαράκι για την αναβάθμιση της εφημερίδας της Ένω-
σης «Σύγχρονη Αστυνομία» με καλύτερης ποιότητας χαρτιού, νέες στήλες, 
θέματα και νέα αρθρογραφία για σημαντικά θέματα που μας αφορούν, κα-
ταναλώνοντας άπειρο προσωπικό χρόνο, πολλές φορές ακόμα και μέχρι τα 
ξημερώματα. 

Η εφημερίδα μοιράζεται σχεδόν σε όλες τις Υπηρεσίες με ιδία μέσα και προ-
σωπικό κόπο του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων 
της Ε.ΑΣ.Υ.Α. Η εφημερίδα της Ένωσης αποτελεί τη φωνή μας-τη φωνή σας 
συνάδελφοι και αυτή πλέον ακούγεται πολύ δυνατά και παντού. Καλή επιτυ-
χία στον νέο υπεύθυνο έκδοσης από καρδίας. Θα είμαι πάντα δίπλα του σε 
ό,τι χρειαστεί. Είμαι σίγουρος ότι ο Κώστας θα τα πάει ακόμα καλύτερα. Καλή 
δύναμη και καλούς αγώνες να έχουμε.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

Του Χύτα Κωνσταντίνου 
Γενικού Γραμματέα Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Του Ρίζου Κων/νου
Ειδικού Γραμματέα Τύπου & Μ.Μ.Ε. Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Παράδοση - Παραλαβή εφημερίδαςΝέα Σελίδα

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών κατά την παρουσία του προεδρείου 
της στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που διεξήχθη την 30 και 31 Ιουλίου 2019 
στην Αθήνα, παρουσία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας, κατέθεσε το κάτωθι 
υπόμνημα με τα ζητήματα που απασχολούν τα χιλιάδες μέλη της, τα οποία παρα-
μένουν άλυτα και αποτελούν τη σημαία των διαχρονικών διεκδικήσεών μας. Δεν 
αφήνουμε τίποτα στην τύχη, θα διεκδικούμε την επίλυση όλων των προβλημάτων 
από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο. Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, 
ώστε αφενός μεν να μη διαψεύσουμε την ελπίδα των συναδέλφων μας για ένα 
καλύτερο αύριο, αφετέρου δε, για να καταδείξουμε εμπράκτως την σημασία και 
την χρησιμότητα της θεσμικά κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής μας λειτουργίας.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Εργασιακά θέματα

• 4.000 κενές οργανικές θέσεις στη Γ.Α.Δ.Α.
• Μη τήρηση του Π.Δ. 394/2001 (Χρόνος Εργασίας Αστυνομικού Προσωπικού) 
από Διοικητές.
• Μη τήρηση του Π.Δ. 173/2013 (Έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση) από 
Διοικητές.
• Ατιμωρησία Διοικητών Υπηρεσιών: Άμεσα αποδεικνύονται τα αντανακλαστικά 
της Υπηρεσίας σε περιπτώσεις τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος από το προ-
σωπικό, με την κατά γράμμα εφαρμογή του Πειθαρχικού Δικαίου. Τα ίδια αντα-
νακλαστικά δεν παρατηρούνται όμως και σε περιπτώσεις αναφορών παραπόνων 
ή καταγγελιών του προσωπικού εις βάρος Διοικητών τους. Οι Π.Δ.Ε. συνήθως κα-
ταλήγουν με μαγικό τρόπο στο αρχείο. Αυτό έχει ως συνέπεια την εμπέδωση αι-
σθήματος ατιμωρησίας Διοικητών που συστηματικά καταστρατηγούν τα θεσμο-
θετημένα δικαιώματα του προσωπικού, λόγω της εφαρμογής του Πειθαρχικού 
Δικαίου κατά το δοκούν από πλευράς των αρμοδίων για την άσκηση πειθαρχικού 
ελέγχου. Ζητάμε ισονομία.
• Μη έγκαιρη ανακοίνωση των μέτρων Τάξης, Τροχαίας και Ασφάλειας, ακόμα 
και για εκδηλώσεις που είναι από μήνες γνωστές, με συνέπεια να ανακαλούνται 
παράνομα ανακοινωμένες Ημερήσιες Αναπαύσεις του προσωπικού.
• Σταθερές φυλάξεις - Έκθεση σε κίνδυνο ζωής: Εξωτερική φρούρηση κτιρίων από 
αστυνομικούς της Τάξης ή της Ασφάλειας, πεζούς και ακίνητους χωρίς προστασία 
σκοπιάς ή με υπηρεσιακό όχημα επίσης ακίνητο, κατά παράβαση του Π.Δ. 141/91 
και της Υπουργικής Απόφασης 7001/1994 (αφορά τις διμοιρίες της Δ.Α.Ε.Α.).
• Ασάφεια επιχειρησιακών εντολών ακόμα και στις πιο απλές εκδηλώσεις που 
μπορεί να αποβεί μοιραία για τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων, είτε 
να τους οδηγήσει σε πειθαρχικές – ποινικές διώξεις.
• Να επιστρέψει η αρμοδιότητα και διαχείριση των ομάδων της Ο.Π.Κ.Ε. από 
τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής που 
υπάγεται διοικητικά και επιχειρησιακά (Π.Δ. 12/2014).
Επαναπροσδιορισμός των καθηκόντων των Ο.Π.Κ.Ε. όπως προβλέπονται στο Π.Δ. 
12/2014 και επιστροφή στους γεωγραφικούς τομείς αρμοδιότητάς τους, προκει-
μένου να εκτελούν αποκλειστικά υπηρεσία πρόληψης και καταστολής του εγκλή-

ματος όπως έχουν εκπαιδευτεί και όχι να παραμένουν ανενεργές σε φρούρηση 
κυβερνητικών κτιρίων.
• Θέσπιση συνηγόρου του αστυνομικού.
• Σαφής νομοθετική – θεσμική θωράκιση των αστυνομικών ώστε να μπορούν να 
εκτελούν απερίσπαστοι τις εντολές της εκάστοτε Ηγεσίας.
• Αλλαγή διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.
• Βανάκι μεταγωγών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών: Έχουμε πολλάκις 
προειδοποιήσει για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι μαζικές μεταγωγές κρα-
τουμένων των Τμημάτων Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών με 
υπηρεσιακό «βανάκι» μεταγωγής, κατά τις οποίες σπανίως τηρείται η προβλεπό-
μενη από το Π.Δ. 141/91 αναλογία κρατουμένων/συνοδών αστυνομικών. Όταν 
η μαζική μεταγωγή καταφτάνει στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, 
οι συνοδοί αστυνομικοί διασκορπίζονται σε διάφορες αίθουσες δικαστηρίων 
και γραφεία Ανακριτών, αφού οι δεκάδες κρατούμενοι κατηγορούνται για δια-
φορετικά αδικήματα, με συνέπεια ο επικεφαλής της συνοδείας να μετατρέπεται 
σε επικεφαλής ξεχωριστών συνοδειών ταυτόχρονα και οι συνοδοί αστυνομικοί 
να μην επαρκούν, γεγονός που εκμεταλλεύονται κρατούμενοι και επιχειρούν να 
αποδράσουν.

Ζητάμε με την ενίσχυση σε προσωπικό των Τ.Α. της Αθήνας που επιχειρείται 
αυτό το χρονικό διάστημα από την νέα Ηγεσία, να παύσει η καθημερινή μαζική 
μεταγωγή των κρατουμένων με το βανάκι από συνοδούς αστυνομικούς διαφό-
ρων Υπηρεσιών που δεν γνωρίζουν ούτε ποιον κρατούμενο πρέπει να παραλά-
βουν προς μεταγωγή. Οι συνοδείες να πραγματοποιούνται με ασφάλεια από 
αστυνομικούς της Υπηρεσίας κράτησης του κρατούμενου, όπως συμβαίνει με τις 
μεταγωγές κρατουμένων των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ασφάλειας Αττικής.
• Αποδέσμευση από τις επιδόσεις των Δικογράφων: Εδώ και χρόνια παρατηρεί-
ται επιβάρυνση των Αστυνομικών Υπηρεσιών με την επίδοση των δικογράφων 
(Δικαστικών- Στρατιωτικών αρχών) στους πολίτες, γεγονός που στερεί σημαντικό 
αριθμό συναδέλφων από το κύριο έργο της ΕΛ.ΑΣ., την πρόληψη και καταστολή 
της εγκληματικότητας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα πολλαπλασιαζόμενα 
καθημερινώς κενά που παρατηρούνται στις οργανικές θέσεις του Σώματος, επι-
βάλλει να τεθεί το ζήτημα της αποδέσμευσης από τις επιδόσεις των δικογράφων 
σε πρώτη προτεραιότητα, ώστε να αναλάβουν την επίδοση αυτών οι καθ’ ύλην 
αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου.
• Φύλαξη πειστηρίων: Μετά τις εξιχνιάσεις εγκλημάτων και την ολοκλήρωση της 
προανακριτικής διαδικασίας από τις αστυνομικές αρχές, υποβάλλεται στις εισαγ-
γελικές αρχές η δικογραφία, μαζί με τα πειστήρια των αξιόποινων πράξεων. Σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα Τμήματα Πειστηρίων που λειτουργούν στις 
κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη φύλαξη 
και αποθήκευση των πειστηρίων. Όμως, τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί 
μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης αδυνατούν 
να τα παραλάβουν και οι Εισαγγελίες επιστρέφουν τα πειστήρια, συντάσσοντας 
υπηρεσιακά σημειώματα για τη φύλαξή τους στις Αστυνομικές Υπηρεσίες (λόγω 
έλλειψης χώρων). Το αποτέλεσμα είναι να τα παραλαμβάνει για φύλαξη εκ νέου 

Υπόμνημα με τα κυριότερα προβλήματα των Υπηρεσιών της 
Αθήνας κατέθεσε η Ε.ΑΣ.Υ.Α. σε Πολιτική και Φυσική Ηγεσία 

στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους χιλιάδες συναδέλφους που συμμετεί-
χαν στις εκλογές της Ένωσης. Το ρεκόρ συμμετοχής, ανεξαρτήτως πια παράταξη ο 
καθένας ψήφισε, είναι για μένα η μεγαλύτερη επιβεβαίωση για τον αγώνα που 
δώσαμε όλη την  προηγούμενη 3ετία.

Γυρίζουμε πλέον μια νέα σελίδα, με νέους αγώνες, στόχους και επιδιώξεις. Νέα 
σελίδα ανοίγει όμως και για την Αστυνομία συνολικά ως Οργανισμό.

Αυτά που υποστήκαμε τα τελευταία χρόνια, τόσο ως συνδικαλιστές όσο και ως 
Αστυνομικοί, μπορούν να γεμίσουν τόμους ολόκληρους. Σίγουρα στους επόμενους 
μήνες πρέπει να αναφέρουμε ονόματα για το ποιος έκανε τι και σε ποιον τομέα.

Από εδώ και πέρα θα αγωνιστούμε για την ενίσχυση των μάχιμων υπηρεσιών, την 
πραγματική δικαιοσύνη, κυρίως όμως για μια Αστυνομία που δεν θα δουλεύουν 
οι λίγοι και οι άλλοι θα θυμούνται ότι είναι Αστυνομικοί κάθε τέλος του μήνα στο 
Α.Τ.Μ.

Υ.Γ. Όποιοι όμως θεωρούν ότι σε έναν οργανισμό σαν την ΕΛ.ΑΣ.,  που θα υπάρχει 
και μετά από αυτούς, θα κάνουν ότι θέλουν, θα είμαστε απέναντί τους και θα 
καταλάβουν ότι 6.500 συνάδελφοι δεν ψήφισαν επειδή είμαστε «καλά παιδιά».
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΧΑΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 και ώρα 17:00 συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ως εξής:

η Ελληνική Αστυνομία, η οποία καίτοι δεν διαθέτει ειδικούς χώρους φύλαξης πει-
στηρίων, έχει επιφορτιστεί και με αυτό το πάρεργο.

Κώδικας μεταθέσεων
• Τροποποίηση του Π.Δ. 75/2016 ως προς τις διατάξεις που δεν επιτρέπουν 
στους νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες και Υπαστυνόμους να τοποθετούνται στη 
Δ.Α.Ε.Α. και στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής. Οι διμοιρίες της 
Δ.Α.Ε.Α. λειτουργούν καθημερινά ακόμα και με 9 άτομα, δυσχεραίνοντας το έργο 
τους και την εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας, ενώ ταυτόχρονα οι απαι-
τήσεις της Ηγεσίας αυξήθηκαν τα τελευταία έτη.
• Η ΔΙ.ΜΕ.ΔΑ. έχει φτάσει στα όριά της και για να δύνανται να εκτελεστούν οι 
καθημερινές μεταγωγές κρατουμένων στα καταστήματα Κράτησης της Χώρας, 
καθώς και η φύλαξη αυτών στα κρατητήρια της Υπηρεσίας, να απαιτείται μεγάλος 
αριθμός ενισχυτικών δυνάμεων άλλων Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α., ο οποίες είναι 
ήδη αποδυναμωμένες. Αυτό έχει ως συνέπεια, αυτή τη στιγμή οι κρατούμενοι 
για τους οποίους εκκρεμεί εκτέλεση φυλακιστηρίου να συνωστίζονται επί μακρό 
χρονικό διάστημα στα κρατητήρια των Αστυνομικών Υπηρεσιών.
• Πρόβλεψη αντικειμενικών κριτηρίων, τόσο στις μεταθέσεις εντός Διευθύνσε-
ων, όσο και των κάθε είδους αποσπάσεων.
• Θέσπιση Β’θμιων Συμβουλίων Μεταθέσεων τα οποία θα εξετάζουν τις προ-
σφυγές του Α’ θμιου Συμβουλίου, όπως συμβαίνει και στα Πειθαρχικά Συμβού-
λια. Είναι αντιδεοντολογικό η ίδια σύνθεση να εξετάζει και τις προσφυγές των 
μεταθέσεων που διέταξε η ίδια.
• Σαφής νομοθέτηση του συνταγματικού δικαιώματος της προσφυγής εντός πεν-
θημέρου από την κοινοποίηση, σε Διαταγή απόσπασης - προσωρινής μετακίνη-
σης χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου, στις οποίες χορηγείται Φύλλο Πορείας.
• Επανυπολογισμός μορίων χιλιομετρικής απόστασης μετά τη χάραξη νέων εθνι-
κών οδών.
• Επαναφορά στο πρότερο καθεστώς για τους υπηρετούντες στην Διεύθυνση 
Εσωτερικών Υποθέσεων, με κατάργηση του Π.Δ. 65/2019.

 Οικονομικά θέματα
• Καθαριότητα Αστυνομικών Υπηρεσιών: Σε πολλές Αστυνομικές Υπηρεσίες της 
Αθήνας δεν ανέλαβαν ποτέ καθήκοντα οι συμβασιούχοι υπάλληλοι καθαριότη-
τας με αποτέλεσμα από αρχές του έτους να μην υπάρχει καθόλου καθαριότητα 

ή αυτή να πραγματοποιείται με ιδία έξοδα των υπηρετούντων συναδέλφων μας. 
Επίσης σε καμία Αστυνομική Υπηρεσία δεν προβλέφθηκε να πραγματοποιείται 
τακτική απολύμανση των χώρων από αρχές του τρέχοντος έτους, με κίνδυνο με-
τάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε αστυνομικούς, κρατούμενους και πολίτες. 
Τα αποθέματα των ειδών καθαριότητας στις αποθήκες των διαχειρίσεων εξα-
ντλούνται. Για τους ανωτέρω λόγους ζητάμε να προκηρυχθεί άμεσα διαγωνισμός 
για την καθαριότητα των Αστυνομικών Υπηρεσιών και η ανάληψη του έργου από 
ιδιωτική εταιρεία όπως γινόταν μέχρι το έτος 2018, ώστε να επιλυθούν τα ανω-
τέρω προβλήματα.
• Ανεξόφλητα υπομνήματα: Εκατομμύρια ευρώ ανεξόφλητων υπομνημάτων 
οδοιπορικών εξόδων για εκτός έδρας υπηρεσιακές μετακινήσεις από το 2016 
έως σήμερα που αφορούν ημερήσιες αποζημιώσεις, έξοδα κίνησης και έξοδα 
διανυκτέρευσης. Πάνω από 1.000.000 ευρώ απλήρωτα στις Διαχειρίσεις των Δι-
ευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α. Ενώ τα εν λόγω αιτήματα για την έγκριση των δαπανών 
μετακίνησης Αστυνομικών σε όλη τη χώρα για έκτακτους υπηρεσιακούς λόγους 
είχαν εγκριθεί, η αρμόδια οικονομική Υπηρεσία (Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.) της οποίας προΐστα-
ται απευθείας το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αρνείται να αποζημιώσει 
στις Διαχειρίσεις των Διευθύνσεων λόγω νομικού κωλύματος που δημιούργησε 
η προηγούμενη Κυβέρνηση. Ζητάμε άμεση νομοθετική ρύθμιση με αναδρομική 
ισχύ.

Ανεξόφλητες επίσης παραμένουν από την ίδια Υπηρεσία του Υπουργείου, δα-
πάνες που αφορούν οδοιπορικά έξοδα αστυνομικών, οι οποίοι ασθένησαν πριν 
τη λήξη της απόσπασής τους με έξοδα Δημοσίου και λόγω της ασθένειας παρέ-
μειναν παραπάνω ημέρες στον τόπο της απόσπασης, από αυτές που αρχικά όριζε 
η Διαταγή της απόσπασης.

Υλικοτεχνική υποδομή
• Έλλειψη αναλωσίμων υλικών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού στις Διαχειρίσεις 
των Διευθύνσεων της ΓΑΔΑ.
• Έλλειψη υπηρεσιακών οχημάτων και απαρχαιωμένος στόλος που τον καθιστά 
επικίνδυνο για τους επιβαίνοντες αστυνομικούς.
• Η επιδιόρθωση βλαβών σε οχήματα και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, λαμβάνει 
χώρα πολλάκις με χορηγίες ή ιδίες δαπάνες των εργαζομένων αστυνομικών.
•  Προβληματικό αναλογικό σύστημα επικοινωνιών εν έτη 2019 που δεν τιμά μια 
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την 03-07-2019, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β-2763), η Υπουργική Απόφαση για την 
υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και 
λοιπών εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία και αύξηση των παροχών του 
Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στα μέλη του.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα έχει εργαστεί αγόγγυστα εδώ και χρόνια για την 
υλοποίηση της εν λόγω αποφάσεως και ειδικότερα το υφιστάμενο Προεδρείο της 
Ομοσπονδίας μας, το οποίο, τόσο μέσω του εκπροσώπου μας στο ΤΕΑΠΑΣΑ, όσο 
και μέσω των οργάνων μας (Συνέδριο, Διοικητικό Συμβούλιο, Εκτελεστική Γραμ-
ματεία και Γενικό Συμβούλιο ΠΟΑΣΥ), συνέδραμε στην υλοποίηση αυτής της με-
ταρρύθμισης, ανέδειξε και επικοινώνησε σε όλους τους συναδέλφους τα οφέλη 
της, αλλά και επέμενε με συνεχείς παρεμβάσεις του προς την Πολιτική Ηγεσία για 
την τελική υπογραφή της.

Η παραπάνω απόφαση της Υπουργού, παρότι η έκδοσή της καθυστερούσε 
αναιτιολόγητα περίπου ένα χρόνο με αρνητικό αντίκτυπο στους δικαιούχους 
παροχών συναδέλφους μας, αποτελεί τομή για την ασφάλιση των εργαζομένων 
στην Ελληνική Αστυνομία, αφού, για πρώτη φορά μετά από την ενοποίηση των 

τέως Σωμάτων (Αστυνομίας Πόλε-
ων και Ελληνικής Χωροφυλακής), 
αφενός έχουμε, με προϋποθέσεις, 
όμοια ασφαλιστική αντιμετώπιση 
των υπαλλήλων στον Κλάδο Υγεί-
ας του Ενιαίου Ταμείου μας, αφε-
τέρου ανοίγει ο δρόμος και για 
άλλες επεκτάσεις παροχών (ειδι-
κός λογαριασμός κ.ά.), με στόχο 
την κοινή και ίση αντιμετώπιση 
των ασφαλισμένων σε αυτό.

Η Ομοσπονδία μας, ως η πολυπληθέστερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική ορ-
γάνωση, διαβεβαιώνει όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους, ότι θα 
συνεχίσει με υπομονή, σχεδιασμό και στοχοπροσύλωση να εργάζεται για τη δη-
μιουργία ίδιων δικαιωμάτων σε υφιστάμενες παροχές ασφαλισμένων, αλλά και 
την ποιοτική αναβάθμιση αυτών, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του 
Ταμείου μας.

Η υπαγωγή των ασφαλισμένων της τέως Ελληνικής 
Χωροφυλακής στον Κλάδο Υγείας/ΤΕΑΠΑΣΑ είναι γεγονός!
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 Δεν πέρασαν δέκα μέρες από τις εκλογές και η πρώτη έκπληξη ήρθε για την 
Υ.Μ.Ε.Τ., με μια απόφαση του ποδαριού, δόθηκε άμεση εντολή για διάθεση πενή-
ντα ατόμων για εκτέλεση υπηρεσίας σε βανάκια.

Είναι η πρώτη φορά που οι συνάδελφοι «περνάνε» από casting για να στελεχώ-
σουν τα βανάκια και ρόλο παίζει η ηλικία και η εμφάνιση. Φυσικά επιθυμούντες 
δεν υπάρχουν και μερικοί κατέφυγαν ακόμη και σε κλήρωση για ποιος αστυνομι-
κός θα πάει. Μάλλον αυτό είναι το ευχαριστώ για αυτά που πρόσφερε ο καθένας 
τα τελευταία χρόνια.

 Με το ασανσέρ πλέον η κατάσταση έχει καταντήσει φαρσοκωμωδία… μο-
νά-ζυγά , μία μέρα δουλεύουν μία όχι…

 Για να δούμε τώρα με την αλλαγή κυβέρνησης που προεκλογικά τόσο μας 
αγαπήσανε μήπως θα έχουμε αύξηση στο ποσό των επιδομάτων της Δ.Α.Ε.Α. ή το 
σχέδιο Π.Δ για την μοριοδότηση των υπηρετούντων στην Δ.Α.Ε.Α. γίνει πραγματι-
κότητα.

 Προεκλογικά όπου και να απευθυνθήκαμε για την διάθεση των διμοιριών 
στην Βουλή βρήκαμε κλειστές πόρτες. Κανένας δεν πήρε πρωτοβουλία για καμία 
αλλαγή.
Με αποτέλεσμα: Οχτώ ώρες στον ήλιο...

 Αυτοπροσώπως ο πρώην Αρχηγός μετέβη στις ανωφέρειες της Βουλής και 
είδε τους συναδέλφους που εκτελούσαν οχτάωρη υπηρεσία στο σημείο, άκουσε 
τα παράπονα και αυτό που υποσχέθηκε ήταν ότι θα τοποθετηθεί στέγαστρο για 
την προστασία μας (που στην Βουλή ούτε πετραδάκι δεν μπορείς να αλλάξεις). 
Φήμες ότι το στέγαστρο θα έχει και τεχνητή βροχή πρέπει να είναι αναληθείς.

 Όλοι λένε ότι θα έχουμε υπηρεσιακά δύσκολο χειμώνα… Τουλάχιστον αυτό 
που πρέπει να εξασφαλιστεί από την πολιτική και φυσική ηγεσία είναι ΝΟΜΙΚΗ 
προστασία, δεν χρειάζονται άλλοι συνάδελφοι να καθίσουν στο σκαμνί του κατη-
γορουμένου.

 Τα air-condition στα οχήματα είναι σε 
απελπιστική κατάσταση. Οι συνάδελφοι ανα-
γκάζονται να εκτελούν υπηρεσία σε σταθερά 
σημεία μέσα στον ήλιο λες και είναι είλωτες.

 Άλλη μια έκπληξη η διαταγή που βγήκε ότι 
δεν μπορούν να μετατεθούν αστυνομικοί από 
την Δ.Α.Ε. σε κυβερνητικά στελέχη.
Υπάρχουν αστυνομικοί που υπηρετούν στα 
σιδερένια κλουβιά πάνω από είκοσι χρόνια, 
αυτό μάλλον είναι μια ανταμοιβή για αυτά που 
έχουν προσφέρει.

 Κράνη, ασπίδες,  μπλουζάκια, στολές και 
για τα άλλα δημόσια υλικά πρέπει επιτέλους να γίνουν έγγραφα για την προμή-
θεια τους, δεν πρόκειται να έρθουν από μόνα τους.

 Τελικά έφυγαν ή δεν έφυγαν οι κλούβες από την Ηρώδου Αττικού, διότι είδα-
με σε διάφορα site ότι πλέον δεν υπάρχουν λεωφορεία διμοιριών στο σημείο.

 Πέρασαν 24 χρόνια από την ίδρυση της Υ.Μ.Ε.Τ. για να δούμε λεωφορείο 
χωρίς σκοπό.

 Οι δυνάμεις που διατίθενται στα σημεία είναι τραγικές αριθμητικά, η ευθύ-
νη όμως παραμένει μόνο σε αυτούς που εκτελούν υπηρεσία.
Από εκλεγμένους συναδέλφους έχουν υποβληθεί σχετικές αναφορές σχετικά με 
την διάταξη των δυνάμεων στην Βουλή και στην Ηρώδου Αττικού από το πρώ-
το δεκαήμερο του Ιουνίου με κοινοποίηση Υ.Μ.Ε.Τ.-Δ.Α.Ε.Α.-Γ.Α.Δ.Α.-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ και ακόμη περιμένουμε απάντηση.

 Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους της Δ.Α.Ε.Α. για την πρωτοφανή 
στήριξη τους στις πρόσφατες εκλογές της Ένωσης Αθηνών , ελπίζουμε να σταθού-
με δίπλα τους σε όποιο πρόβλημα προκύψει.

Επιμέλεια: ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Μιχαήλ, ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ΑΛΕΞΙΟΥ Κωνσταντίνος, ΔΟΥΒΛΗΣ Απόστολος,  
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Σπυρίδων, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος, ΤΖΑΝΗΣ Αντώνιος, ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ Σπυρίδων

Η φωνή της Υ.ΜΕ.Τ.

 Αναμένουμε την πολυπόθητη αλλαγή του Π.Δ. που θα επιτρέψει σε νεοεξερ-
χόμενους συναδέλφους  να υπηρετήσουν στην Υ.Α.Τ. ώστε οι διμοιρίες της Υπη-
ρεσίας μας να επανέλθουν τουλάχιστον σε αριθμό συναδέλφων στην κατάσταση 
που προβλέπεται.

 Στην ενεστώσα κατάσταση η ενίσχυση είναι αναγκαία καθώς με την έναρξη 
των καλοκαιρινών αδειών οι οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις ξεπερνούν τις 
εκατό ανά εβδομάδα, συνεπώς η αλλαγή του Π.Δ. και η άμεση ενίσχυσή μας είναι 
πιο απαραίτητη από ποτέ. 

 Παρά τις επαναλαμβανόμενες διαμαρτυρίες και ενστάσεις μας, οι διμοιρίες 
της Υ.Α.Τ. παραμένουν βιδωμένες σε σταθερά σημεία ως στόχοι και μάλιστα εύ-
κολοι. Ζητάμε άμεση εφαρμογή του Π.Δ. 141/1991 που αφορά τις στατικές φυλά-
ξεις καθώς και της υπουργικής απόφασης που ορίζει την αποστολή της Υ.Α.Τ.

 Φέρτε μας επιτέλους τα 
απαιτούμενα υλικά και δημόσια 
είδη. Αν δε μπορούμε να προστα-
τέψουμε τους εαυτούς μας και 
τους συναδέλφους μας, πως θα 
προστατέψουμε τους Έλληνες πο-
λίτες και τις περιουσίες τους;

Υ.γ.1 Στην Ένωση Αθηνών δεν κρυφτήκαμε ποτέ πίσω από το δάχτυλό μας, δεν 
αφήσαμε τίποτα από τα παραπάνω χωρίς να το στηλιτεύσουμε.

Φτάσαμε στο σημείο ακόμα και να προτείνουμε λύσεις. Δεν διοικούμε εμείς 
όμως την Υπηρεσία.
Υ.γ.2 Ευχόμαστε καλή αρχή στην καινούργια πολιτική και φυσική ηγεσία και ευελ-
πιστούμε σε μια εποικοδομητική  συνεργασία ,πάντα όμως με γνώμονα την δια-
φύλαξη των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του συναδέλφου που βρίσκεται 
στο πεζοδρόμιο.

 Ούτε καν οι ένοπλες επι-
θέσεις κατά των διμοιριών 
δεν είναι ικανές για να ταρα-
κουνήσουν τους υπεύθυνους 
για τα σταθερά σημεία, είμα-
στε ακόμα εκεί.
Ίδια κατάσταση και στο Πο-
λυτεχνείο, όπου άνδρες των 
Ματ παριστάνουν τους συ-
νοριοφύλακες ανάμεσα σε 
κάθε μορφής μπαχαλάκια και στα διερχόμενα από την Πατησίων Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς.

Επιμέλεια: ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Γεώργιος, ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος, ΚΑΡΑΤΣΙΒΟΣ Ιωάννης,  
ΣΦΥΡΛΑΣ Απόστολος, ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΣ Γεώργιος, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ηλίας, ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χρήστος, ΓΕΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος, ΒΑΡΒΑΤΟΣ Αποστόλης

Τα νέα της Υ.Α.Τ.

Η Ενωση Αθηνών εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στους συναδέλφους του 
Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής που κατόπιν πολύμηνων ερευνών και αμέτρητων ωρών εργασίας, συνέ-
λαβαν πρωινές ώρες της 20-06-2019, ημεδαπό για τον οποίο εκκρεμούσαν από το 
έτος 2006 έως σήμερα, πλήθος Ενταλμάτων Σύλληψης και καταδικαστικές απο-
φάσεις με 149 (!!) συνολικά ετών φυλάκισης και χιλιάδων ευρώ χρηματικών ποι-
νών για το αδίκημα της Απάτης, εις βάρος ανυποψίαστων πολιτών και ο οποίος 
κατόρθωνε όλα αυτά τα χρόνια να διαφεύγει της σύλληψης και να συνεχίζει την 
δράση του.

Το μέγεθος της επιτυχίας είναι ακόμα μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς τις 
υπηρεσιακές συνθήκες που λαμβάνει χώρα και έρχεται να προστεθεί σε σειρά 
επιτυχιών των Υποδιευθύνσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οι οποίες αν 
και αφημένες στην τύχη τους τα τελευταία χρόνια από την Φυσική και Πολιτική 
Ηγεσία και αποδεκατισμένες από αστυνομικό προσωπικό, λόγω των ατελείωτων 
καθημερινών μέτρων, τα πάρεργα, τις φυλάξεις στόχων επισήμων, καθώς και τις 
καθημερινές ενισχύσεις άλλων Υπηρεσιών, κατορθώνουν να βγάζουν δουλειές 
τέτοιου μεγέθους και να δυναμώνουν το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών.

Συγχαρητήρια στο Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών 
Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής

Σε όλες τις μάχιμες Υπηρεσίες υπάρχει έλλειψη προσωπικού και αδυναμία κάλυ-
ψης των αναγκών τους. Καθημερινή γκρίνια για την εξεύρεση προσωπικού αλλά 
ταυτόχρονα καθημερινές αποσπάσεις, επικαλυπτόμενες αποσπάσεις για απο-
κλειστική φύλαξη προσώπων και διαθέσεις για τα «δικά μας» παιδιά.

Για τα «αποπαίδια» ουδείς ενδιαφέρονταν αλλά σε αυστηρό ύφος οι προϊστά-
μενες Υπηρεσίες τους διέταζαν «πιστή συμμόρφωση στα διατασσόμενα».

Όταν οι προϊστάμενες Υπηρεσίες διετάχθησαν από τη νέα πολιτική ηγεσία να 
βρουν αστυνομικούς και να επανδρωθούν οι μάχιμες Υπηρεσίες τότε δια μαγείας 
ευρέθησαν και συνεχίζεται η εύρεσή τους.

Γεννούνται όμως μερικές απορίες σε όλους μας.
• Έπρεπε να υπάρξει η πολιτική βούληση για να γίνει το αυτονόητο;
•  Αν το έπρατταν αυτοβούλως λόγω της αρμοδιότητας τους ποιος θα αντιδρού-

σε;
• Φοβήθηκαν μήπως τις τυχόν προσωπικές συνέπειες;
•  Γιατί δεν απήντησαν αμέσως στο ερώτημα για τη δύναμη της Αστυνομίας και 

χρειάστηκε πλέον των 24 ωρών η απάντηση για την οργανική, την υπάρχουσα 
και την παρούσα δύναμη των Υπηρεσιών;

•  Οι συνεχείς αναφορές μας ως προς το αστυνομικό προσωπικό γιατί υποβάλ-
λονταν;

 Όλοι μας γνωρίζουμε τις απαντήσεις. Σε αυτές θα πρέπει να βάλουμε τις λέξεις 
«ευθυνοφοβία» και «οσφυοκαμψία».

Ας ξεκαθαρίσουμε όλοι μας ότι ο πολίτης θέλει την Αστυνομία δίπλα του και 
για να γίνει αυτό θα πρέπει οι μάχιμες Υπηρεσίες να είναι επανδρωμένες και να 
λειτουργούν όλο το 24ωρο.

Ας γίνει πραγματικότητα όχι όμως προσωρινά και επικοινωνιακά αλλά μόνιμα, 
σταθερά και με σχέδιο δράσης και υλοποίησης.

Στις αλλαγές αυτές δεν πρέπει να υπάρξει «ο ρεβανσισμός», ο διαχωρισμός σε 
«δικά μας παιδιά και αποπαίδια» αλλά να κυριαρχήσει η ικανότητα, η θέληση για 
δουλειά, η ισότητα και η αξιοκρατία.

Τι άλλαξε στην ΕΛ.ΑΣ; - Ηγέτες και όχι ευθυνόφοβους 
απαιτεί η ασφάλεια του πολίτη

Του Κανέλλου Νικολάου
Γενικού Γραμματέα ΕΝ.ΑΞΙ.Α.
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Απόλυτα επιτυχημένη η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία 
 της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στη Δ.Ε.Ε.

Τη Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2019, η Ένωσή μας πραγματοποίησε μια ακόμη εθελο-
ντική αιμοδοσία, αυτή τη φορά στο κτίριο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών 
Ερευνών, η οποία στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία. Η συγκεκριμένη δράση μας 
πραγματοποιήθηκε ύστερα από παρότρυνση των υπηρετούντων εκεί συναδέλ-
φων – μελών μας και η μαζική τους συμμετοχή δικαίωσε την επιλογή μας.

Υπενθυμίζουμε σε όλους τους συναδέλφους, πως όταν χρειαστούν κάλυψη σε 
αίμα οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα, η Ένωσή μας ανταποκρίνεται άμεσα στις 
ανάγκες τους.

Νιώθουμε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε τα μέλη μας που επιτέλεσαν το 
«ιερό τους καθήκον» και τους υποσχόμαστε ότι η Δ.Ε.Ε. θα αποτελεί πλέον μία 
από τις καθιερωμένες εθελοντικές αιμοδοσίες της Ένωσης Αθηνών.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Υποστράτηγο της Διεύθυνσης Εγκλη-
ματολογικών Ερευνών, κ. ΜΗΝΙΑΤΗ Πηνελόπη, για την παραχώρηση του χώρου 
της Διεύθυνσης, όπου πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία.

Με αφορμή την αιφνίδια κατάθεση προς ψήφιση 
από τη Βουλή των Ελλήνων, των νομοσχεδίων του 
Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και 
μάλιστα μέσα σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον, 
λόγω των πρόωρων εθνικών εκλογών, η Ομοσπονδία 
μας καταγγέλλει την κραυγαλέα αυτή μεθόδευση της 
απερχόμενης κυβέρνησης και την καλεί να αποσύρει 
τα εν λόγω νομοσχέδια, ώστε μετά τις εκλογές να 
ολοκληρωθεί η διαβούλευση και να ληφθούν σοβα-
ρά υπόψη από την κυβέρνηση που θα προκύψει οι 
παρατηρήσεις και οι ενστάσεις όλων των ενδιαφερο-
μένων φορέων.

Οι προωθούμενες αλλαγές προκάλεσαν εξ αρχής 
την κατακραυγή της κοινωνίας και έτυχαν αυστηρής 
κριτικής στο πλαίσιο της διαβούλευσης του νομοσχε-
δίου και από την Ομοσπονδία μας, η οποία εστίασε 
στη λεγόμενη «ηπιοποίηση» ορισμένων ποινικών δι-
ατάξεων και δη σε εκείνες που «χαϊδεύουν» όσους 
επιτίθεται με δολοφονικές διαθέσεις εναντίον των 
αστυνομικών υπαλλήλων.

Ως εκπρόσωποι μιας κατηγορίας εργαζομένων που 
επιτελεί ένα επικίνδυνο λειτούργημα, καταγράφο-
ντας εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες από βίαιες 
επιθέσεις, καλέσαμε ειδικότερα την κυβέρνηση, να 
μην προβεί

α) στην τροποποίηση του άρθρου 272 του Π.Κ. 
«παραβάσεις σχετικές με εκρηκτικές ύλες», με το 

χαρακτηρισμό αυτών ως πλημμεληματικών αντί κα-
κουργηματικών πράξεων,

β) στην τροποποίηση του άρθρου 315Α, σύμφωνα 
με το οποίο «η τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 
308Α έως 311 εναντίον αστυνομικού, λιμενικού, 
πυροσβεστικού και υγειονομικού υπαλλήλου κατά 
την εκτέλεση της υπηρεσίας του συνιστά ιδιαίτερα 
επιβαρυντική περίσταση». Με τη νέα ρύθμιση, το 
άρθρο αυτό καταργείται, διατηρώντας σε ισχύ τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 308 επ. περί σωματικών 
βλαβών, αλλά χωρίς την πρόβλεψη ότι πρόκειται για 
«επιβαρυντική περίσταση», όταν τελούνται εναντίον 
αστυνομικών και

γ) στη διατήρηση της δυνατότητας επίδοσης δι-
καστικών εγγράφων από όργανα της δημόσιας δύ-
ναμης (άρθρο 155 Κ.Π.Δ.), συνεχίζοντας την απα-
ράδεκτη, αντιυπηρεσιακή και στρεβλή πρακτική 
μετατροπής των Ελλήνων Αστυνομικών σε Δικαστι-
κούς Επιμελητές.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση αγνόησε για άλλη μια 
φορά την κραυγή αγωνίας των αστυνομικών και 
προτίμησε, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, να εν-
θαρρύνει την κατασκευή, προμήθεια, παράδοση, 
φύλαξη και μεταφορά εκρηκτικών υλών και βομβών, 
θέτοντας σε εν δυνάμει περαιτέρω κίνδυνο τους συ-
ναδέλφους μας, που μονίμως αποτελούν στόχους 
τρομοκρατικών ενεργειών.

Αντί τα προωθούμενα νέα νομοσχέδια του Π.Κ. & 
Κ.Π.Δ. να λαμβάνουν υπόψη τα αλλεπάλληλα κρού-
σματα βίας κατά των αστυνομικών και να τους θωρα-
κίζουν αποτελεσματικά, εκπέμπουν λάθος μηνύματα 
και δημιουργούν νέες σκοτεινές ζώνες στο πεδίο 
της εγκληματικότητας και της ανομίας. Προς τούτο, 
το συνδικαλιστικό μας κίνημα αντιδρά στις προω-
θούμενες αλλαγές και απαιτεί από όλα τα πολιτικά 
κόμματα να μην συνεργήσουν στην τέλεση ενός δι-
αρκούς εγκλήματος κατά της Ελληνικής Αστυνομίας, 
της μόνης δημόσιας αστυνομικής αρχής που εκ του 
Συντάγματος οφείλει να υψώνει ένα αρραγές τείχος 
προστασίας της κοινωνίας από κάθε μορφή παραβί-
ασής του.

Αποσύρατε άμεσα τα Νομοσχέδια. Αποτελούν 
προσβολή στον Έλληνα Αστυνομικό.

«Bonus» στην εγκληματικότητα με τη σφραγίδα του κράτους

6ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Πετοσφαίρισης στην άμμο

Την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 στο Πάρ-
κο Γουδίου, στα πλαίσια της Ευ-
ρωπαϊκής Εβδομάδας Ποδοσφαί-
ρου Special Olympics 2019 και της 
υλοποίησης του προγράμματος 
Getting Every Girl on the Football 
Pitch, η Αντιπροσωπευτική Ομά-
δα Ποδοσφαίρου Γυναικών πήρε 
μέρος συμμετέχοντας σε ασκήσεις 

επίδειξης ποδοσφαίρου και σε μεικτούς αγώνες με μέλη της ομάδος Special 
Olympics Women Hellas, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά το κοινωνικό πρό-
σωπο του Έλληνα Αστυνομικού λαμβάνοντας ευμενή σχόλια για την παρουσία 
της ομάδος.

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος διοργάνωσε υπό την αιγίδα της Ελλη-
νικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, το 6ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πετοσφαί-
ρισης στην άμμο Αστυνομικών την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις στο «Καράβι» του Σχοινιά Μαραθώνα.

Το αγωνιστικό επίπεδο των πενήντα (50) και πλέον αθλητών ήταν υψηλό, γε-
γονός που ενισχύθηκε και από την παρουσία δύο ομάδων της Αθλητικής Ένω-
σης Αστυνομικών Κύπρου, δίνοντας με αυτό τον τρόπο διεθνή χαρακτήρα στο 
πρωτάθλημά μας.

Getting  
Every Girl 
on the Football 
Pitch

Με βάση την από 17-07-2019 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σας γνωρίζουμε ότι στο δια-
δικτυακό χώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων είναι πλέον διαθέσιμη η εφαρμογή για την υποβολή 
των φορολογικών δηλώσεων αναδρομικών εισοδημάτων ετών 
2015, 2016 και 2017, των οποίων οι σχετικές βεβαιώσεις απο-
δοχών εκδόθηκαν το 2019.

Δηλώσεις αναδρομικών 
εισοδημάτων
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Αναφορικά με τη μη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων, λόγω ύπαρξης των ανα-
δρομικών αποδοχών, σας γνωρίζουμε ότι τα προαναφερόμενα προβλήματα επι-
λύθηκαν με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 1761/19/1324496 – 
22/06/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Χρηματικού / Α.Ε.Α., οι συνάδελ-
φοι που ήδη έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση πριν την επίλυση των ως άνω 
προβλημάτων και αίτηση για καταβολή των εν λόγω επιδομάτων, η οποία τους 
έχει απορριφθεί, χρειάζεται να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος (χωρίς καμία μεταβολή από την πλευρά τους) και εν συνεχεία να 
ακυρώσουν την αρχική αίτηση για τα επιδόματα αυτά καθώς και να υποβάλλουν 
νέα, ενώ οι συνάδελφοι που θα υποβάλλουν από τούδε και στο εξής φορολο-
γική δήλωση και αίτηση για τα κοινωνικά επιδόματα, δεν θα αντιμετωπίσουν 
κανένα πρόβλημα.

Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να τονίσουμε την ταχύτητα με την οποία οι αρμό-
διες Υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν στα παραπάνω τεχνικής φύσεως ζητήματα που 

προέκυψαν από την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 47 του Ν. 4609/2019, με-
σούσης της προεκλογικής περιόδου και ειδικότερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τέλος, για άλλη μια φορά έχουμε υποχρέωση να επαναλάβουμε ότι αν η Κυ-
βέρνηση είχε αφουγκραστεί τις θέσεις της Ομοσπονδίας για διάλογο πριν την 
ψήφιση των διατάξεων του Ν. 4575/2018 δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα με τη 
φορολογία και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των συναδέλφων μας, καθώς και 
την καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων σε αυτούς.

Κοινή σύσκεψη πραγματοποίησαν στα γραφεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. οι εκπρόσωποι των 
Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμέ-
νου να συντονίσουν τον αγώνα τους, ενόψει των εγκαινίων της 84ης Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό της Χώρας και των εξαγγελιών του 
για την οικονομική πολιτική της νέας Κυβέρνησης, που προέκυψε από τις βουλευ-
τικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Δυστυχώς, στο διαρρεύσαν από πέρυσι χρονικό διάστημα, η πλειοψηφία των 
αιτημάτων που είχαμε συμπεριλάβει στο κοινό Ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά την 
περυσινή ένστολη διαδήλωση των Ομοσπονδιών, δεν έχει ικανοποιηθεί παρά τις 
επανειλημμένες μας παρεμβάσεις προς όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς 
της απερχόμενης Κυβέρνησης. Εν τάχει, υπενθυμίζουμε τις πετσοκομμένες λει-
τουργικές δαπάνες, την υποστελέχωση των Υπηρεσιών, τα ελλιπή μέσα, τις άθλιες 
συνθήκες εργασίας, τη μη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του ΣτΕ για τα μισθο-
λογικά, τη μη αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας, τη μη διαμόρφωση 
νέου βαθμολογίου κλπ.

Οι νέοι Κυβερνώντες οφείλουν να κάνουν πράξη τις προεκλογικές τους δεσμεύ-
σεις και πρωτίστως να μην ακολουθήσουν την πεπατημένη των προηγούμενων, 
που θα μείνουν στην ιστορία για σωρεία αντιδημοκρατικών, αντισυνδικαλιστικών 
και αντιυπηρεσιακών αποφάσεων και μέτρων.

Το συνδικαλιστικό μας Κίνημα θα δώσει και πάλι το δικό του «παρών» με ένστο-
λη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 και 
ώρα 18:00 στο Λευκό Πύργο.

Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, προκειμένου 
να επιδοθεί το Ψήφισμα με τα αιτήματά μας στον αρμόδιο Υφυπουργό.

Επίλυση προβλημάτων καταβολής κοινωνικών  
επιδομάτων – παροχών

Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας  
την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Έγκαιρη χορήγηση εκλογικής αποζημίωσης που
να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων

Εκ του θεσμικού μας ρόλου, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το αστυνομι-
κό προσωπικό που θα απασχοληθεί και πάλι σε μέτρα τάξης και ασφάλειας, καθ’ 
άπασαν την επικράτεια, δικαιούται εκλογικής αποζημίωσης, το ύψος της οποίας 
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι το ευτελές ποσό των 215 € (μεικτά) που 
είχε μονομερώς ορίσει ο προκάτοχός σας για το διάστημα των εκλογικών αναμε-
τρήσεων της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου τρέχοντος έτους, και το οποίο πιστώ-
θηκε τελικά στους δικαιούχους δεκαεννέα (19) ημέρες μετά την πρώτη εκλογική 
αναμέτρηση, ήτοι την 13η Ιουνίου 2019.

Επειδή, ο χρόνος πιέζει αφάνταστα και οι συνάδελφοί μας αναμένουν από την 
πολιτεία αυτή τη φορά, αφενός την έγκαιρη χορήγηση της δικαιούμενης απο-
ζημίωσης, αφετέρου τη διαμόρφωση αυτής σε επίπεδα που να καλύπτουν τις 
πραγματικές ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού, παρακαλούμε όπως άμεσα 
ορίσετε συνάντηση μαζί μας.

Σκοπός της παραπάνω συνάντησης είναι η γνωστοποίηση, τόσο των παραγό-
ντων και αντικειμενικών συνθηκών που χρειάζεται να λάβετε υπόψη σας για το 
κόστος εμπλοκής των συναδέλφων στην προεκλογική περίοδο που έχει ήδη ξε-
κινήσει (π.δ. 56/2019 – ΦΕΚ 97-Α΄), όσο και της ρεαλιστικής πρότασής μας για 
εκλογική αποζημίωση ύψους 500 €, προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινό-
μενα κάλυψης εξόδων που αφορούν τις εκλογές από την τσέπη του εργαζόμενου 
αστυνομικού.

`Εν κατακλείδι, το αστυνομικό προσωπικό είναι ταγμένο στο υπηρεσιακό κα-
θήκον για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των αλλεπάλληλων εκλογικών 
αναμετρήσεων και ουδείς δικαιούται να καταπατά τα εργασιακά δικαιώματά 
του, πόσω δε μάλλον, να μη σέβεται τις αδιαμφισβήτητες υπηρεσίες που παρέχει 
στην πολιτεία και την κοινωνία γενικότερα όλο αυτό το διάστημα.

Εκλογική αποζημίωση: Ο αστυνομικός δεν είναι «όργανο»  
αλλά εργαζόμενος!!

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας του Προεδρείου της 
Ομοσπονδίας μας - αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, κ. Γρηγόριο Γερακαράκο 
και Αντιπρόεδρο Οικονομικών, κ. Βασίλειο Πανταζή - και του Υπουργού Εσωτερι-
κών κ. Αντωνίου Ρουπακιώτη, αναφορικά με το ύψος και το χρόνο καταβολής της 
εκλογικής αποζημίωσης των αστυνομικών ενόψει των προσεχών εθνικών εκλο-
γών, έπειτα από σχετικό αίτημά μας.

Από την πλευρά μας, αφού ευχαριστήσαμε τον υπηρεσιακό Υπουργό για τον 
διάλογο που δέχθηκε να κάνει με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην Ελ-
ληνική Αστυνομία, συγκριτικά με τον προκάτοχό του, ο οποίος, ενώ του είχαμε 
στείλει επανειλημμένως επιστολές για συναντήσεις, τις αγνοούσε επιδεικτικά, 
τον ενημερώσαμε για τα οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν με το ύψος 
της εκλογικής αποζημίωσης των πρόσφατων αυτοδιοικητικών εκλογών και ευ-
ρωεκλογών, καθώς και το χρόνο καταβολής αυτής. Ειδικότερα, αναφέραμε στον 

κ. Υπουργό ότι το ποσό των 215 € (μεικτά) δεν 
μπόρεσε να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές 
ανάγκες των συναδέλφων μας, στους οποίους 
οι άδειες ανακαλούνται και εμπλέκονται, καθ’ 
όλο το διάστημα αυτό, σε εργασία πέραν των 
καθηκόντων τους, λαμβάνοντας πάντα υπόψη 
την τραγική, αλλά πραγματική εικόνα του Σώ-
ματος, αναφορικά με τον υλικοτεχνικό εξοπλι-
σμό και κυρίως με τα παροπλισμένα οχήματα. 
Επίσης, του γνωρίσαμε ότι το παραπάνω ποσό 
κατεβλήθη στους ενδιαφερόμενους σχεδόν ένα 
μήνα μετά τις ευρωεκλογές και αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί ο οικογενειακός 
προϋπολογισμός αυτών για να φέρουν εις πέ-
ρας το έργο τους, χωρίς να εκτεθεί η πολιτεία. 
Τέλος, του ζητήσαμε, στο μέτρο που είναι εφικτό, να σεβαστεί τη ρεαλιστική και 
αιτιολογημένη πρότασή μας για εκλογικό επίδομα ύψους 500 € (μεικτά) και να 
μας γνωρίσει το ύψος που προτίθεται να κινηθεί, καθώς και το πλαίσιο πάνω στο 
οποίο θα ενεργήσει.

Ο κ. Υπουργός, από την πλευρά του, αφού μας ανέπτυξε το νομοθετικό και 
εθιμικό δίκαιο που ισχύει για την εκλογική αποζημίωση των εργαζομένων στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μας γνώρισε ότι με βάση τις διατάξεις του 
ν.4071/2012 (που ορίζει το πλαφόν) και τον συνολικό πληθυσμό του Υπουργείου 
μας, καθώς και ότι δεν υπάρχει άλλη εισήγηση από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία 
(Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη), το ποσό της εν λόγω αποζημίωσης 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 157 € (μεικτά). Παράλληλα, μας τόνισε το 
ασφυκτικό πλαίσιο που κινείται ως υπηρεσιακός Υπουργός και την αδυναμία τρο-
ποποίησης - από την πλευρά του - προς τα πάνω της αποζημίωσης αυτής.

Η Ομοσπονδία μας, έπειτα από την παραπάνω συνάντηση και τη συνεχή στά-
ση της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος να μην αφουγκράζεται τις 
ανάγκες και τα προβλήματα του προσωπικού της, μη μπαίνοντας σε διάλογο με 
τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, καταγγέλλει δημόσια ότι το προ-
αναφερόμενο ποσό δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες υποχρεώσεις της εκλο-
γικής διαδικασίας και οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει, για την ομαλή διεξαγωγή 
αυτής, να καλυφθούν από το Υπουργείο μας, ενώ καλεί τον Πρωθυπουργό της 
Χώρας και Πρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος, καθώς και τους Αρχηγούς όλων 
των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου να πάρουν θέση και να καταδικάσουν την 
αντεργατική αυτή συμπεριφορά.

Καταβολή εκλογικού δικαιώματος στους δικαιούχους
Μετά από επικοινωνία της Ομοσπονδίας μας με τις αρμόδιες οικονομικές Υπηρε-
σίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μας έγινε γνωστό ότι η καταβολή 
του εκλογικού επιδόματος θα λάβει χώρα την 14η Αυγούστου 2019.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ

Σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά γύρω από σχολικό συγκρότημα στην Κυψέλη, 
εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα με την καθοριστι-
κή συνδρομή του Α.Τ., της ομάδας ΔΙΑΣ, της ΟΠΚΕ και της Α.Δ.  Οι συνάδελφοι, 
μετά από καταγγελίες και πολυήμερη έρευνα, κατάφεραν να εντοπίσουν και να 
ταυτοποιήσουν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που διακινούσαν συστηματικά 
ναρκωτικά έξω από το σχολείο.

Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην Κυψέλη συνελήφθησαν 
11 αλλοδαποί, μέλη της σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά, ταυτοποιήθηκαν και 
αναζητούνται 7 επιπλέον μέλη, ενώ έτερο μέλος είναι ήδη έγκλειστος καταστή-
ματος κράτησης.

Κατασχέθηκαν συνολικά ποσότητα κάνναβης βάρους 624 γραμμαρίων, το χρη-
ματικό ποσό των 2.490 ευρώ και 20 κινητά τηλέφωνα. Όπως προέκυψε από την 
έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους, με αρχηγό 53χρονο 
αλλοδαπό, πέντε (5) εκ των μελών να έχουν το ρόλο του ταμία στο σημείο που 
λάμβανε χώρα η διακίνηση, ενώ τα υπόλοιπα μέλη εναλλάσσονταν στο ρόλο του 
διακινητή και του τσιλιαδόρου, έχοντας όλοι ως καταφύγιο κατάστημα στην ίδια 
περιοχή.

Τα μέλη της σπείρας απέφευγαν να έχουν στην κατοχή τους τις συσκευασίες 
με τα ναρκωτικά, τις οποίες απέκρυπταν σε φρεάτια, καφαο και σταθμευμένα 
αυτοκίνητα και τις εξήγαγαν, για να τις διαθέσουν στους «πελάτες», μόνο μετά 
την προπληρωμή τους. Σημειώνεται ότι τα μέλη της σπείρας έχουν συλληφθεί και 
κατά το παρελθόν για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Διακινούσαν ναρκωτικά έξω από σχολείο στην Κυψέλη!
Συγχαρητήρια της Ένωσης Αθηνών σε Τ.Α. & Α.Τ. Αγ. Παντελεήμονα – ΔΙΑΣ – ΟΠΚΕ – Άμεση Δράση 

Εξιχνιάσθηκε, από την Υποδιεύθυνση 
Ασφάλειας Αθηνών, σε συνεργασία με 
το Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα, η υπόθεση 
απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 
44χρονου αλλοδαπού, η οποία διαπρά-
χθηκε στις 23-6-2019 στον Άγιο Παντε-
λεήμονα.

Ο 44χρονος, βραδινές ώρες της 23-6-2019 είχε δεχθεί επίθεση, στην οδό Αχαρ-
νών, από άγνωστο δράστη, ο οποίος τον πυροβόλησε με πιστόλι, τραυματίζοντάς 
τον στον δεξιό και στον αριστερό μηρό.

Μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα, εξακριβώθηκε ότι δράστης είναι 27χρο-

νος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίσθηκε χθες (4-7-2019) το μεσημέρι στο Παγκράτι 
και συνελήφθη.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο διαμέρισμα που διέμενε, βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν:

• πιστόλι με γεμιστήρα και -11- φυσίγγια
• γεμιστήρας με -12- φυσίγγια
• κουτί περιέχον -18- φυσίγγια
• φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής
• -2- κινητά τηλέφωνα

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Συγχαρητήρια στην ομάδα Δημόσιας Ασφάλειας της Υ.Α.Α. 
και Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα για τη σύλληψη  

27χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας
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Συνεδρίασε την 26 Ιουνίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με 
αντικείμενο την ενημέρωσή του από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη 
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ για τα αιτήματα που απασχολούν το συνδικαλιστικό μας κίνημα 
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και ειδικότερα για δυο σημαντι-
κά ζητήματα που ανέκυψαν τις τελευταίες ημέρες και αφορούν α) τη στάση της 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κας Όγας ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ απέναντι στο συνδικα-
λιστικό μας κίνημα και β) την πρωτοφανή απόπειρα της κυβέρνησης να βάλει 
«ταφόπλακα» στο εκπαιδευτικό σύστημα των αστυνομικών, δήθεν προωθώντας 
την αναβάθμισή του.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, αφού επεσήμανε τη σοβαρότητα της περιόδου 
που διανύουμε και το ενδεχόμενο αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων εν 
μέσω θέρους, ζήτησε να υπάρξει συνδικαλιστική εγρήγορση και ετοιμότητα, το-
νίζοντας επιπλέον ότι, η Ομοσπονδία έχει προβεί σε σειρά ενεργειών, μεταξύ άλ-
λων και για τη χορήγηση του εκλογικού επιδόματος, όπως προβλέπεται από την 
κείμενη νομοθεσία.

Στη συνέχεια ζήτησε από το σώμα, να τοποθετηθεί και να αποφασίσει αν εγκρί-
νει την πρόταση που καταθέτει στο Δ.Σ. για δημόσια καταδίκη των ενεργειών και 
των αποφάσεων της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας 
που αφορούν τα δυο προαναφερθέντα ζητήματα και ειδικότερα, όσα υποστη-
ρίχθηκαν με ανήθικο και απαράδεκτο τρόπο από την κα Υπουργό σε συνέντευξή 
της στην Εφημερίδα των Συντακτών, το Σάββατο 22-6-19, αφενός οικειοποιώντας 
αποφάσεις προκατόχων της είτε παρουσιάζοντας ως δικό της ανύπαρκτο κυβερ-
νητικό έργο. Το χειρότερο όμως όλων, ότι επιτέθηκε στο συνδικαλιστικό μας κί-
νημα, λέγοντας ότι επί σειρά ετών χρησιμοποιήθηκαν πολλοί συνδικαλιστικοί εκ-
πρόσωποι από κυβερνήσεις ή ότι συνδικαλιστές κάνουν δηλώσεις με φασιστική 
θρασύτητα, υπονοώντας τη γνωστή τοποθέτηση του προέδρου της ΕΑΥ Αθηνών 
με αφορμή τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, δήλωση που παρερμηνεύτηκε 
είτε σκοπίμως διαστρεβλώθηκε με τη μέθοδο της «κοπτοραπτικής».

Επίσης ότι, η κα Υπουργός, αντί να περιοριστεί στα υπηρεσιακά της καθήκοντα 
ενόψει των εθνικών εκλογών, έχει μετατρέψει το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου 
σε προεκλογικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα διακινώντας τα Δελτίου Τύπου 
που εκδίδει, σε όλο το αστυνομικό προσωπικό, γεγονός που μας αφορά όλους 
τόσο ως αστυνομικούς όσο και ως συνδικαλιστικό κίνημα και γι΄ αυτό οφείλουμε 
να δώσουμε τη δέουσα απάντηση.

Σε ό,τι αφορά κατ’ αρχάς τα περί φασισμού, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε και 
να επισημάνουμε ότι ως Ομοσπονδία, από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε απέ-
ναντι στο φασιστικό μόρφωμα και διαχωρίσαμε τη θέση μας είτε με δημόσιες 
ανακοινώσεις είτε αποχωρώντας από εκδηλώσεις, στις οποίες άλλοι συμμετείχαν 
πλάι - πλάι.

Στην ίδια συνέντευξη όμως, η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕ-
ΡΟΒΑΣΙΛΗ αντί να απαντήσει επί όλων των ζεόντων προβλημάτων, για τα οποία 
αγωνιζόμαστε και δεν έχει επιλύσει κατά τη διάρκεια της δικής της υπουργίας, 
εκμεταλλεύτηκε την αγωνία μας και το χρόνιο αίτημά μας για την ανωτατοποίηση 
της αστυνομικής εκπαίδευσης και θριαμβολόγησε ότι δήθεν πέτυχε την επίλυσή 
του. Ούτε λίγο ούτε πολύ, παρουσίασε ως θετική εξέλιξη την απόπειρα ένταξης 
της Σχολής Αστυφυλάκων στο επίπεδο 5 (ΤΕΙ) και όχι στο επίπεδο 6 (ΑΕΙ) όπως πα-
γίως ζητούσαμε και είχαμε αποσπάσει τις δεσμεύσεις της προηγούμενης ηγεσίας 

ότι δηλαδή προς αυτήν την κατεύθυνση επρόκει-
το να υπάρξει νομοθέτηση, σε συνεργασία και με 
το υπουργείο Παιδείας και τον αρμόδιο υπουργό 
κ. Κώστα ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ. Αντ’ αυτού, και χωρίς δι-
αβούλευση, εντελώς αιφνιδιαστικά, στο παρά 
πέντε των εθνικών εκλογών, πληροφορηθήκαμε 
ότι η κα Υπουργός προώθησε στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας σχέδιο προεδρικού διατάγματος με 
αποσπασματικές ρυθμίσεις που ευτυχώς κρί-
θηκαν αντισυνταγματικές και άρα «σωτήριες» 
στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, διότι αν είχε 
εγκριθεί η θεσμοθέτησή τους, το όνειρο των εκ 
πανελληνίων εξετάσεων νέων αστυνομικών για επαγγελματική καταξίωση πα-
νεπιστημιακού επιπέδου και αντίστοιχη μισθολογική αποκατάσταση, θα έσβησε 
άδοξα και με ό,τι αυτό θα συνεπαγόταν για τον αστυνομικό θεσμό, το επίπεδο της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας.

Για την Ομοσπονδία μας, όλη αυτή η μεθόδευση δεν εγείρει ερωτηματικά μόνο 
για τις αποφάσεις της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας αλλά και για τη θέση των 
Αξιωματικών, που οφείλουν να τοποθετηθούν αν συμφωνούν με την υποβάθμι-
ση της Σχολής Αστυφυλάκων.

Υπενθυμίζουμε στην κα Υπουργό αυτά που γνωρίζει αλλά παρασιωπά για προ-
φανείς προεκλογικούς λόγους:

Αγωνιστήκαμε και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για πλήρη συνδικαλιστικά 
δικαιώματα και για ένα υγιές - ακηδεμόνευτο και ακομμάτιστο συνδικαλιστικό 
κίνημα, για γενναίες προσλήψεις αστυφυλάκων μέσω Πανελληνίων εξετάσεων, 
για την αναβάθμιση των Αστυνομικών Σχολών, για την αναγνώριση-θεσμοθέτη-
ση της επικινδυνότητας του αστυνομικού επαγγέλματος, για τον πλήρη σεβα-
σμό στις αποφάσεις του ΣτΕ που τελεσίδικα έχουν αποφανθεί για επιστροφή 
των μισθών μας στα επίπεδα του 2012, για τη θεσμοθέτηση της απαλλαγής της 
Αστυνομίας από τα μέτρα ασφαλείας εντός των αγωνιστικών χώρων, για τη δι-
εύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΣ με τη συμμετοχή εκπροσώπου 
της Ομοσπονδίας μας, για την καταβολή αξιοπρεπούς εκλογικής αποζημίωσης, 
για την καταβολή επιδόματος ΕΚΑΜ, για καθαριότητα στις αστυνομικές υπηρε-
σίες, ουσιαστικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και τόσα άλλα που αναλυ-
τικά διαλαμβάνονται στα ψηφίσματα και στις αποφάσεις των συνδικαλιστικών 
μας οργάνων.

Αυτά τα γνωστά σε όλους αιτήματά μας, αποσιωπήθηκαν παραδόξως από την 
εν λόγω συνέντευξη της κας Υπουργού, ενώ αποτελούν για μας καθημερινό πεδίο 
καταγγελιών και διεκδικήσεων, σύμφωνα με τις καταστατικές μας αρχές και τις 
αποφάσεις των συνδικαλιστικών μας οργάνων.

Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης όλων αυτών, το ΔΣ αποφάσισε να καταγγείλει 
τις μεθοδεύσεις και την πολιτική της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κας Όλ-
γας ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ όσο και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου 
κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, διαβεβαιώνοντας τους συναδέλφους ότι το συν-
δικαλιστικό μας κίνημα θα συνεχίσει ανυποχώρητα να υπερασπίζεται τα δίκαια 
αιτήματά μας με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον τους και όχι τις προεκλογικές 
ανάγκες και σκοπιμότητες οιουδήποτε κόμματος.

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου  Π.Ο.ΑΣ.Υ.  
την 26η Ιουνίου 2019

Αν ζούσαν ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο Πυθαγόρας, ο Ευκλείδης, ο Αρχιμήδης,η 
Υπατία και οι λοιποί Αρχαίοι Έλληνες μαθηματικοί, σίγουρα θα αυτοκτονούσαν 
μπροστά στις μαθηματικές διάνοιες του σήμερα. Το ίδιο θα έπρατταν και όλοι 
οι Αρχαίοι φιλόσοφοι βλέποντας τον τρόπο εφαρμογής της κοινής λογικής, από 
τους κατέχοντες το <Άξιο> Νεοέλληνες απογόνους τους.

Η κοινή λογική (el) θηλυκό = λέξη άγνωστη στην Ελληνική πραγματικότητα εν 
έτη 2019
• η αυθόρμητη ανάγνωση και ερμηνεία των πραγμάτων και των γεγονότων 
βάση του μέσου νου, των κοινωνικών πεποιθήσεων, και της εγκεφαλικής φυ-
σιολογίας

Απόδειξη:
Έρευνα της EUROSTAT μας γνωστοποίησε ότι η Ελλάδα είναι στην κορυφή των 
αστυνομοκρατούμενων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <προφανώς θα έχουν 
δει τα μέτρα τάξης τύπου Μερκελ -Ερντογαν κλπ ή ίσως έχουν δει τον οποιονδή-
ποτε να σέρνει από πίσω του συνοδείες, αλλιώς δεν εξηγείται>

Σύμφωνα λοιπόν με την εν θεματι έρευνα,στην Ελλάδα αντιστοιχούν 492 
αστυνομικοί για κάθε 100.000 πολιτών. Το πρόβλημα στο συγκεκριμένο αποτέ-
λεσμα (492/100.000) δεν είναι η πράξη αλλά τα δεδομένα.

Υπολόγισαν τους 53.000 αστυνομικούς για 10.770.000 πολίτες. ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η: 
Οι αλλοδαποί δεν αστυνομεύονται στην Ελλάδα; ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η: Οι 38.000.000 
τουρίστες δεν αστυνομεύονται στην Ελλάδα;

Αυτό κύριοι απόγονοι του Πυθαγόρα ονομάζεται ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟ-
ΓΙΚΗΣ. Επίσης μαθηματικό δεδομένο είναι ότι από τους 53.000 αστυνομικούς, 
ένα μεγάλο ποσοστό ασχολούνται μόνο με τις 2 αυτές κατηγορίες, οπότε αν 
χρησιμοποιούσατε την ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ και τον ΚΟΙΝΟ ΝΟΥ θα έπρεπε να το εί-
χατε αφαιρέσει από το σύνολο. Επίσης, θα έπρεπε να είχατε αφαιρέσει και το 
ποσοστό των αστυνομικών που χρησιμοποιούνται σε πάρεργα τύπου: οδηγοί 
αξιωματικών - οδηγοί και συνοδείες πολιτικών - οδηγοί δημοσιογράφων - επι-
χειρηματιών - πρεσβείες  - προξενεία κλπ κλπ.

Με έναν πρόχειρο υπολογισμό των πραγματικών δεδομένων, οι Έλληνες 
αστυνομικοί ανά 100.000 πολίτες στην Ελληνική επικράτεια κατρακυλούν κάτω 
των 200. Αυτό το νούμερο (200/100.000) γίνεται εύκολα αντιληπτό, αρκεί να 
περάσετε μια βόλτα από το Αστυνομικό Τμήμα της γειτονιάς σας.

Επιπλέον επιβαρυντικό δεδομένο στο ποσοστό 200/100.000 είναι και η εφαρ-
μογή του 1 προς 5. Δλδ 1 πρόσληψη για 5 αποχωρήσαντες. Δεδομένο που θα 
μας κάνει λιαν συντομως να τρυπήσουμε τον πάτο της λίστας. <αν δεν τον έχου-
με είδη τρυπήσει>

Λύσεις αντιμετώπισης:
• Άμεση κατάργηση του 1 προς 5
• Επανακαθορισμός των διαθέσεων των Αστυνομικών σε πρόσωπα
•  Για τα επόμενα ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 χρόνια, πρόσληψη 1500 δοκίμων Αστυφυλά-

κων ανά έτος μέσω πανελληνίων εξετάσεων

Γιατί Δόκιμοι Αστυφύλακες και όχι Ειδικοί Φρουροί:
ΔΙΟΤΙ

•  Είναι Ανακριτικοί Υπάλληλοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλο το φά-
σμα των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ

• Μακροπρόθεσμα θα λυθεί το ΑΔΙΚΟ του μισθολογικού
• Μακροπρόθεσμα θα λυθεί το ΑΔΙΚΟ του βαθμολογικού

Λάβετε παρακαλώ τα ανωτέρω στοιχεία σοβαρά υπόψη σας και πριν τερα-
τουργήσετε για ακόμη μια φορά εις βάρος μας, ΑΠΛΑ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ . Ίσως να 
γνωρίζουμε περισσότερα από τους <αποδεδειγμένα ανίδεους > συμβούλους 
σας.

ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ – ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ = Συμβουλεύομαι έναν πολυετή γνώστη του 
αντικειμένου και ΟΧΙ έναν συμβασιούχο μισθοφόρο με πτυχίο νομικής - δημο-
σιογραφίας κλπ.

Φτάσαμε εν έτη 2019 να είμεθα ένα γερασμένο σώμα όπου ο Υπαρχιφύλακας 
με 15 χρόνια Υπηρεσίας είναι ακόμα νέος. Με κατηγορίες επί κατηγοριών αξι-
ωματικών που εξαιρούνται καθηκόντων αστυνόμευσης ένεκα βαθμού. Με 10 
ταχυτήτων Υπαξιωματικούς και άλλες τόσες Αξιωματικούς.

Συμβουλευτείτε μας και φτιάξτε την Αστυνομία που αρμόζει στους Έλληνες και 
στην εποχή. Την αστυνομία πρότυπο των υπολοίπων.
Εκσυγχρονισμός σε όλους και σε όλα από την αρχή. Από την στολή και τα περι-
πολικά έως τους νόμους που διέπουν το Σώμα.
Καταργήστε όλα όσα εσφαλμένα και άδικα έχουν επιβληθεί τα προηγούμενα 
χρόνια και εργαστείτε με γνώμονα τον ΚΟΙΝΟ ΝΟΥ και την ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ.
ΑΝ η κοινή λογική είναι κοινή βεβαίως βεβαίως...

Δυστυχία σου ΕΛ.ΑΣ

Του Κοντοδήμου Οδυσσέα 
μέλους ΕΑΣΥΑ

Όπως έχω ξαναπεί τα περιπολικά της Άμεσης Δράσης είναι η ραχοκοκαλιά της 
Υπηρεσίας. Με τις προσπάθειες που γίνονται για την αναβάθμιση της Α.Δ., βλέ-
πουμε κοσμοσυρροή συναδέλφων προς την Υπηρεσία. Βλέπουμε όμως ότι αυτή 
γίνεται μόνο προς την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Όσο αφορά τα περιπολικά, αυτό που έχουμε 
δει μέχρι τώρα είναι η απότομη αύξηση των ακινήτων περιπολικών σε διάφορους 
στόχους και περιορισμένη αύξηση του προσωπικού.

Οι ικανοί αστυνομικοί κατευθύνονται προς την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και για την σύ-
σταση της ομάδας Δ. Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, αποτελείται από τα 
περιπολικά, την ομάδα Ζ και την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Ακούω πολλούς να λένε «Στο ση-
μείο μετέβη η Άμεση Δράση και η ομάδα ΔΙ.ΑΣ.» Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι 
η Υπηρεσία είναι ενιαία. Έχει ένα Διοικητή ο οποίος τη διοικεί. Οι νεκροί είναι 
αρκετοί σε ώρα καθήκοντος και από τα τρία παρακλάδια της Υπηρεσίας. Όταν 
λέμε ότι ενισχύεται η Α.Δ. πρέπει να εννοούμε όλη την Υπηρεσία.

Αιχμή του δόρατος για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας είναι η Άμεση 
Δράση γενικά. Το να είναι τα περιπολικά ακίνητα το μόνο που επιτυγχάνεται είναι 
να γίνονται στόχοι οι συνάδελφοι οι οποίοι επιβαίνουν σε αυτά. Στο παρελθόν 
έχει αποδειχθεί ότι τα ακίνητα περιπολικά δεν προσφέρουν τίποτε το θετικό. Από 
τα εικοσιπέντε περιπολικά που βγαίνουν για υπηρεσία στο λεκανοπέδιο, τα επτά 
είναι ακίνητα. Έχει παρατηρηθεί ότι ολόκληροι τομείς μένουν χωρίς την παρου-
σία περιπολικού της Άμεσης Δράσης. Πριν λίγες μέρες, από την Ηλιούπολη μέχρι 
και την Βάρη στα όρια με Κορωπί, δεν υπήρχε κανένα περιπολικό της Α.Δ. Δη-
λαδή: Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Άλιμος , Ελληνικό, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, 
χωρίς παρουσία περιπολικού.

Αν θέλουμε να δούμε αποτελέσματα στην καταπολέμηση της εγκληματικότη-
τας, πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των οχημάτων ανά οκτάωρο, παράλληλα με 
τους μοτοσικλετιστές. Έτσι πιστεύω ότι θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Του Μπαλάσκα Χρήστου
Οργανωτικού Γραμματέα Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Τι γίνεται με τα περιπολικά της Άμεσης Δράσης

Με διαταγές του αρμόδιου Κλάδου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι 
οποίες εκδόθηκαν χθες βραδινές ώρες, κλήθηκαν συνάδελφοι, με διαδικασίες «fast 
track», να ενημερωθούν και να δηλώσουν εν τω μέσω της νυκτός, όσοι επιθυμού-
σαν, την απόσπασή τους στον Έβρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για την 
ενίσχυση των αντίστοιχων Διευθύνσεων Αστυνομίας.

Επισημαίνεται ότι, ο χρόνος έκδοσης και υλοποίησης των παραπάνω διαταγών 
καταδεικνύει, για άλλη μια φορά, την προχειρότητα με την οποία η Ηγεσία της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας αντιμετωπίζει, τόσο τα θέματα της λειτουργίας του Σώματος 
που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως «έκτακτα γεγονότα», 
όσο και αυτά του αστυνομικού προσωπικού (οικογενειακά, οικονομικά, εργασιακά 
κ.α.). Η στάση αυτή του Αρχηγείου μόνο επαγγελματική και συναδελφική δεν μπο-
ρεί να θεωρηθεί και εμείς ως εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουμε υποχρέωση 
να καταγγείλουμε εκ νέου αυτές τις πρακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται κατ› εξακο-

λούθηση το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Τέλος, γνωρίζουμε ότι η Ομοσπονδία 
μας, όπως πράττει πάντα, αφουγκράζε-
ται τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας πανελ-
λαδικά και ενεργεί για την ανάδειξη και την επίλυση αυτών. Εν προκειμένω, μέλη-
μά μας είναι οι συνάδελφοι που επιθυμούσαν απόσπαση να έχουν ενημερωθεί 
και δηλώσει την προτίμησή τους, έστω και εντός του απαράδεκτου πλαισίου των 
ελάχιστων και μεταμεσονύκτιων ωρών, καθώς και να εγγραφούν στους οικείους 
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, προκειμένου ούτε ένας αστυνομικός να μη στε-
ρηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν. Παράλληλα, διαμηνύουμε προς πάσα κατεύθυν-
ση ότι, σε περίπτωση παρατήρησης φαινομένων αδυναμίας άσκησης εκλογικών 
δικαιωμάτων των εν λόγω συναδέλφων, η Ομοσπονδία μας προτίθεται να κινηθεί 
νομικά κατά παντός υπευθύνου.

Η κανονικότητα των διαταγών δεν είναι αλά καρτ!!!



15σύγχρονηαστυνομία 14 σύγχρονηαστυνομία

• Αλλαγή Κυβερνήσεως και Πολιτικής Ηγεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη.
Ευχόμαστε καλή αρχή και ελπίζουμε η νέα ηγεσία να μην επαναλάβει/συνεχίσει 
τα λάθη της παλιάς. Παραλαμβάνουν μια Αστυνομία η οποία έχει μετατραπεί σε 
μια ατελείωτη σωματοφυλακή προσώπων, καθημερινά μέτρα τάξης και αναχρο-
νισμούς όπως πεζές περιπολίες και σταθερά μπλόκα. Είναι επιθυμία όλων των 
συναδέλφων να απεμπλακούν από τα πάρεργα και κάθε Υπηρεσία να αφοσιωθεί 
απερίσπαστη στην αποστολή της.

• Όσο αφορά την Ο.Π.Κ.Ε. ελπίζουμε να μπορέσουμε αρχικά να επιστρέψουμε 
στα κανονικά μας καθήκοντα μακριά από ανούσια μέτρα τάξης και σταθερές 
φυλάξεις. Το τελευταίο διάστημα υπήρξε μια τρομερή κατασπατάληση δυνάμε-
ων με τις ομάδες να διατίθενται σε κάθε προεκλογική ομιλία του -τότε- κυβερνώ-
ντος κόμματος. Υπήρξαν μέρες που από τις ομάδες της εργαζόμενης αλλαγής και 
οι πέντε παρακολουθούσαν ομιλίες σε όλο το λεκανοπέδιο. Κατά το διήμερο των 
εκλογών 90 αστυνομικοί των ομάδων στάλθηκαν μέτρα σε εκλογικά κέντρα ενώ 
υπήρξαν ομάδες που ΔΙΑΛΥΘΗΚΑΝ ΕΝΤΕΛΩΣ προκειμένου να “βγουν τα μέτρα” 
ενώ η υπηρεσία τελούσε υπό διάλυση λόγω αφαίμαξης προσωπικού αυτές τις 
μέρες. Φυσικά εκτός από τα έκτακτα μέτρα δεν έπαψαν τα σταθερά μέτρα όπως 
φύλαξη στόχων (κατηγορούμενων σε σοβαρές υποθέσεις, ΑΤ Εξαρχείων κλπ), ενί-
σχυση μεταγωγών, δίκυκλο Κρατικής, Πεζές περιπολίες, ενίσχυση Τ.Α., φύλαξη 
Τούρκων Στρατιωτικών κλπ κλπ. Περισσότερο το 1/2 της Υπηρεσίας απουσίαζε 
σε μέτρα τάξης!
• Υπενθυμίζουμε στα νεοεκλεγέντα κυβερνητικά στελέχη τις υποσχέσεις που 
έδωσαν για την επιστροφή της Αστυνομίας στην μάχη κατά του εγκλήματος 
κατά τις προεκλογικές επισκέψεις τους στις κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρε-
σίες. Οι ψήφοι των Αστυνομικών και των οικογενειών τους που έλαβαν δεν 
είναι λευκή επιταγή, έχουμε απαιτήσεις, οι οποίες αν δεν ικανοποιηθούν θα 
στραφούμε σε άλλους στις επόμενες εκλογές, άλλωστε δε ζητάμε κάτι πέρα 
από το αυτονόητο – να κάνουμε την δουλειά μας απερίσπαστοι! Πάντως τα 
πρώτα δείγματα κάθε άλλο παρά θετικά είναι καθώς με το καλημέρα η Ο.Π.Κ.Ε. 
ανέλαβε την φύλαξη της οικίας του κου Πρωθυπουργού αλλά και των γραφεί-
ων του κόμματος ενώ διατηρούνται και όλα τα προηγούμενα μέτρα τάξης (Μα-
ξίμου, ΑΤ Εξαρχείων κλπ). Εδώ και αρκετές μέρες σχεδόν όλες οι ομάδες της 
Υπηρεσίας μας απασχολούνται σε μέτρα όπως φύλαξη σχολείων, εκδηλώσεων 
και κάθε λογής αγγαρεία. Άραγε η επιστροφή της Αστυνομίας στο πλευρό του 
πολίτη δεν ισχύει για εμάς; Κατανοούμε ότι είναι αρχή ακόμα αλλά θα είμαστε 
σε εγρήγορση...
• Εδώ να κάνουμε μνεία ότι ΟΛΑ τα στελέχη της ΟΠΚΕ έχουν εκπαιδευτεί την 
περίοδο 2018-2019 από την Ε.Κ.Α.Μ., το 2018 έχουν εκπαιδευτεί επιλεκτικά από 
την ειδική επιχειρησιακή ομάδα Hostage Rescue Team του F.B.I. ενώ εκπαιδεύ-
ονται και από διάφορες άλλες επίλεκτες ομάδες όπως οι Λόχοι Ορεινών Κατα-
δρομών (5μερό Πρώτων Βοηθειών Μάχης). Επίσης αρκετά στελέχη προέρχονται 
από τις τάξεις των Ε.Φ., έχοντας υπηρετήσει την θητεία τους σε Ο.Υ.Κ., Λ.Ο.Κ. , 
αλεξιπτωτιστές κλπ. Παράλληλα λαμβάνει χώρα η ετήσια εξαήμερη συντηρητική 
εκπαίδευση της Υπηρεσίας μας σε πλήθος αντικειμένων ενώ πέρα από τις συνή-
θεις βολές, γίνεται εκπαίδευση και σε μεγάλα διαμετρήματα (7,62 χλστ). Είναι 
αδιανόητο λοιπόν να χρησιμοποιούνται τα στελέχη της Υπηρεσίας ως κυνηγοί 
ακτιβιστών και χειροκροτητές ομιλιών. Αφήστε  μας να ενισχύσουμε τις επιχειρή-
σεις των ειδικών Υπηρεσιών της  Ασφάλειας και να ασχοληθούμε με τις προβλη-
ματικές περιοχές (Μενίδι, Ζεφύρι, Λιόσια κλπ).   
• Σταθερό αίτημα των υπηρετούντων στις ομάδες είναι να επιστρέψει η Υπη-
ρεσία μας στην αρμοδιότητα του Διοικητή Ασφαλείας. Είναι απαράδεκτο αυτό 
που συμβαίνει τώρα: να βγαίνει η υπηρεσία και η διάταξη των ομάδων στο 
λεκανοπέδιο από τον ΓΑΔΑρχη! Πολλές φορές τελειώνουν τα ατελείωτα μέτρα 
και οι ομάδες παραμένουν στο σημείο κοιτώντας άδειες πλατείες γιατί πρέπει να 
λάβουν έγκριση απευθείας από τον ΓΑΔΑρχη προκειμένου να επιστρέψουν στον 
τομέα τους ενώ σχεδόν καθημερινά καθυστερούν να σχολάσουν από μισή έως 
μία ώρα καθώς πρέπει ο αυτοπροσώπως ο ΓΑΔΑρχης να πει ποιά ομάδα θα αντι-
καταστήσει ποιά, λες και μας γνωρίζει προσωπικά τους υπηρετούντες! Εκτελούμε 
δεκάωρη υπηρεσία χωρίς λόγο!
• Σταθερό επίσης αίτημα μας είναι η ομάδα που διατέθηκε στην ΥΑΤ για την 
πρόληψη έκνομων/τρομοκρατικών ενεργειών εις βάρος των διμοιριών  να επι-
στρέψει στο Κέντρο Ασφαλείας καθώς η ΥΑΤ την χρησιμοποιεί ως παιδί για όλες 
τις δουλειές, φορτώνοντάς την με ότι άσκοπη φύλαξη της περισσεύει. Φήμες λένε 
ότι υπάρχει κάπου και μια διαταγή για το πως και γιατί διατέθηκε η συγκεκριμένη 
ΟΠΚΕ στην ΥΑΤ αλλά, όπως όλοι ξέρουμε, οι διαταγές είναι μόνο για το κατώτε-
ρο προσωπικό.
• Βολεύει φυσικά η χρησιμοποίηση των ΟΠΚΕ ως “δωρεάν” διμοιρίες, μιας 

και δεν κοστίζουν κάτι έξτρα 
(επιδόματα κλπ) και ο εκάστο-
τε αξιωματικός έχει το κεφάλι 
του ήσυχο (“έβαλα ΟΠΚΕ, τι 
άλλο να κάνω;”). Είναι πολύ 
πιο οικονομικό, αντί να ενισχυ-
θεί η Υ.Α.Τ. η οποία είναι η καθ’ 
ύλη αρμόδια Υπηρεσία, κάτι 
το οποίο θα κόστιζε καθώς θα 
απαιτούνταν επιδόματα, εκτός 
έδρας αποζημίωση, στολές, 
οχήματα και άλλα πολλά, να 
αναλαμβάνουν την δουλειά 
τα κορόιδα των ΟΠΚΕ με τον 
εξοπλισμό και τα οχήματα που 
πληρώνουν απ’ την τσέπη τους. 
Επίσης αυτοί που αποφασίζουν 
μια ΟΠΚΕ των 5 αστυνομικών 
(εκ των οποίων οι 2 είναι οδη-
γοί των οχημάτων) να αντικατα-
στήσει μια διμοιρία, θεωρούν 
ότι είμαστε κάποιου είδους 
υπεράνθρωποι;  Ή ότι μπορούν 5 άνθρωποι – γιατί ναι άνθρωποι είμαστε, όχι 
τεμάχια – να κάθονται 8 ώρες όρθιοι φορτωμένοι με ασπίδες κράνη κλπ χωρίς 
διάλειμμα ή αντικατάσταση όπως έγινε πρόσφατα πχ στο Σχολείο στην Κωλέττη, 
Εξάρχεια κατά τις επαναληπτικές εκλογές;
• Σκαιότατη εντύπωση έκανε στους συναδέλφους περιστατικό όπου συνάδελ-
φοι της ΔΙΑΣ δεχόντουσαν πυρά ΑΚ47 σε απόσταση μικρότερη του 1χλμ από το 
σημείο που ομάδα ΟΠΚΕ βρισκόταν (σταθερή φύλαξη Μεγάρου Μαξίμου) και το 
Κέντρο Ασφαλείας αρνήθηκε επανειλημμένα να τους αφήσει να ενισχύσουν τους 
συναδέλφους. Μπαίνουμε στον πειρασμό να παρακούσουμε πλέον τις εντολές 
Κέντρου ώστε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας που κινδυνεύουν. Και δεν 
είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό καθώς πολλές φορές ομάδες ζητούν να 
ενισχύσουν συναδέλφους που το ζητούν ασυρματικά αλλά πάντα η απάντηση εί-
ναι αρνητική. Άραγε είναι πιο σοβαρό να χτυπήσει αστυνομικός ή να ρίξει κάνας 
ακτιβιστής χαρτάκια? Ερώτημα αναπάντητο.
• Θετικές εντυπώσεις μας άφησε ο Υπαρχηγός Αντιστράτηγος κος ΚΑΡΑΜΑΛΑ-
ΚΗΣ ο οποίος πέρασε από αρκετές ομάδες, άκουσε με προσοχή τα προβλήματα 
μας και έλαβε κάποια μέτρα ανακούφισης. Ελπίζουμε σε περισσότερες τέτοιες 
ενέργειες ανώτατων αξιωματικών που δείχνουν ότι μας θεωρούν συνεργάτες 
και όχι “τεμάχια”.
• Η κατάσταση των οχημάτων είναι τραγική με τις ομάδες να μοιράζονται τα 
οχήματα με ότι αυτό συνεπάγεται σε ταλαιπωρία και επιπλέον ώρες υπηρεσί-
ας ενώ ότι επισκευάζεται γίνεται μέσω δωρεών ιδιωτών και “ρεφενέ” μεταξύ 
στελεχών. Πλην όμως είμαστε αστυνομικοί και όχι ζητιάνοι και αυτό πρέπει να 
τελειώσει. Επίσης πρέπει και οι αξιωματικοί άλλων υπηρεσιών να σέβονται το 
γεγονός ότι τα οχήματα μας τα επισκευάζουμε μόνοι μας και να συμπεριφέρο-
νται ανάλογα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: ομάδας που μετέβαινε σε σταθερό 
(φυσικά) το ένα όχημα ακινητο-
ποιήθηκε από μηχανική βλάβη 
και μάλιστα σοβαρή (παραλίγο 
να πάρουν φωτιά εν κινήσει). 
Το Κέντρο Ασφαλείας διέτα-
ξε όλους τους αστυνομικούς, 
παρ’ όλες τις διαμαρτυρίες, να 
μπουν σε ένα όχημα ΑΠΑΝΤΕΣ 
με την έκφραση “θα πάτε όπως 
και να χει”, με όλα τα υλικά 
(ασπίδες, κράνη, χημικά, αντι-
βαλλιστικές πλάκες κλπ). Όπως 
ήταν φυσικό στην πρώτη λακ-
κούβα το όχημα διαλύθηκε από 
κάτω χωρίς ευτυχώς να χτυπή-
σουν συνάδελφοι. Αν υπήρχε 
τραυματίας θα αναλάμβανε ο 
διατάσσων την ευθύνη της πα-
ράνομης εντολής? Έχουν υπο-
βληθεί οι ανάλογες αναφορές 
υπηρεσιακώς ενώ η ΕΑΣΥΑ είναι 

Του Μυλωνά Δημήτριου 
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Thin Blue Line Ο.Π.Κ.Ε. στο πλευρό των συναδέλφων για τις περαιτέρω ενέργειες.  
• Συνεχίζεται το θέατρο του παραλόγου με τις “αστυνομικές επιχειρήσεις” στην 
οδό Αντωνιάδου. Κάθε μέρα και αρκετές φορές οι ομάδες μεταβαίνουν με τις 
πεζές περιπολίες της Δ.Α.Α. και μαζεύουν δυστυχείς τοξικοεξαρτημένους, τους 
οποίους μεταφέρουν στο διπλανό Α.Τ. Κυψέλης, από που μετά από λίγο αποχω-
ρούν! Πλέον μας κοροϊδεύουν και οι ίδιοι οι προσαγόμενοι. Φυσικά ούτε λόγος 
να πιαστεί κάποιος έμπορος ναρκωτικών ουσιών καθώς αυτοί δε πιάνονται με 
βαριεστημένες επιχειρήσεις “σκούπας” αλλά απαιτούν πραγματική αστυνομι-
κή εργασία. Αλήθεια γιατί τόση σπουδή συγκεκριμένα με την οδό Αντωνιάδου; 
Συμβουλεύουμε τους εμπνευστές της διαταγής να περάσουν οποιαδήποτε ώρα 
της μέρα από τις οδούς Καματερού ή Χαλκοκονδύλη όπου υπάρχουν 100δες 
εξαρτημένοι και το εμπόριο ναρκωτικών ουσιών έχει γίνει ανεξέλεγκτο.
• Οι επιτυχίες της Υπηρεσίας συνεχίζονται με τις ομάδες να εργάζονται αδιαμαρ-
τύρητα – όποτε τους επιτρέπεται. Έτσι έχουμε την ανεύρεση τεράστιας φυτείας 
(~10.000 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης) από κοινού με την ΕΚΑΜ  και άλλες υπη-
ρεσίες, με τις ομάδες να περπατούν όλο το βουνό και να παραμένουν εκεί για 
περισσότερο από 15 ώρες, την σύλληψη του ενός δραπέτη των φυλακών Αυλώνα 
από ομάδα ΟΠΚΕ και αστυνομικούς άλλων υπηρεσιών, κατόπιν πληροφορίας του 
Υ/Α’ Κ.Μ. (Επικεφαλή Β’ Αλλαγής ΟΠΚΕ), και την σύλληψη λίγο αργότερα την ίδια 
μέρα και του 2ου δραπέτη από την ίδια ομάδα, μαζί με άλλες δυνάμεις, πολλές 
στοχευμένες συνδρομές με υπηρεσίες του ΥΔΕΖΙ, εφόδους σε σπίτια σε καταυλι-
σμούς κατά την εξάρθρωση σπειρών ΡΟΜΑ, την έφοδο στην πλατεία Εξαρχείων 
και την σύλληψη ατόμων με πιστόλι από κοινού με την Υ.Δ.Ν. Και αυτά είναι μόνο 
λίγα από τα όσα κάνουμε.
• Πολλές επιτυχίες και από στελέχη της ΟΠΚΕ σε αθλητικές διοργανώσεις. Την 4η 
θέση καταλαμβάνει ο Αστ/κας ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΗΣ Θ. στον Πανελλήνιο Αγώνα πιστο-
λιού IPSC κατηγορία standard στα Ιωάννινα, (ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας mini 
πανευρωπαϊκός αγώνας με 20 στάδια, γύρω στις 350 συμμετοχές από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό και περί τους 800 συνολικά εμπλεκόμενους με συνοδούς και 
προπονητές) και χάνει το χάλκινο μετάλλιο για μόλις 0,03%! Αρκετά μετάλλια και 
στο 4ο Κύπελλο Ε.Δ. Και Σ.Α. όπου χάλκινο μετάλλιο λαμβάνει ο Αστ/κας ΚΟΥΙ-
ΜΤΣΙΔΗΣ Θ. σε δύο κατηγορίες, αργυρό μετάλλιο ο Αστ/κας ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Δ. ενώ 
η ομάδα της Αστυνομίας λαμβάνει την πρώτη θέση επικρατώντας των ομάδων 
του Στρατού Ξηράς, Αεροπορίας, Λιμενικού Σώματος και Πυροσβεστικής. Πανελ-
ληνιονίκης και ο Υ/Α’ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Α. της Ε.Κ.Α.Μ., ο οποίος προπονεί την ομάδα 
σκοποβολής της ΟΠΚΕ τα τελευταία έτη.
• Ομάδα Ο.Π.Κ.Ε. συμμετείχε στην απεικόνιση τακτικών ελέγχων οχημάτων και 
ατόμων στο νέο εγχειρίδιο “ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ” της Αστυνομι-
κής Ακαδημίας, το οποίων θα διδάσκεται σε όλες τις Αστυνομικές Σχολές, καθ’ 
υπόδειξη του Υ/Α’ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ Π. που ανέλαβε την επικαιροποίηση των εν λόγω 

κεφαλαίων ως στέλεχος της συντακτικής ομάδας. Άλλη μια αναγνώριση της εξει-
δίκευσης της Υπηρεσίας μας στα αντίστοιχα αντικείμενα!

Μετά την επισημοποίηση της σύγκλησης του Ανώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων 
Αξιωματικών, για το Σάββατο, 08 Ιουνίου 2019, οι Ομοσπονδίες μας καταγγέλλουν 
ότι ως θεματοφύλακες των εργασιακών δικαιωμάτων του αστυνομικού προσωπι-
κού και της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, δεν θα συμπράξουν στην υλο-
ποίηση της απροσχημάτιστης και ανήθικης αυτής απόφασης του Αρχηγού της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, να συνεδριάσει το αρμόδιο Συμβούλιο ένα μόλις 24ωρο πριν 
από την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου ενόψει των εθνικών εκλογών.

Ειδικότερα, η παραπάνω απόφαση είναι μια κατάφορη παραβίαση της ισχύ-
ουσας νομοθεσίας, η οποία ορίζει ότι οι ετήσιες μεταθέσεις των αξιωματικών 
έπρεπε να πραγματοποιηθούν το τελευταίο 10ημερο του μηνός Μαΐου, αλλά 
δεν έγιναν λόγω των εκλογών της 26ης Μαΐου και θα έπρεπε να εκδοθεί νέο 
Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό της μετάθεσής τους σε μεταγενέστερο 
χρόνο. Είναι πρωτάκουστο να δρομολογείται κατά τον τρόπο αυτό συνεδρίαση 
συμβουλίου μεταθέσεων με μοναδικό σκοπό την τακτοποίηση των «ημετέρων», 
όταν είναι τοις πάσι γνωστό ότι ούτε οι τοποθετήσεις των νεοεξερχόμενων Υπα-
στυνόμων από τη ΣΑΕΑ τέλος Ιουνίου - ο μοναδικός λόγος για τον οποίο υπήρξε η 
αλλαγή πραγματοποίησης των αιτήσεων μεταθέσεων των Αξιωματικών που μέχρι 
τώρα πραγματοποιούνταν το τελευταίο 10ημερο μηνός Ιουνίου - δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθούν λόγω της προεκλογικής περιόδου, αλλά και το κυριότερο, ότι 
όποιες ενστάσεις και προσφυγές, θα εκδικασθούν μετά την 7η Ιουλίου, δηλαδή 
μετά την εκλογή νέας κυβέρνησης. Οπότε η σπουδή για τη σύγκληση του συμ-
βουλίου το προσεχές Σάββατο, αποκαλύπτει τις προθέσεις της Ηγεσίας και της 
απερχόμενης Κυβέρνησης, στο παρά ένα να προβούν σε καθαρά μη σύννομες και 
ανήθικες μεταθέσεις, κάτι το οποίο εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να νομιμο-
ποιήσουμε με τη συμμετοχή μας.

Δηλώνουμε λοιπόν ότι δεν θα γίνουμε συναυτουργοί της παρανομίας και της 

εξυπηρέτησης των «ημετέρων» με μια Ηγεσία, η οποία 
απέδειξε με τη στάση της, όχι μόνο τώρα αλλά πολλές 
φορές στο πρόσφατο παρελθόν, ότι μόνο της μέλημα 
είναι η τακτοποίηση των «δικών τους παιδιών» και 
είναι ανεπαρκής για την αντιμετώπιση των μεγάλων 
προβλημάτων.

Τέλος, εφόσον η Ηγεσία επιμένει στην αρχική της απόφαση, οι Ομοσπονδίες 
δηλώνουν ότι θα προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αποτροπή της. Πα-
ράλληλα καλούμε τα πολιτικά κόμματα να καταδικάσουν την προσπάθεια εκμε-
τάλλευσης και βολέματος των «ημετέρων» ενόψει και των βουλευτικών εκλογών.

Οι Ομοσπονδίες στο Σ.τ.Ε. για τα συμβούλια μεταθέσεων
Σε συνέχεια των ανακοινώσεών μας και των σχετικών εξωδίκων δηλώσεών μας 
προς τα Συμβούλια Μεταθέσεων / ΑΕΑ, οι Ομοσπονδίες μας κατέθεσαν, ήδη αι-
τήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, τόσο κατά των απο-
φάσεων του Ανώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων όσο και κατά του Κατώτερου 
Συμβουλίου Μεταθέσεων.

Ταυτόχρονα ζητήθηκαν και οι αναστολές των σχετικών αποφάσεων.
Περαιτέρω θα κινηθούμε με κάθε νόμιμο μέσο και με την άσκηση κάθε ενδίκου 
βοηθήματος, ώστε να μην υλοποιηθούν οι σχετικές μεταθέσεις που ελήφθησαν 
από μη νόμιμη συνεδρίαση των Συμβουλίων Μεταθέσεων, κατά παράβαση των 
όσων ορίζονται από το ΠΔ 100/2003, σχετικά με τους χρόνους αποφάσεων των 
μεταθέσεων, καθόσον το πλαίσιο των σχετικών προθεσμιών τίθεται για να τηρεί-
ται και όχι να παραβιάζεται κατά το δοκούν, από την εκάστοτε Διοίκηση, αλλά και 
προς αποφυγή “νομιμοποίησης” μελλοντικών αυθαίρετων διαδικασιών τέτοιου 
είδους.

Δεν συμμετέχουμε στην ανηθικότητα 
και στην παρανομία σας
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Η ορθή απόφαση της νέας Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου μας να ενισχυθούν 
επιτέλους οι μάχιμες Υπηρεσίες της Αθήνας, που τα τελευταία χρόνια αποδεκα-
τιστήκαν από έμψυχο δυναμικό εις βάρος της ασφάλειας των πολιτών, αλλά και 
των εναπομείναντων εκεί υπηρετούντων συναδέλφων μας, μας βρίσκει απολύ-
τως σύμφωνους και αποτελούσε το κορυφαίο αίτημά μας και με συγκεκριμένες 
προτάσεις σε κάθε συνάντηση της Ένωσης Αθηνών με την εκάστοτε Ηγεσία. 

Θα θέλαμε όμως να διασαφηνίσουμε ως μέλη της Διοίκησης της μεγαλύτερης 
πρωτοβάθμιας Ένωσης Αστυνομικών της χώρας και εκλεγμένοι πρόσφατα από 
χιλιάδες μέλη μας που υπηρετούν σε ΟΛΕΣ τις Υπηρεσίες των γεωγραφικών ορίων 
της Αθήνας, ότι καταδικάζουμε δημόσιες δηλώσεις συνδικαλιστών, οι οποίοι στον 
βωμό της δημοσιότητας και της προσωπικής προβολής, καθώς το συγκεκριμένο 
θέμα πουλάει αυτό το χρονικό διάστημα στα ΜΜΕ, δεν διστάζουν να χαρακτηρί-
σουν δημοσίως υποτιμητικά όλους συλλήβδην τους συναδέλφους μας που δεν 
υπηρετούν σε Υπηρεσίες πρώτης γραμμής ή επέστρεψαν στην Αθήνα από απο-
σπάσεις. Μην ξεχνούν επίσης ότι με πολλούς από αυτούς που κατηγορούν είναι 
κάθε τρία χρόνια συνυποψήφιοι στο ίδιο ψηφοδέλτιο χωρίς να ενοχλούνται! 

Το πόσοι θα πρέπει να υπηρετούν στις Επιτελικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου 
είναι θέμα καλής ή κακής διαχείρισης του προσωπικού από την Ηγεσία και όχι 
ευθύνη των υπηρετούντων συναδέλφων. Από την στιγμή που υπάρχουν όμως, 

κάποιοι θα πρέπει να υπηρετούν και σε αυτές τις Υπηρεσίες για να συνεχίσουν να 
λειτουργούν, αλλιώς ας καταργηθούν.. Το ζήτημα είναι να θεσμοθετηθεί σύστη-
μα αντικειμενικής αξιολόγησης του προσωπικού και όχι να επαφίεται κάθε φορά 
στον εκάστοτε Διοικητή να διώχνει τους μη αρεστούς στον ίδιο, χωρίς καμιά άλλη 
αιτιολόγηση, όπως παρατηρούμε αυτές τις ημέρες με αφορμή την πρωτοβουλία 
της νέας Ηγεσίας για μείωση του προσωπικού αυτών των Υπηρεσιών. 

Επίσης, η ορθή διακοπή αποσπάσεων ξεχασμένων για χρόνια στην επαρχία 
από Υπηρεσίες της Αθήνας για «υπηρεσιακούς» δήθεν λόγους, είναι απαράδε-
κτο να συμψηφίζεται με τους συναδέλφους που αποσπάστηκαν για σοβαρούς 
και πραγματικούς λογούς υγείας των ίδιων ή μελών την ίδιας οικογένειάς τους, 
καθώς και με όσους αποσπάστηκαν πριν ένα μήνα πρόσκαιρα σε αεροδρόμια της 
χώρας όπως συμβαίνει κάθε χρόνο με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και θα επέ-
στρεφαν στις Υπηρεσίες τους τον Σεπτέμβριο. Το ρητό μαζί με τα ξερά καίγονται 
και τα χλωρά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στον βωμό οποιουδήποτε υπηρεσια-
κού ή συνδικαλιστικού συμφέροντος.

Δεν θα γίνουμε κλακαδόροι καμιάς Ηγεσίας ούτε είναι ρόλος μας να συνδι-
οικουμε. Ο καθείς εκεί που ετάχθη. Είμαστε εκπρόσωποι όλων των μελών μας 
ανεξαρτήτως που υπηρετούν και σε κάθε περίπτωση καταστρατήγησης των δι-
καιωμάτων τους από την Διοίκηση θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε δυναμικά. 

Καρδιασμένου Μιχάλη 
Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Χρυσάφη Γρηγορίου 
Ειδικού Γραμματέα 

Δημοσίων Σχέσεων Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Χύτα Κωνσταντίνου 

Γενικού Γραμματέα Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Άστοχες δηλώσεις στο... βωμό της δημοσιότητας

Με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο ΤΣΙΑΡΑ συναντήθηκε το προεδρείο 
της Π.Ο.Σ.Υ., και του επέδωσε Υπόμνημα στο οποίο περιλαμβάνονται οι θέσεις 
του συνδικαλιστικού μας κινήματος για τις επιβαλλόμενες τροποποιήσεις του Κώ-
δικα Ποινικής Δικονομίας και του Ποινικού Κώδικα, που είχαν νομοθετηθεί από 
την προηγούμενη Κυβέρνηση, προκαλώντας την κατακραυγή της κοινωνίας.

Ειδικότερα, από την πλευρά μας, ενόψει της προώθησης στη Βουλή των Ελλή-
νων, σχετικού νομοσχεδίου που θα διορθώνει τις ισχύουσες ρυθμίσεις, επιση-

μάνθηκε στον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης, ότι για την Ομοσπονδία μας προέχει η 
άμεση τροποποίηση του άρθρου για την ποινική δίωξη των επιθέσεων εναντίον 
αστυνομικών ως ιδιώνυμο αδίκημα, η απαλλαγή από τα πάρεργα (επίδοση δι-
κογράφων) και άλλα ζητήματα που αναλυτικά περιλαμβάνονται στο Υπόμνημα.

Επισημαίνεται ότι, το ίδιο Υπόμνημα επιδόθηκε τόσο στον Υπουργό Προστασί-
ας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ όσο και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ-
νομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ.

Κατάθεση Υπομνήματος Π.Ο.ΑΣ.Υ.  
για την τροποποίηση του Π.Κ. & Κ.Π.Δ.

Έχουμε αναφερθεί πολλάκις στην πολύπαθη μεταγωγή της Υποδιεύθυνσης Ασφα-
λείας Αθηνών. Είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε να επισημάνουμε τα λάθη 
που τελούνται κατά της διεξαγωγή της αλλά και τρόπους για την θεραπεία της,ως 
προς την ασφάλεια και την ποιοτικότερη εκτέλεση των καθηκόντων των συναδέλ-
φων μας. Τουλάχιστον για ένα χρόνο οι κρατούμενοι των Τμημάτων Ασφαλείας 
των Αθηνών, λόγω έλλειψης θέσεων, φιλοξενούνται παντού,όπου βρεθεί θέση,ό-
πως σε άλλες Υποδιευθύνσεις και δεν είναι υπερβολή ότι κρατούνται ακόμα και 
στα κρατητήρια του ΑΤ Πεντέλης και αυτά της Αμυγδαλέζας.

 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, στην περισυλλογή των κρατουμένων το πρωί, από 
το βαν της μεταγωγής και τις περιπολίες της Υποδιεύθυνσης,οι κρατούμενοι να 
μαζεύονται με καθυστέρηση και προσπάθεια τριών ή και ακόμη τεσσάρων ωρών 

με συνέπεια η μεταγωγή να ξεκινά την πορεία της προς την Δ.Ε.Ε. ακόμα και μετά 
τις 12. Πόσο λειτουργικό θα ήταν όλα τα αυτόφωρα να μαζεύονται σε έναν κοινό 
χώρο κράτησης,ώστε οι συνάδελφοι το πρωί αναλαμβάνοντας Υπηρεσία, να προ-
βαίνουν απευθείας στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, με συνακόλουθο απο-
τέλεσμα την τήρηση των ωραρίων του προσωπικού; Πόσο δύσκολο είναι για την 
εκάστοτε Πολιτική Ηγεσία να βρει έναν χώρο κράτησης,όπως τα κρατητήρια της 
ΓΑΔΑ ή να δημιουργήσει έναν νέο χώρο κράτησης, διαθέτοντας μία μικρή ομάδα 
συναδέλφων για την φύλαξή του και αναβαθμίζοντας τα άμοιρα Τ.Α. που βρίσκο-
νται στο έλεος και στο φιλότιμο των Διοικητών των Τμημάτων Τάξης, ως προς την 
φύλαξη των κρατουμένων της

Βοηθείστε όσο είναι καιρός...

Του Μπογδανίδη Αχιλλέα 
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Μεταγωγή Υ.Α.Α., ένα καζάνι που βράζει  
και πότε θα ξεχειλώσει

Τί...;;; Δεν έχεις συνάδελφε..;

Κοιτούσες να είσαι καλός στην δουλειά σου και στο υπηρεσιακό σου αντικείμε-
νο και δεν σε ενδιέφερε να πάρεις ένα άλλο πτυχίο της... προκοπής; Έχεις πτυχίο, 
αλλά πρόλαβες να το καταθέσεις να γίνεις Ανθυπαστυνόμος κάνα δυο χρονάκια 
πιο γρήγορα; Κακώς μωρέ συνάδελφε, αυτά είναι λάθη... Δεν ήξερες, δεν ρώταγες;

Τι πτυχίο; Ότι να’ ναι κυρ Στέφανε... Βάλε κι απ’ αυτό, κι απ’ αυτό, κι απ’ αυτό 
κυρ Στέφανε, δεν έχει σημασία!

Πτυχίο νά’ ναι και ότι να’ ναι... Μα καλά και εσύ... νόμιζες ότι το πτυχίο της 
Σχολής Αστυφυλάκων, που πέρασες μετά κόπων και βασάνων, με την βάση ει-
σαγωγής στην Σχολή να την φθονούν τα 3/4 του μηχανογραφικού, έχει αξία;;; 
Πλανάσαι πλάνην οικτράν αγαπητέ συνάδελφε.... Εδώ στην Ελληνική πραγματι-
κότητα αγαπητέ μου, η κανονικότητα σε συνδυασμό με την λογική, είναι λέξη 
άγνωστη... Οπότε προσαρμόσου όσο μπορείς. Αν μπορείς... Και αν δεν χόρτασες 
δέκα χρόνια, αναξιοκρατία, καταστρατήγηση της ιεραρχίας, αγωγές λοταρία και 
βαθμολογική ανωμαλία με τον Ν.3686/2008, τώρα ένα νέο Π.Δ (υπ’αριθμ. 69 
Π.Δ.) έρχεται να σου λύσει τα χέρια και αν μη τι άλλο, ΑΝ είσαι στους ελάχιστους 
«τυχερούς» να σε «χορτάσει» ... βαθμούς!! Βιομηχανία νέων αγωγών, μεγαλύτε-
ρη αναμπουμπούλα,εξειδικευμένη και επικεντρωμένη φωτογραφική ρύθμιση με 
απώτερο σκοπό την παγίωση της ανωμαλίας και φυσικά του διχασμού μεταξύ των 
συναδέλφων. Είναι δυνατόν να αποτελούν τα πτυχία των ΤΕΙ & ΑΕΙ αξιοκρατικό-α-
ξιολογικό κριτήριο για την βαθμολογική εξέλιξη του Αστυνομικού προσωπικού;;; 
Μεγάλη συζήτηση....

Κι αν απαντήσουμε ΝΑΙ, αφού ήδη νομοθετήθηκε για την συγκεκριμένη κατη-
γορία συναδέλφων, τότε μόνο οι συγκεκριμένοι Υπαστυνόμοι Α’ έχουν δικαίωμα 
εξέλιξη; Οι πτυχιούχοι Αστυφύλακες; Οι πτυχιούχοι Αρχιφύλακες μη Ανακριτικοί 
Υπάλληλοι?? Οι... πτυχιούχοι Αξιωματικοί μας; Κάποιοι που κατέχουν και μετα-
πτυχιακά..??? Εκεί γιατί ο πτυχιούχος δεν αναβαθμίζεται και δεν εξελίσσεται γρη-
γορότερα???? Υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που ισχυρίζεται ότι έτσι λύνεται η αδι-
ανόητη κατάσταση του ζητήματος των Ανθυπαστυνόμων ή της εξέλιξής τους???

Δεν θα μπω καν στον κόπο να χαρακτηρίσω περαιτέρω τέτοιες ρυθμίσεις που 
το δίκαιο των ολίγων γίνεται πράξη, αδικώντας κατάφορα τις υπηρεσιακές δια-
δρομές και το δίκαιο των πολλών!!! Μπορούμε να συζητάμε για ώρες για το τι 
είναι πραγματικά δίκαιο ή λειτουργικό χωρίς να καταφέρουμε να βγάλουμε άκρη 
αλλά κάποια στιγμή πρέπει να θέσουμε τις βάσεις και να συμφωνήσουμε στα 
αυτονόητα, για να οργανώσουμε μια σειρά ορθή, αρχίζοντας αναγκαία και επιτα-
κτικά από την Σχολή Αστυφυλάκων και την τυπική αλλά κυρίως ουσιαστική ανα-
βάθμισή της. Δεν νοείται η Σχολή Αστυφυλάκων, εν έτη 2020... να χαρακτηρίζεται 

ως σχολή υπερδιετούς φοιτήσεως εφόσον η εισαγωγή της γίνεται με το πλαίσιο 
των Πανελληνίων εξετάσεων, πόσο μάλλον με βάσεις εισαγωγής που προκαλούν 
τον απόλυτο σεβασμό μεταξύ των υποψηφίων σπουδαστών. Πράγμα πλέον αδι-
αμφισβήτητο.

Επομένως η ανωτατοποίηση της Σχολής είναι μονόδρομος. Και όχι στα «χαρ-
τιά», αλλά στην πράξη με όλες τις επιβεβλημένες αλλαγές ή προσθήκες. Για πολ-
λούς και διαφόρους λόγους αλλά κυρίως γιατί αποτελεί το θεμέλιό μας. Το είχαμε 
προτείνει, το μελετήσαμε, το συζητήσαμε, το κυνηγήσαμε, μας το υποσχέθηκαν, 
το σχέδιο νόμου ήτανε έτοιμο προς υπογραφή, φτάσαμε στην πηγή αλλά την τε-
λευταία κυριολεκτικά στιγμή νερό δεν ήπιαμε... Νομοθετική ρύθμιση όμως, προς 
τακτοποίηση των ολίγων προνομιούχων είχαμε στο παρά ένα. Λεπτομέρειες...

Προς την νέα μας Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, λοιπόν, οι προκλήσεις της πραγ-
ματικής αναβάθμισης του Θεσμού της Αστυνομίας και του κύρους της, είναι άκρως 
επιτακτικές και ενδιαφέρουσες. Η Δημόσια Ασφάλεια δεν είναι έννοια αφηρημέ-
νη και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ που έχουν επιφορτιστεί 
να φέρουν εις πέρας το έργο τους, για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας 
σε όλους τους πολίτες. Δια τ’αύτα μην εμπαίζεται ανθρώπους, μην υπονομεύεται 
καταστάσεις. Δώστε στους σπουδαστές μας την Αστυνομική Ακαδημία που τους 
αξίζει και στο πτυχίο της Σχολής Αστυφυλάκων την υπόσταση και την αναγνώριση 
που του αρμόζει. Αυξήστε σημαντικά των αριθμό των εισακτέων, επιμένετε στον 
αξιοκρατικό τρόπο εισαγωγής μέσω Πανελληνίων εξετάσεων. Μην δημιουργείτε 
κάθε τόσο νέες «ταχύτητες» αστυνομικών συνειδητά ή ασυνείδητα.

Θα το φωνάζουμε μέχρι να γίνει πράξη σε όλες τις φυσικές και πολιτικές ηγε-
σίες,πόσο μάλλον και στην νέα, ευχόμενοι να έχει αυτιά και μάτια ανοιχτά στις 
μελετημένες προτάσεις της Ομοσπονδίας μας. Αντιμετωπίστε και θεσπίστε στην 
συνέχεια τρόπους βαθμολογικής εξέλιξης, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ και ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ με σε-
βασμό στην υπηρεσιακή διαδρομή, τις εσωτερικές εξετάσεις, σοβαρότητα, λογι-
κή και αποτελεσματικότητα. Όχι σπασμωδικά και συντεχνιακά ή επί μέρους, αλλά 
συνολικά, διορθώνοντας στρεβλώσεις του παρελθόντος. Δώστε πραγματικά κίνη-
τρα σε συναδέλφους και υπηρεσίες να αποδώσουν περισσότερο, να παραμένουν 
στο «πεζοδρόμιο». Μην επενδύετε μόνο στο φιλότιμό τους. Επιβραβεύστε τους. 
Σπάστε επιτέλους «αυγά», να γίνει σωστή η ομελέτα, γιατί μέχρι τώρα, μάλλον οι 
περισσότεροι, έχουν πετάξει και τα τσόφλια μέσα!

Και μια τελευταία παραίνεση σε όλους όσους ασχολούνται με την εκπροσώπη-
ση των συναδέλφων. ΕΙΔΙΚΑ στον αστυνομικό συνδικαλισμό δεν χωράνε κομματι-
κές ταυτότητες και κομματικά τερτίπια. Αν όντως θέλουμε κάποια στιγμή διεκδι-
κώντας το δίκιο μας, να κερδίσουμε τα αυτονόητα, χτίζοντας μια Αστυνομία που 
πραγματικά θα θαυμάζουμε όλοι...

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

Έχεις πτυχίο; ... Φτιάξε έναν Αστυνομικό Υποδιευθυντή!!!

Η Ενωση Αστυνομικών Αθηνών, ως η μεγαλύτερη Πρωτοβάθμια Ένωση Αστυ-
νομικών της Χώρας, συγχαίρει δημόσια τον νέο Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση 
Ιωάννη για την άμεση ανταπόκριση και υπογραφή του στο αίτημα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 
για την τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους κατά 5.500.000 €, 
το οποίο εκκρεμούσε προς έγκριση από τις αρχές Μαρτίου 2019 προς την τότε 
Υπουργό Εργασίας κα Αχτσιόγλου Έφη, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες 
απαιτήσεις του Ασφαλιστικού Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθει-
σών εισφορών των τελευταίων πέντε ετών, εκατοντάδων συναδέλφων μας ασφα-
λισμένων στο Ταμείο Πρώην Χωροφυλακής. 

Η Ενωσή μας καίτοι δεν πηρέ ποτέ θέση υπέρ ή κατά της διαγραφής των ασφα-
λισμένων που τηρούσαν τις προϋποθέσεις από το Πρώην Τ.Π.Δ.Υ., ήταν και είναι 
πάντα δίπλα σε όσους επέλεξαν την αποχώρησή τους, με συναντήσεις και παρεμ-
βάσεις όπου χρειάστηκε, προκειμένου να κυλήσει ομαλά η χρονοβόρα διαδικα-
σία και να επιστραφούν τα χρήματα στους δικαιούχους συναδέλφους μας.

Για αυτό το λόγο με το υπ’ αριθ. 034 από 24-04-2019 έγγραφό μας προς την 
Π.Ο.ΑΣ.Υ., είχαμε στηλιτεύσει τη μεγάλη και ακατανόητη καθυστέρηση στην τυ-
πική έγκριση της τροποποίησης του πλεονασματικού σημειωτέον, προϋπολο-
γισμού του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από την κυρία Αχτσιόγλου Έφη, η όποια παρά την τότε 

ενημέρωσή της από την Ομοσπονδία μας, δεν υπέγραψε ποτέ μέχρι και την απο-
χώρησή της από το Υπουργείο Εργασίας, αφήνοντας τους δικαιούχους χαμηλό-
μισθους συναδέλφους μας να αγωνιούν για τα δικά τους χρήματα, στα όποια 
προσέβλεπαν επί μήνες για να καλύψουν τις αυξημένες υποχρεώσεις τους. Κάτι 
που πραγματοποίησε ο νέος Υπουργός Εργασίας μέσα σε λίγες μόλις ημέρες από 
την σχετική ενημέρωσή του.

Όπως αποδεικνύεται περίτρανα, ο άνθρωπος κάνει τη θέση και όχι η θέση τον 
άνθρωπο και ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών οφείλουμε να αναγνω-
ρίσουμε την καταλυτική συμβολή του Υπουργού κ. ΒΡΟΥΤΣΗ Ιωάννη στην άμεση 
επίλυση του ζητήματος που ταλάνιζε για αρκετούς μήνες, μεγάλο αριθμό αστυνο-
μικών – μελών της Ένωσής μας.

Συνεχίζεται επιτέλους η επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους αστυνομικούς 

χάρη στην υπογραφή του νέου Υπουργού Εργασίας

Των
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Παρακολουθώντας την αναδιοργάνωση των μάχιμων υπηρεσιών σύμφωνα με τις 
εξαγγελίες της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης δεν μπορώ να πω πως δεν υπάρχει μια 
ικανοποίηση, αφού άλλωστε αυτή ήταν και το πάγιο αίτημα της Ε.ΑΣ.Υ.Α. Να απε-
γκλωβιστούν δηλαδή αστυνομικοί από αλλότρια αντικείμενα και πάρεργα και να 
μετακινηθούν στις μάχιμες υπηρεσίες για να τεθούν στην διάθεση του πολίτη και 
την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Θα ήθελα όμως εδώ να εκφράσω ορι-
σμένους προβληματισμούς κυρίως για τον τρόπο στελέχωσης της Άμεσης Δράσης 
αλλά και τον κίνδυνο να μπει η υπηρεσία σε μια εσωστρέφεια εξ αιτίας και του 
τρόπου επιλογής των ατόμων αλλά και του αριθμού που θα στελεχώσει την κάθε 
Υποδιεύθυνση. 

Είναι γνωστό πως με την τελευταία αναδιάρθρωση η Άμεση Δράση αποτελείται 
από δύο Υποδιευθύνσεις. Την Α’ Υποδιεύθυνση που περιλαμβάνει τα περιπολι-
κά και την Β Υποδιεύθυνση που περιλαμβάνει τα δίκυκλα: Ομάδα Ζ και ΔΙ.ΑΣ. 
Επίσης περιλαμβάνει και το τηλεφωνικό κέντρο. Η μέχρι στιγμής μέριμνα είναι 
να ενισχυθεί η ομάδα ΔΙ.ΑΣ με όλο το νεαρό προσωπικό μέχρι να συμπληρω-
θούν 500 άτομα. Δεν υπάρχει δηλαδή μια σαφής πρόβλεψη για τα άτομα που θα 
μετακινηθούν στα περιπολικά και στο τηλεφωνικό κέντρο που όλοι γνωρίζουμε 
πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του. Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος τα άτομα που 

θα στελεχώσουν τα περιπολικά τα οποία σημειωτέον είναι αποδεκατισμένα σε 
προσωπικό, να ανέβει και σημαντικά ο μέσος όρος ηλικίας καθ’ ότι όλοι οι νεαροί 
στελεχώνουν την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 

Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τα άτομα που θα στελεχώσουν την ομάδα Ζ. 
Ιστορική ομάδα δικύκλων με πολύπλευρη προσφορά στην κοινωνία αυτή την στιγ-
μή δεν έχει την δυνατότητα να βγάλει ούτε ένα ζευγάρι να εργαστεί κάρτα στον 
τομέα. Η ομάδα Ζ η οποία προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στα περιπολικά αφού 
λαμβάνουν σήματα κανονικά και εξυπηρετούν στο φόρτο εργασίας του Κ.Α.Δ. και 
κατά συνέπεια υπάρχει καλύτερη αμεσότητα στα καθημερινά προβλήματα των 
πολιτών. Πιο ευέλικτη και ότι την μοτοσυκλέτα χειρίζεται ένας αναβάτης που για 
όσους έχουν οδηγήσει μηχανή, αντιλαμβάνονται την σημαντική διαφορά στην 
ταχύτητα κίνησης. Ιδιαιτέρως δε μέσα στον κυκλοφοριακό φόρτο. 

Εάν λοιπόν θέλουμε να εξασφαλίσουμε το αξιόμαχο, το ενιαίο και αδιαίρετο 
της Α.Δ., αυτό πρέπει να γίνει επί ίσοις όροις. Τότε το προσωπικό που την απαρ-
τίζει θα μπορεί απερίσπαστο και χωρίς προσωπικές διενέξεις και αντιμαχίες να 
προσφέρει αυτά που πραγματικά μπορεί στον τομέα της δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας.

Η Ομοσπονδία μας καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την Πολιτική 
και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας διότι με τις αποφάσεις τους συνε-
χίζουν να απαξιώνουν τον αστυνομικό θεσμό, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους 
το γεγονός ότι απέχουμε μόλις λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 
7ης Ιουλίου και άρα δεν δικαιούνται να δημιουργούν τετελεσμένα χωρίς να έχουν 
τηρηθεί ούτε καν οι στοιχειώδεις δημοκρατικές διαδικασίες της διαβούλευσης 
και της υποβολής προτάσεων εκ μέρους μας.

Μετά τις επαχθείς αποφάσεις τους για τη δήθεν αναβάθμιση της εκπαίδευ-
σης με σχέδιο π.δ. που επεστράφη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από το 
Συμβούλιο της Επικρατείας ως απαράδεκτο κλπ, αυτή τη φορά, προώθησαν για 
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δυο «μορφώματα», στα οποία 
καταφανώς υπάρχει ανάμειξη και αποστράτων, με στόχο το βόλεμα και την τα-
κτοποίηση «ημετέρων», με φωτογραφικές διατάξεις της τελευταίας στιγμής που 
μόνο αγανάκτηση και αποτροπιασμό μπορούν να προκαλέσουν στο σύνολο του 
αστυνομικού προσωπικού.

Ειδικότερα, το πρώτο αφορά στο Προεδρικό Διάταγμα 69 «Ρύθμιση θεμάτων 
αστυνομικού προσωπικού» που δημοσιεύτηκε την 1η Ιουλίου 2019 και περιέχει 
σκανδαλώδη αποσπασματική ρύθμιση για την εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων… 
Χωρίς να έχει ενημερωθεί η Ομοσπονδία μας, καίτοι γνωρίζει η Ηγεσία ότι το 
θέμα των Ανθυπαστυνόμων, αλλά και των υπόλοιπων βαθμών, αποτελεί διαχρο-
νικό μας αίτημα και έχει απασχολήσει κατά καιρούς συναντήσεις με υπηρεσια-
κούς παράγοντες, καλείται να αποδεχτεί ρυθμίσεις που όχι μόνο δεν προάγουν 
τα συμφέροντα των συναδέλφων μας αλλά αποτελούν από μόνες τους και υπο-
νόμευση της όλης προσπάθειάς μας για την αντικειμενική και δίκαιη διαμόρφω-
ση ενός σύγχρονου βαθμολογίου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Υπηρε-
σίας και των συναδέλφων μας.

Ως εκ τούτου, διαφωνούμε με πρακτικές προαγωγής αξιωματικών που αφο-
ρούν μόνο όσους έχουν τίτλο σπουδών – και καλώς –, αδιαφορώντας για τους 
υπόλοιπους συναδέλφους, τους οποίους μάλιστα αντιμετωπίζουν με δυο ταχύτη-
τες και χωρίς να δημιουργούνται νέες οργανικές θέσεις για τους νεοπροαχθέντες, 
ενισχύοντας έτσι τον πληθωρισμό βαθμών που ήδη προκαλεί τερατογενέσεις 
στην επετηρίδα. Μάλιστα, είναι αντιφατικό το γεγονός ότι με το εν λόγω π.δ. ανα-
γνωρίζονται αλά καρτ τα πτυχία ως προσόν για την προαγωγή των Ανθυπαστυνό-
μων, ενώ σε άλλη διαδικασία, όπως είναι η προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων 
ειδικών καθηκόντων (ή εκ του Σώματος ή εξ ιδιωτών) δεν λαμβάνονται υπόψη 
είτε περιορίζονται προσόντα, όπως η ύπαρξη επιστημονικών μελετών – ερευνών, 
οι διδακτορικοί τίτλοι σπουδών κ.ά. Σε κάθε δε περίπτωση, η όλη φωτογραφική 

μεθόδευση είναι δηλωτική της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Επιπλέον, συνιστά ντροπή και η κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση της επανεξέτασης 
της υπηρεσίας γραφείου σε βαθμούς διοίκησης, λειτουργώντας εις βάρος των 
μάχιμων και ευσυνείδητων αξιωματικών του Σώματος.

Το δεύτερο Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 65 (ΦΕΚ 104 από 26/06/2019) αφο-
ρά στην «Οργάνωση, διάρθρωση και καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερι-
κών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας», όπου χωρίς καμία εξήγηση, επαναφέρουν 
τη ρουσφετολογική διάταξη που είχε καταργηθεί επί υπουργίας Νίκου ΤΟΣΚΑ και 
αφορούσε τη μετάθεση στον τόπο συμφερόντων όσων υπηρετούν στην Υπηρεσία 
Εσωτερικών Υποθέσεων πριν από την υπογραφή του επίμαχου π.δ., τροφοδο-
τώντας αλαζονικές συμπεριφορές και διαιωνίζοντας μια νοσηρή αντίληψη περί 
ξεχωριστής και «περιούσιας» υπηρεσίας που βρίσκεται πέρα και πάνω από το 
αστυνομικό Σώμα.

Η Ομοσπονδία εκφράζει την αντίθεσή της σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις και 
διαβεβαιώνει τα μέλη της ότι θα ζητήσει από τη νέα Ηγεσία αμέσως μετά τις 
βουλευτικές εκλογές όλες οι παράτυπες και fast track αποφάσεις της σημερινής 
Ηγεσίας, να αποσυρθούν – εξεταστούν από μηδενικής βάσεως, αλλά και να μην 
προωθηθεί ξανά στο ΣτΕ το απαράδεκτο σχέδιο π.δ. για την εκπαίδευση, καθώς 
έχει ταυτιστεί με κομματικές επιλογές και σκοπιμότητες που μόνο κακό προκα-
λούν σε όλους.

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

Ενιαία και αδιαίρετη Άμεση Δράση επί ίσοις όροις

Μορφώματα και τερατογενέσεις 
σε Σκανδαλώδη διατάγματα λίγο πριν τις εκλογές

Σύντροφε τα καταφέραμε. Με αυτή την φράση θα μπορούσε να αποτιμηθεί το 
«έργο» και η «πρόοδος» της Αστυνομίας τα τελευταία έτη. Ακούγεται παράλο-
γο και όμως δεν είναι. Δεν είναι, γιατί η αποσύνθεση ενός θεσμού σε τόσο σύ-
ντομο χρονικό διάστημα δεν είναι αποτέλεσμα απλά αποτυχίας. Θέλει σχέδιο, 
πρόγραμμα και μεθοδικότητα. Θέλει να τα κάνεις όλα σωστά ένα προς ένα για 
να οδηγηθείς στην ολική αποσύνθεση. Σαν το ντόμινο που στήνεις με προσοχή. 
Ρίχνοντας το πρώτο κομμάτι, ακολουθούν αυτόματα και τα υπόλοιπα. Στο τέλος 
αυτό που μένει είναι στον επόμενο να μαζέψει τα πεσμένα κομμάτια.

Έτσι και στην Αστυνομία η πτώση ξεκίνησε με την κατάργηση της Δ.ΕΛ.Τ.Α. Πριν 
από τέσσερα χρόνια και ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες με το κλείσιμο 
του Α’ κέντρου της ΔΙ.ΑΣ. Με την κατάργηση της Δ.ΕΛ.Τ.Α. δημιουργήθηκε ένα 
επιχειρησιακό κενό το οποίο καλύφθηκε από Υπηρεσίες που δεν είχαν ούτε την 
εκπαίδευση ούτε τον εξοπλισμό για να ανταπεξέλθουν, με αποτέλεσμα η απο-
τυχία να είναι δεδομένη. Τέτοιες υπηρεσίες η ΔΙ.ΑΣ. και η Ο.Π.Κ.Ε.. Η μεν πρώτη 
κατέληξε να είναι μία κινητή σκοπιά και η δεύτερη μία μικρή διμοιρία. Καθήκοντα 
που δε συνάδουν με τον επιχειρησιακό τους ρόλο και τον σκοπό για τον οποί-
ον δημιουργήθηκαν. Απομακρύνθηκαν από την αντιμετώπιση της καθημερινής 
εγκληματικότητας και από το πλευρό του πολίτη και έγιναν απλά αριθμοί που 
συμπληρώνουν τα κενά στα κουτάκια αυτών που κάθονται πίσω από τα μεγάλα 
τους γραφεία. Πολλές φορές λάμβαναν «παράλογες» διαταγές που θύμιζαν δια-
ταγές κομισάριων!!!

 Η κατάσταση γινόταν χειρότερη αν ληφθεί υπ’ όψιν η έλλειψη προσωπικού και 
σωστού εξοπλισμού. Ομάδες ΔΙ.ΑΣ. με τρία άτομα, με μηχανές χωρίς λάστιχα, με 
ακατάλληλα κράνη, χωρίς εξοπλισμό αναβάτη μηχανής, να στέκονται σταθερές 6 
ώρες σε στόχους και να υπάρχει επιπλέον και η απαίτηση της απόδοσης. Ομάδες 

Ο.Π.Κ.Ε. με τέσσερα άτομα σε ένα όχημα εικοσαετίας, χωρίς λάστιχα, με σπα-
σμένα αμορτισέρ και καθίσματα, φορτωμένο με ασπίδες ,κράνη και υλικά που 
άλλα ήταν φθαρμένα, άλλα σπασμένα, όλα όμως ακατάλληλα. Ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. 
να χρησιμοποιούνται μέσα σε μία βάρδια ως σκοποί σε στόχους για αρχή, στη 
συνέχεια για μέτρα τάξης μαζί με συναδέλφους από Αστυνομικά Τμήματα και 
τέλος για συνδρομή στην Υ.Α.Τ..

 Ακολούθησαν κι άλλες σωστές ενέργειες όπως η κατάργηση πολλών Αστυνο-
μικών Τμημάτων και συγχώνευσή τους με άλλα, με το σκεπτικό ότι θα έχουμε 
περισσότερο προσωπικό στον δρόμο. Τελικά το αποτέλεσμα ήταν να δημιουρ-
γηθούν τεράστιοι και μη διαχειρίσιμοι τομείς ευθύνης αλλά και μεγάλες ουρές 
πολιτών έξω από τις πόρτες των ΑΞ.ΥΠ. του εκάστοτε Τμήματος Ασφαλείας. Για 
να είμαστε δίκαιοι όμως οι ουρές αυτές διαλύονταν στις 10 η ώρα το βράδυ που 
έκλεινε το «μαγαζί», καθώς πλέον πλην ελαχίστων εξαιρέσεων κανένα Τμήμα 
Ασφαλείας δεν έχει αξιωματικό υπηρεσίας τις βραδινές ώρες.

 Το ντόμινο συνέχισε την πορεία του και ακολούθησαν κομμάτια που δεν αφο-
ρούσαν την καθ’ αυτή υπηρεσιακή καθημερινότητα, αλλά ήταν απαραίτητα για 
την ολοκλήρωση του προγράμματος. Μερικά από αυτά είναι η αλλαγή του μισθο-
λογίου και η δημιουργία της προσωπικής διαφοράς, οι κρίσεις αξιωματικών με 
κριτήρια που κανένας πότε δεν κατάλαβε, τα συμβούλια μεταθέσεων που είχαν 
αμέτρητες ενστάσεις και το καλύτερο από όλα οι πειθαρχικές διώξεις χωρίς καμία 
βάση, που πολλές φορές προδίκαζαν το αποτέλεσμα πριν καν αρχίσουν .

Αυτά και άλλα πολλά οδήγησαν την Αστυνομία και κατ’ επέκταση τον αστυ-
νομικό, εκεί που είναι σήμερα. Στην απόλυτη απαξίωση. Εκεί που τους ήθελαν 
εξ’ αρχής και γι’ αυτό τώρα μπορούν να φωνάξουν «σύντροφε τα καταφέραμε». 

Του Χρυσάνθου Χρήστου
Μέλους Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Σύντροφε τα καταφέραμε

Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται για την ΔΙΑΣ. Λες και έχουν συμφωνήσει 
ΟΛΟΙ στην κατάργησή της. Πριν από καιρό γράφαμε κ ενημερώναμε ότι εκτός των 
γνωστών προβλημάτων που πάσχουν προφανώς όλες οι Υπηρεσίες, (υλικοτεχνική 
υποστήριξη, γραφική ύλη, ασυρματική επικοινωνία κλπ), η παραπάνω Υπηρεσία 
είχε φτάσει στο ΜΙΣΟ της δύναμής της. Πλέον και ενώ περιμέναμε άμεση ενίσχυση 
λόγω της πολλαπλής αποστολής που έχει, αλλά και της αμεσότητας στη διευθέτη-
ση οποιουδήποτε συμβάντος, η δύναμη του προσωπικού είναι στο 1/3 της αρχικής. 
``  Όπου φύγει φύγει ο συνάδελφος και ποιος να μείνει άλλωστε και για ποιο λόγο; 
``  Που αλλάζουν κάθε λίγο τις διαταγές και κουράζουν το προσωπικό με τα θέλω 
τους; 
``  Που θέτουν το προσωπικό σε μέγιστο κίνδυνο βάζοντάς τους σε στατικές φυλά-
ξεις; 
``  Που τους βάζουν στατικούς στον ήλιο, χωρίς κάλυψη, χωρίς καμία διοικητική 
μέριμνα, ενώ αυτοί είναι στα ωραία τους αυτοκίνητα και στα υπέροχα γραφεία 
τους; 
``  Που ότι και να χρειαστεί από οποιονδήποτε και οτιδήποτε φωνάζουν τη ΔΙΑΣ; 
``  Που αποφάσισαν να διατεθούν άντρες της ΔΙΑΣ στα δικαστήρια για μεταγωγές 
όταν οι ομάδες δεν καλύπτουν ούτε τη μισή Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών και 
ακόμα και αυτές είναι «κουτσές»; 
``  Που από τη δημιουργία αυτής της υπηρεσίας οι περισσότεροι έχουν πολλά προ-
βλήματα υγείας, όπως κάκωση μηνίσκου, αυχενικό, μέση και δεν έχει δοθεί ούτε 
μισό κίνητρο για να παραμείνουν, απεναντίας λογίζονται ως νούμερα ! Αυτοί 
που θα προστρέξουν οπουδήποτε, καβάλα σε μια μηχανή, σε δύο ρόδες, με καύ-
σωνα και παγετό, με ένα κράνος στο κεφάλι, να διαφυλάξουν τη ζωή και την 
περιουσία των συμπολιτών μας, που θα οδηγήσουν τάχιστα τις επιτόκους στο 
μαιευτήριο, που θα δώσουν, όντας καλά εκπαιδευμένοι, πρώτες βοήθειες όπου 
κριθεί απαραίτητο.

Αυτοί οι ΗΡΩΕΣ λοιπόν λογίζονται ως νούμερα! Και δυστυχώς ακόμα και τα νού-

μερα στερεύουν. Ξεχάστηκα με τα καλά της ΔΙΑΣ και συνεχίζω: 

``  Που συνοδεύει μοτοπορείες αντιεξουσιαστών αλλά και οπαδικές χωρίς επαρκή 
δύναμη, χωρίς εκπαίδευση και χωρίς τα απαραίτητα υλικά (αχ αυτή η κατάργηση 
της ΔΕΛΤΑ); 

Ξέμειναν λοιπόν ως φαίνεται οι λιγοστοί εναπομείναντες ΗΡΩΕΣ, οι ανώνυμοι, 
οι ταπεινοί, να κρατούν όρθια τη ΔΙΑΣ και ολόκληρο το Σώμα! Ο χρόνος όμως είναι 
αμείλικτος και αχνοφαίνονται σιγά σιγά σημάδια κόπωσης αλλά και πτώσης του 
ηθικού! Αυτό μπορεί να το διακρίνει η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία; Το γνωρίζει 
ήδη, όπως καλώς το γνωρίζει ολάκερη η κοινωνία.

Είναι γνωστό δε ότι η ΔΙΑΣ αποτελεί το πιο αγαπημένο τμήμα της ΕΛ.ΑΣ. Να 
υπενθυμίσω λοιπόν εδώ ότι κύρια μέριμνα των ανώτερων και ανώτατων αξιωμα-
τικών είναι η προστασία και η ανύψωση του ηθικού των αντρών τους και όχι «30 
μέτρα πιο μακριά και 20 μέτρα πιο κοντά» από έναν στόχο, ΑΛΛΑ χωρίς κάλυψη, 
ακινησία και κάτω από τον καυτό ήλιο ή να τροποποιεί ο καθείς με τις ορέξεις του 
τη φύλαξη κάποιου στόχου. Η κοινωνία έξω βράζει από την εγκληματικότητα, περι-
οχές κυριολεκτικά αφύλακτες ,απουσία της ΔΙΑΣ και εννοείται με τα προηγούμενα 
ότι μια ομάδα ΔΙΑΣ αστυνομεύει έως και τρεις περιοχές με δύναμη 3 αντρών κ 
γυναικών. Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Ότι μπορεί ο καθένας και όπως μπορεί... Και 
οι Διαταγές του Αρχηγείου καθημερινές και σωρηδόν! Επιτηρήστε και αυτόν τον 
στόχο και αυτόν και αυτόν! Ωραία, με πόσους και με πόσες ομάδες; Στα δημοσιο-
γραφικά θεωρεία ακούγονται ωραία και παχιά λόγια, από πράξεις όμως πιάσαμε 
πάτο. Το Αρχηγείο έφερε πίσω κάποιους αποσπασμένους, αλλά ακόμα περισσό-
τεροι έφυγαν για τα Επίσημα. Δώστε επιτέλους ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΧΙΜΟΥΣ! Θα 
κλείσω με κάποιο ρητό των παλαιότερων:

«Κάθε πέρσι και καλύτερα»! Δυστυχώς ... για το παρόν και το μέλλον...

Του Παπαντώνη Γεωργίου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται για την ΔΙΑΣ
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Είναι ευρέως γνωστό ότι στην Ελλάδα σε μία εποχή κοινωνικοοικονομικής κρίσης, 
το φαινόμενο της ευθανασίας έχει επανέλθει στις κοινωνιοψυχολογικές αναπα-
ραστάσεις της ελληνικής κοινωνίας. Θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει την 
αναπαράσταση της ευθανασίας, παράξενη, φοβική αλλά και θλιβερή.

Ο όρος «ευθανασία» φαίνεται πως προέρχεται από τον Francis Bacon, τον 17ο 
αιώνα, ο οποίος τον χρησιμοποίησε για να επεξηγήσει λακωνικά έναν θάνατο 
ανώδυνο, εύκολο και κατά μία έννοια ευτυχή στα πλαίσια της Ιατρικής. Με το 
πέρασμα των ετών φαίνεται πως η ευθανασία ως όρος διακρίνεται σε ενεργητική 
αλλά και παθητική.

Αναφερόμενοι λοιπόν στην ευθανασία, γεννάται ένα κρίσιμης σημασίας ερώ-
τημα: Από το δικαίωμα στη ζωή είναι δυνατόν να συνάγεται δικαίωμα στο θά-
νατο; Φαίνεται πως ναι είναι δυνατή η κατοχύρωση του δικαιώματος θανάτου, 
όμως δεν σημαίνει πως αυτό το δικαίωμα είναι απεριόριστο. Ακόμη και αν η 
βούληση ενός ασθενούς χρειάζεται πλήρη προστασία, η ελευθερία της επιλογής 
δεν είναι απεριόριστη. Η σύμπραξη ενός τρίτου σε περίπτωση αυτοδιάθεσης του 
ασθενούς πρέπει να υπόκειται απόλυτα αυστηρό έλεγχο, για το συμφέρον του 
ασθενούς και την αποτροπή εξυπηρέτησης συμφερόντων τρίτων. Η περίπτωση 
σύμπραξης συσχετίζεται άμεσα με το φαινόμενο της ευθανασίας.

Αν θα θέλαμε λοιπόν κατηγοριοποιήσουμε το δικαίωμα στο θάνατο, όσο δυσά-
ρεστο ζήτημα και αν θεωρείται θα μπορούσαμε να το πράξουμε ως εξής:
Α. Το δικαίωμα της αυτοκτονίας, αναγνωρίζεται ως δικαίωμα που απορρέει από 
την αρνητική έκφανση του δικαιώματος στη ζωή. Ωστόσο το άτομο έχει δικαίωμα 
να θέσει τέλος στη ζωή του, αρκεί η απόφαση να είναι πλήρως ελεύθερη και αμε-
ρόληπτη. Εάν ελλοχεύουν, αμφιβολίες ως προς την απόφαση του ατόμου, τότε 
νομιμοποιείται η παρέμβαση από τρίτο άτομο. Εξ ου και ο ΠΚ, ως τώρα δεν τιμω-
ρεί την αυτοκτονία, αλλά την συμμετοχή σε αυτή σύμφωνα με το άρθρο 301 ΠΚ.

Β. Η περίπτωση της παθητικής ευθανασίας, διακρίνεται σε 3 βασικές υποκατη-
γορίες οι οποίες είναι : 1. Με τη βούληση του ασθενούς, όπου ο Ιατρός δεν έχει το 

δικαίωμα να θεραπεύσει τον ασθενή, αν ο ίδιος δεν το θέλει, κατόπιν διεξοδικής 
ενημέρωσης του, ακόμη και αν η μη θεραπεία οδηγεί στο θάνατο. 2. Αντίθετα με 
τη βούληση του ασθενούς, όπου ο Ιατρός δεν προσφέρει θεραπεία στον ασθενή, 
παρόλο που την επιζητεί. Κατά κανόνα είναι απαράδεκτη, κατ’ εξαίρεση γίνεται 
αποδεκτή όταν οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι, π.χ. σε περίπτωση με-
ταμόσχευσης όπου το μόσχευμα είναι 1 και οι λήπτες είναι ένας νέος και ένας 
υπερήλικας. 3. Χωρίς τη βούληση του ασθενούς, όπου ο Ιατρός είναι δυνατόν να 
λειτουργεί IN DUBIO PRO VITA, δηλ εν αμφιβολία υπέρ της ζωής αλλά συνήθως 
στην ελληνική επικράτεια λειτουργεί με γνώμονα ότι ο ασθενής ήθελε να ζήσει.

Γ. Η περίπτωση της ενεργητικής ευθανασίας, διακρίνεται σε 2 υποκατηγορίες : 
1. Άμεση ενεργητική ευθανασία, όπου ο ασθενής επιζητεί το θάνατο και ο Ιατρός 
ή Τρίτος ενεργεί προσφέροντας τον θάνατο, π.χ. ο τρίτος χορηγεί φαρμακευτική 
ουσία που παρέχει άμεση νέκρωση του εγκεφάλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 
Ελλάδα απαγορεύεται, σε αντίθεση με το Βέλγιο, την Ολλανδία και ορισμένες 
ακόμη χώρες όπου επιτρέπεται με το πρόσχημα ότι η υγειονομική κατάσταση 
είναι μη αναστρέψιμη. 2. Έμμεση ενεργητική ευθανασία, όπου ο ασθενής έχει 
αφόρητους πόνους επιζητά την ανακούφιση και ο Ιατρός χορηγώντας φαρμακευ-
τική ουσία με σκοπό την μείωση του άλγους, τελικώς επέρχεται θάνατος, π.χ. χο-
ρήγηση μορφίνης από την οποία επέρχεται θάνατος. 

Ο λόγος περί ευθανασίας τέθηκε διότι το Αστυνομικό Προσωπικό και κυρίως 
τα Α.Τ. γίνονται δέκτες ενημέρωσης δυσάρεστων συμβάντων που συνδέονται με 
το φαινόμενο αυτό, το οποίο εμπλέκεται σε περιστατικά εντός αλλά και εκτός 
των Νοσοκομείων. Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο φιλοδοξούσε να αποσαφηνίσει 
βιοηθικά ζητήματα επί των οποίων ενδεχομένως αρκετές φορές έρχεται αντιμέ-
τωπος ο Αστυνομικός με πολίτες που είτε εν αγνοία τους είτε προς υποβόσκων 
όφελος τους αναφέρουν συμβάντα που εμπίπτουν στην αυτοκτονία, στην παθη-
τική ευθανασία αλλά και στην ενεργητική ευθανασία και συνεπώς η συνδρομή 
του προσωπικού σε τέτοια ζητήματα πέραν της δικονομικής - προανακριτικής εκ 
του νόμου υποχρέωσης είναι και βιοηθική με γνώμονα το σεβασμό του δικαιώ-
ματος στη ζωή, αλλά όπως φαίνεται και του δικαιώματος στο θάνατο.

Του Χατζησυμεωνίδη Σταύρου
Μέλους Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Φοιτητή Παντείου Πανεπιστημίου- Τμήμα Ψυχολογίας

Βοηθικός λόγος περί ευθανασίας

H Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών πιστή στις καταστατικές της αρχές, 
στις αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεών 
της, προσπάθησε τις τελευταίες μέρες να τηρήσει μια υπεύθυνη στάση αναφο-
ρικά με όσα έχουν διαδραματιστεί με την προκήρυξη πρόσληψης 1.500 θέσεων 
Ειδικών Φρουρών, από πλευράς της Κυβέρνησης.

Η Διοίκηση της Αστυνομίας και ο τρόπος με τον οποίο θα αστυνομεύονται οι 
γειτονιές, επαφίεται αποκλειστικά στην εκαστοτε Πολιτική και Φυσική Ηγεσία. Ο 
θεσμικός μας όμως ρόλος επ’ουδενί δεν μας αφήνει το περιθώριο, να μην μετα-
φέρουμε την αγωνία και την θέση των χιλιάδων μελών μας.

Δηλώνουμε λοιπόν την έντονη δυσαρέσκειά μας και την αντίθεσή μας στην 
πρόσληψη Ειδικών Φρουρών.

Για να μην δημιουργούνται σκιές και κυρίως για να μην δεχθούμε τις ίδιες αή-
θεις επιθέσεις που δέχτηκε η Π.ΟΑ.Σ.Υ. μετά την από 22-7-2019 ανακοίνωσή της 
για το ζήτημα, αποζητούμε να καταστεί γνωστό και στον τελευταίο συνάδελφο 
ότι τιμούμε και σεβόμαστε απεριόριστα όλους τους συναδέλφους που προσελή-
φθησαν στο Σώμα είτε ως Ειδικοί Φρουροί, είτε ως Συνοριακοί Φύλακες. Οι άν-
θρωποι αυτοί έδωσαν αίμα για την πατρίδα και την ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκαν δίπλα μας 
στο πεζοδρόμιο και στελέχωσαν κάποιες από τις πιο μάχιμες Υπηρεσίες, όπως η 
ΔΙ.ΑΣ. και η ΔΕΛΤΑ. Το ίδιο θα τιμήσουμε και θα αναγνωρίσουμε την προσφορά 
και αυτών που θα προληφθούν τους επόμενους μήνες.

Οι ενστάσεις μας αφορούν ξεκάθαρα τα προβλήματα τα οποία θα ανακύψουν 
με τους πολλούς τρόπους πρόσληψης (κυρίως στις μεταθέσεις με αντικειμενικά 
κριτήρια για νομούς τις περιφέρειας), την ανομοιογένεια και κυρίως τις κατάφο-

ρες αδικίες που υφίστανται για πολλοστή φορά οι αστυφύλακες του θεσμού των 
πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίοι αισθάνονται ως πέμπτης κατηγορίας αστυνο-
μικοί και για τους οποίους ισχύει το ρητό « τα κάνουν όλα και συμφέρουν ακόμα 
και με λιγότερα χρήματα».

Αφουγκραζόμαστε επίσης την καθημερινή αγωνία και τη δίκαιη αγανάκτηση 
που μας μεταφέρουν χιλιάδες οικογένειες των οποίων τα παιδιά δεν θα εισα-
χθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων για ελάχιστα μόρια, ενώ την ίδια ώρα η ΕΛ.ΑΣ. 
προκηρύσσει προσλήψεις με άλλο τρόπο!!!

Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι αρκετοί, κυρίως ανώτατοι αξιωματικοί διαφωνούν 
μαζί μας, αφού θεωρούν ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα επιλύσουν άμεσα το ζήτημα 
της υποστελέχωσης Υπηρεσιών της Αττικής. Απλά τους επισημαίνουμε ότι προ-
σπαθούν να καλύψουν τα λάθη των τελευταίων ετών με άλλα λάθη. Η πρόσκαιρη 
επίλυση κάποιων ζητημάτων θα δημιουργήσει άλλα πολύ σοβαρότερα, από τα 
οποία θα αδικηθούν ακόμα και Αστυφύλακες προερχόμενοι από Ειδικοί Φρου-
ροί, μεγάλο ποσοστό των οποίων είναι πλέον μέλη της Ένωσής μας.

Συνοψίζοντας απαιτούμε επιτέλους:
Ενιαίο και αδιάβλητο τρόπο εισαγωγής στην ΕΛ.ΑΣ. προκρίνοντας αποκλειστικά 
τις Πανελλήνιες Εξετάσεις,
Την ταυτόχρονη αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών,
Να μην μείνει στα χαρτιά η περιβόητη ομογενοποίηση του 2008.

Είναι επιτέλους καιρός η ΕΛ.ΑΣ. ως Σώμα να περάσει σε μια νέα εποχή και όχι 
να αποτελεί έναν Οργανισμό παρωχημένο με πολλές και ανομοιογενείς κατηγο-
ρίες εργαζομένων.

Ναι στην ενότητα, όχι στο διχασμό
Όχι στην αστυνομία πολλών ταχυτήτων!!!

Σας γνωρίζουμε ότι, εξεδόθη, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, γνωμοδότη-
ση του αρμόδιου Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, βάσει της οποίας 
κρίθηκε μη νόμιμο το Προεδρικό Διάταγμα περί αναδιάρθρωσης της Αστυνομικής 
Ακαδημίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλή-
λων, στη χθεσινή συνεδρίασή του, εκτίμησε τις ως άνω πληροφορίες και απο-
φάσισε ότι η σύνταξη και η προώθηση του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος 
συνιστά μία ακόμα εν κρυπτώ ενέργεια της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας του 
Σώματος, εντός της προεκλογικής περιόδου, και ενώ η Βουλή δεν λειτουργεί!

Η αρνητική κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας φαίνεται να βασίζεται τόσο 
σε τυπικούς - διαδικαστικούς, όσο και ουσιαστικούς λόγους. Ακόμα και το στολίδι 
της Ελληνικής Αστυνομίας, που αποτελεί η Αστυνομική Ακαδημία γίνεται έρμαιο 
μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων της Κυβέρνησης που παρακάμπτει τη Βουλή και 
περιφρονεί το Σύνταγμα και τους Νόμους, προκειμένου, την ύστατη τούτη ώρα 
πριν από τις εκλογές, να εξυπηρετήσει τις δικές της σκοπιμότητες. Οι πρακτικές 

υποβάθμισης της Σχολής Αστυφυλάκων 
από την κα Υπουργό και τον κ. Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας ήταν αναμενόμενες 
με βάση και τη στάση που είχαν τους τελευ-
ταίους 10 μήνες. Το οξύμωρο και αντιφατικό 
είναι ότι οι πρακτικές αυτές υιοθετήθηκαν 
πλήρως, με σχετικές ευχαριστήριες ανακοι-
νώσεις, από συνδικαλιστικές παρατάξεις 
του Σώματος!

Η Ομοσπονδία μας μεριμνά, ώστε τέτοιες 
πολιτικές στις πλάτες των Ελλήνων Αστυνο-
μικών να μην περάσουν!

Θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνω-
ση, ύστερα από τη δημοσίευση της γνωμο-
δότησης του Σ.τ.Ε.

Σας έπιασε το Σ.τ.Ε. με τη «γίδα στην πλάτη»... 
Δεν πέρασε η υποβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων!

Το επάγγελμα του Αστυνομικού κατατάσσεται στις πρώτες πιο αγχωτικές εργα-
σίες στον κόσμο και αυτό οφείλετε τόσο στην φύση της εργασίας όσο και στις 
επιρροές των πολλαπλών χαρακτήρων που σχετίζονται με το εργασιακό περι-
βάλλον.

Αν στην αρχή ο Αστυνομικός αντιπροσώπευε την βασική μονάδα του Νομικού 
Κατασταλτικού Συστήματος, στην σύγχρονη εποχή ο ρόλος της οργάνωσης αλλά 
και η επιβολή του καθήκοντος έχει υποστεί βαθιές αλλαγές, καθώς εξελίσσεται 
μαζί με τους κανόνες της κοινωνίας.

Το στρες γενικά ορίζεται ως μία συγκεκριμένη σχέση μεταξύ του ατόμου και 
του περιβάλλοντος, που εκτιμάται από το άτομο είτε ως επαχθής είτε ως υπερ-
βολική είτε καταντά ως επικίνδυνη για την ποιότητα ζωής του και εμφανίζεται 
όταν οι απαιτήσεις που τίθενται από το περιβάλλον, όπως τις αντιλαμβάνεται 
το άτομο, υπερβαίνουν τις δυνατότητές του από αυτό. Το στρες που σχετίζεται 
με την εργασία είναι πλέον σύγχρονη ασθένεια είτε ψυχική είτε και σωματι-
κή. Έρευνες αναφέρουν ότι ένα στα τρία άτομα εμφανίζουν εργασιακό στρες, 
στους Αστυνομικούς το ποσοστό αυτό μεγαλώνει! Οι ταχείες πλέον κοινωνικές 
και οικονομικές αλλαγές, η παγκοσμιοποίηση, η τρομοκρατία και κατά συνέπεια  
η αύξηση της εγκληματικότητας, είναι μερικοί από τους παράγοντες που δη-
μιουργούν δύσκολες συνθήκες που ο Αστυνομικός θα πρέπει να διαχειριστεί 
και να αντιμετωπίσει τόσο το άγχος των θυμάτων στα περιστατικά που καλείτε 
να καλύψει, όσο και το άγχος που βιώνει ο ίδιος. Το στρες που υφίστανται οι 
αστυνομικοί οριοθετείτε σε δύο ευρύτερες κατηγορίες, ανάλογα με τις πηγές 
προέλευσης του, όπως αυτές εντοπίζονται στον επαγγελματικό τους τομέα:
• Παράγοντες σχετιζόμενοι με την οργανωτική δομή του Αστυνομικού Σώματος 
(π.χ. ιεραρχία,  σχέσεις με ανωτέρους, δυνατότητες εξέλιξης, έλλειψη κατάρτι-
σης και εκπαίδευσης, έλλειψη εξοπλισμού, χαμηλές οικονομικές απολαβές
• την φύση του ίδου του επαγγέλματος – κίνδυνος, τραυματισμός, επαναλαμ-
βανόμενη έκθεση στον ανθρώπινο πόνο, αβέβαιο ωράριο εργασίας, σκληρή κρι-
τική από το κοινωνικό σύνολο κ.α.)

Εντυπωσιακό είναι δε, ότι η Οργανωτική δομή της Υπηρεσίας, επηρεάζει πιο 
έντονα τους Αστυνομικούς από ότι το επικίνδυνο του επαγγέλματος και αυτό 
γιατί επιστρατεύουν ως Άμυνα την υποβάθμιση του κινδύνου και παράλληλα, 
αν οι επιχειρήσεις και συλλήψεις οι οποίες συμμετείχαν έχουν αίσιο τέλος, νιώ-
θουν ικανοποίηση και πληρότητα αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που εκτέθη-
καν.

Οι σύγχρονοι ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το στρες χωρί-
ζεται σε δύο κατηγορίες, το «καλό» δημιουργικό στρες που δίνει ενέργεια και 
εγρήγορση για να δραστηριοποιηθεί το άτομο-και το «κακό» δυσλειτουργικό 

στρες που προκαλεί προβλήματα στην καθημερινότητα του ατόμου, στην επαγ-
γελματική του απόδοση, στα αντανακλαστικά που αντιδρά στις προκλήσεις, στις 
σχέσεις του με τους συναδέλφους και την οικογένεια του. Δυστυχώς ο αστυνομι-
κός δεν έχει, «καλή» ή «κακή» περίοδο, το έργο του χαρακτηρίζεται από συνεχή 
παρουσία και επίδραση όλων των στρεσογόνων παραγόντων που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, καθώς δεν παύουν στιγμή να υπάρχουν. Η επανάληψη των ισχυρών 
στρεσογόνων επιθέσεων και η μη έγκαιρη και αποτελεσματική τους διαχείριση, 
έχει ως αποτέλεσμα διάφορα ψυχικά συμπτώματα, όπως εξάντληση, κόπωση, 
κατάθλιψη, δυσθυμία, αντικοινωνική συμπεριφορά, ευερεθιστικότητα, αποδι-
οργάνωση, αλλαγές στην συμπεριφορά, έλλειψη ενδιαφέροντος, επιθετικότη-
τα, κυνισμό, βιαιότητα αλκοολισμό κ.α. –αλλά και σωματικά συμπτώματα όπως, 
υπέρταση, υπόταση, γαστρεντερολογικές διαταραχές, τάσεις λιποθυμίας, ζάλη, 
κεφαλαλγία κ.α. και σε πολλές περιπτώσεις  οδηγούν σε σοβαρές ασθένειες 
όπως καρδιοπάθειες, έλκος, εγκεφαλικά επεισόδια ακόμα και καρκίνο. Χαρα-
κτηριστικό είναι ότι ο μέσος όρος ζωής είναι σήμερα στα 72 έτη, στους αστυνο-
μικούς φτάνει μόλις τα 66 έτη! Ένας ακόμα επιβαρυντικός παράγοντας είναι το 
κυλιόμενο 24ωρο ωράριο, που διαταράσσει το βιολογικό ρολόι, καθώς καλείτε 
να έχει την ίδια απόδοση σε όλες τις ώρες τις ημέρας και της νύχτας, κάτι που 
έρχεται σε αντίθεση με την ανθρώπινη φύση. Μελέτες έχουν δείξει ότι εργασία 
με βάρδιες επηρεάζουν την θερμοκρασία του αίματος, τον μεταβολισμό, την 
πνευματική διαύγεια, τον ύπνο και κατά συνέπεια την κοινωνική και οικογενει-
ακή ζωή.

Η Επαγγελματική Εξουθένωση (διεθνώς γνωστή με τον όρο Burn out) απα-
σχολεί πολλούς ερευνητές παγκόσμια, ιδιαίτερα στο αστυνομικό επάγγελμα 
καθώς οι δείκτες είναι ιδιαίτερα μεγάλοι. Μέχρι σήμερα έχει καταδειχθεί ότι 
σχετίζεται με τα χρόνια υπηρεσίας, με τον βαθμό, καθώς και ιδιοσυγκρασιακά 
χαρακτηριστικά. Σε επίπεδο συνεπειών σχετίζεται με  την  χαμηλή απόδοση, 
πρόθεση παραίτησης, συχνές ασθένειες/απουσίες από την υπηρεσία, υπερβο-
λική χρήση βίας και αρνητική στάση έναντι των πολιτών.. Ο κυνισμός ή αλλιώς 
αποπροσωποίηση, είναι ιδιαίτερα αισθητός στους αστυνομικούς. Προκειμένου 
να ανταπεξέλθουν στην άσχημη αυτή ψυχοσωματική κατάσταση (burn out) που 
αναφέραμε παραπάνω, αναπτύσσουν κυνισμό έναντι των πολιτών με συνέπεια 
την μη αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και την υπερβο-
λική χρήση βίας.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι συνοπτικά η εξουθένωση στο επάγ-
γελμα του αστυνομικού, εδράζει στην αίσθηση ότι «η δουλειά μου δεν είναι 
αρκετά αξιόλογη» και θα πρέπει να αναρωτηθούμε πως είναι δυνατόν να επιτε-
λέσει αξιόλογο έργο όταν αισθάνεται ότι η κοινωνία που έχει ορκιστεί να υπηρε-
τεί και να προστατεύει με την ζωή του, τις περισσότερες φορές φαίνεται να μην 
αναγνωρίζει την προσφορά του.

Burn out Αστυνομικού επαγγέλματος
 Tου Στέφανου Σκουτέλα

Ψυχολόγου Μ.Sc.– Καθηγητή της Θεολογίας
 Αξιωματικού Γενικών Καθηκόντων ΕΛ.ΑΣ

Εκπροσώπου ΠΟΑΣΥ στα Πειθαρχικά Συμβούλια του Α.Ε.Α.
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Συγχαίρω προσωπικά τη ΔΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, καθώς οι ομάδες με την έως τώρα ενί-
σχυσή τους αλλά και από τον απεγκλωβισμό τους από πάρεργα, κατάφεραν άμε-
σα να προσδώσουν το αίσθημα ασφαλείας στους συμπολίτες μας και να αποσπά-
σουν από αυτούς ευμενή σχόλια και συμπαράσταση!

Συγκεκριμένα, τις τελευταίες ημέρες συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω δύο ομάδες δι-
αρρηκτών που ενεργούσαν κυρίως στο Π. Φάληρο και την Ν. Σμύρνη, με πασπαρ-
τού κλειδιά σε διαμερίσματα συμπολιτών που απουσίαζαν, δίχως να αφήνουν 
ίχνη και αφαιρούσαν χρυσαφικά και τιμαλφή.

 Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών της οποίας είμαι εκλεγμένος αντι-
πρόσωπος, χαιρετίζει την ενίσχυση των μάχιμων υπηρεσιών και ευελπιστεί το μέ-
τρο αυτό να μην είναι πρόσκαιρο!

Από την ΑΝΟΜΙΑ στην ΕΥΝΟΜΙΑ
Τις τελευταίες ημέρες και έπειτα από εντολή του κυρίου Υπουργού, η Υπηρεσία 
μου κυρίως (ΔΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ), έχει ενισχυθεί σημαντικά σε ανθρώπινο δυναμικό 
και ευελπιστώ ότι η προσπάθεια αυτή θα δυναμώσει περαιτέρω. Οι καρποί των 
αλλαγών εμφαίνονται ήδη στην καθημερινότητα του πολίτη, στην ασφάλεια της 
ζωής και της προστασίας του. Και άλλες σημαντικές συλλήψεις από τη ΔΙΑΣ ΑΘΗ-
ΝΩΝ στο καθημερινό αστυνομικό δελτίο. Αλλοδαποί διαρρήκτες με ειδικά εργα-
λεία πιάνονται επ’ αυτοφώρω και επί το έργον, δραπέτες φυλακών και κακοποιοί 
με βαριά εντάλματα δεσμεύονται, αποθήκες με χιλιάδες πακέτα λαθραία τσιγά-
ρα, άτομα άκρως επικίνδυνα που οπλοφορούν επίσης συλλαμβάνονται!!!

 Και όπως προανέφερα,αυτά σε καθημερινή βάση. Και επειδή από τα αποτελέ-
σματα ΟΛΟΙ κρινόμαστε αλλά και από την ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, ο καθένας καταλαβαίνει 
αν οι αποφάσεις της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας είναι σωστές. Ίσως είναι πε-

ριττό να αναφέρω ότι και εγώ ο ίδιος αναρωτιέμαι καθη-
μερινά πάνω στη μηχανή, βλέποντας τόσα αστυνομικά 
οχήματα και αστυνομικούς, που ήταν τόσο καιρό! Άλλα 
αναρωτιέμαι και γιατί δεν υπήρχαν μαζεμένες τόσο ποι-
οτικές συλλήψεις! Και γιατί αργούσαμε να μεταβούμε 
στα σήματα! Και γιατί όταν έβγαιναν 20, 30 ακόμα και 
40 ομάδες ΔΙΑΣ, μόνο στην Αθήνα, τα τελευταία χρόνια 
έβγαιναν μετά βίας 11-12 ομάδες! Και γιατί πλέον μας 
βλέπουν σε πολλές γειτονιές και ο κόσμος μας βλέπει 
σαν κάποιους φίλους που ξενιτεύτηκαν ξαφνικά και ξαφ-
νικά επέστρεψαν στην πατρίδα!

Περνάμε από τις γειτονιές και οι γιαγιάδες μας σταυρώνουν, τα παιδιά μας 
χαιρετάνε και θέλουν να ανέβουν στις μηχανές, οι γονείς μας εύχονται! Όλοι μας 
νιώθουμε ήδη λίγο διαφορετικά, πιο όμορφα. Όμως το περισσότερο προσωπικό 
και δη παλαιό είναι πολύ κουρασμένο, σωματικά και ψυχολογικά. Παιδιά που 
είναι στις μηχανές 10 χρόνια, με πτώσεις, χειρουργεία, τόσα συμβάντα και τα 
τελευταία χρόνια στην απομόνωση. Γι’ αυτό είναι καιρός και δεν παίρνει ούτε κα-
θυστέρηση αλλά και καμιά δικαιολογία από ΚΑΝΕΝΑΝ: Δώστε επίδομα σε αυτούς 
τους ΗΡΩΕΣ, πάρτε τους καινούρια κράνη, στολές, μπότες-άρβυλα και μηχανές.

Δώστε επιπλέον μόρια στις μάχιμες υπηρεσίες. Κάντε επιτέλους το αυτονόητο. 
Δε ζητώ νέο προσωπικο καθόσον το εξαγγείλατε ήδη, φυσικά υπάρχει ένα ζήτη-
μα ως προς τον τρόπο εισαγωγής για το οποίο έχει ήδη εκδώσει ανακοίνωση η 
Ομοσπονδία μας. Και τέλος να σημειώσω ότι συνολικά η Άμεση Δράση πρέπει 
να ενισχυθεί. Σε κάθε τομέα και περιπολικό και ΖΗΤΑ και ΔΙΑΣ. Πρόληψη αρχικά 
και αν χρειαστεί καταστολή, να ξέρουν άπαντες ότι οι Έλληνες αστυνομικοί θα 
πράξουν τα δέοντα!

Του Παπαντώνη Γεωργίου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Oι Oμάδες ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών με την έως τώρα ενίσχυσή τους 
και τον απεγκλωβισμό τους από πάρεργα  

σημείωσαν ήδη σημαντικές επιτυχίες

Η καθιέρωση του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων ως μέσου εισαγωγής 
στις σχολές αστυφυλάκων πυροδότησε έναν ευρύ διάλογο. Οι υποστηρικτές της 
καθιέρωσης του συστήματος αυτού προέβαλλαν ως βασικά πλεονεκτήματά του 
το αδιάβλητο και την διασφάλιση ενός κατώτατου μορφωτικού επιπέδου των 
εισακτέων. Οι πολέμιοι της καθιέρωσης του συστήματος αυτού προέτασσαν ως 
βασικά μειονεκτήματά του την έλλειψη συνάφειας μεταξύ της δυνατότητας επί-
τευξης ικανής για είσοδο στις σχολές αστυφυλάκων βαθμολογίας με τη δυνατό-
τητα εξέλιξης ενός εκάστου σε επαρκή αστυνομικό και την σταδιακή εμπέδωση 
στη συνείδηση των υποψηφίων ως μοναδικού κριτηρίου επιλογής των σχολών 
αστυφυλάκων αυτού της εγγυημένης επαγγελματικής αποκατάστασης. 

Τόσο οι υποστηρικτές των πανελληνίων εξετάσεων όσο και οι πολέμιοί τους 
διατύπωναν σωστά επιχειρήματα. Ζητούμενο επομένως είναι η διαφύλαξη των 
πλεονεκτημάτων των πανελληνίων εξετάσεων και η άμβλυνση των μειονεκτη-
μάτων τους. Το ζητούμενο αυτό θα μπορούσε να κατακτηθεί αν η φοίτηση στις 
σχολές αστυφυλάκων καθίστατο απαιτητική και η αποφοίτηση από αυτές μη 
αυτονόητη. Η αναδιάρθρωση του προγράμματος των σπουδών θα μπορούσε 
να οδηγήσει στη δυνατότητα εξέλιξης ενός εκάστου με δυνατότητα επίτευξης 
ικανής για είσοδο στις σχολές αστυφυλάκων βαθμολογίας σε επαρκή αστυνομι-
κό και η αύξηση του βαθμού δυσκολίας προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχής 
μετάβαση από εξάμηνο σε εξάμηνο θα μπορούσε να άρει την εμπέδωση στη συ-
νείδηση των υποψηφίων ως μοναδικού κριτηρίου επιλογής των σχολών αστυ-
φυλάκων αυτού της εγγυημένης επαγγελματικής αποκατάστασης αφού αυτή θα 
έπαυε να θεωρείται δεδομένη.

Η καθιέρωση του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων ως μέσου εισαγω-
γής στις σχολές αστυφυλάκων και επομένως ως μέσου πρόσληψης στην ΕΛΑΣ 
ωστόσο παρακάμφθηκε αρκετές φορές τόσο με τις αλλεπάλληλες προσλήψεις 
ειδικών φρουρών όσο και με τις διαδοχικές προσλήψεις συνοριακών φυλάκων 
με διάφορη διαδικασία.

Οι προσληφθέντες ως ειδικοί φρουροί και ως συνοριακοί φύλακες έχουν επι-
δείξει απαράμιλλο εργασιακό ζήλο, έχουν διακριθεί για τη μαχιμότητά τους κα-
θόσον άλλωστε κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους μοριοδοτήθηκαν για την 
προϋπηρεσία τους σε ειδικές δυνάμεις του στρατού, για τις γνώσεις τους σε πο-
λεμικές τέχνες και για τις επιδόσεις τους σε αθλήματα, έχουν στελεχώσει κατά 
κόρον επιτυχημένες υπηρεσίες όπως η ΔΙΑΣ και η ΔΕΛΤΑ και έχουν αναδείξει 
μέσα από τις τάξεις τους ήρωες οι οποίοι έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος 
ανάμεσα στους οποίους - και αναφέρονται μόνο όσοι έχασαν τη ζωή τους φέρο-
ντες το βαθμό του ειδικού φρουρού ή του συνοριακού φύλακα - οι Ιωάννης Πα-
μπουκίδης, Αλέξανδρος Μιχαλακόπουλος, Χαράλαμπος Αμανατίδης, Βασίλειος 
Πατούλας, Κωνσταντίνος Σομπόνης, Δημήτριος Καρυούδης, Φώτιος Τσαγαρής, 
Γεώργιος Σκυλογιάννης, Ιωάννης Ευαγγελινέλης, Αθανάσιος Τριμπόνιας, Νικό-
λαος Πιτερός, Νικόλαος Καπαμάς και Δημήτριος Κατσιώνης.  

Παρά την επάρκεια των προσώπων ωστόσο η δημιουργία προσωπικού πολλα-
πλών ταχυτήτων δημιούργησε κολοσσιαίες στρεβλώσεις στο σύστημα οι παρενέρ-
γειες των οποίων δεν έχουν εξαλειφθεί ακόμη παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες 
προσλήψεις με διαδικασία διαφορετική από αυτή των πανελληνίων εξετάσεων 
έλαβαν χώρα το 2011. Ας σημειωθεί δε πως αν οι προσλήψεις με διαδικασία δια-
φορετική από αυτή των πανελληνίων εξετάσεων εξυπηρετούσαν κάποια σκοπιμό-
τητα έως το 2008 καθώς έως τότε οι προσλαμβανόμενοι ως  ειδικοί φρουροί και 
ως συνοριακοί φύλακες είχαν τελείως περιορισμένες αρμοδιότητες σε σχέση με 
εκείνες των προσλαμβανομένων μέσω πανελληνίων εξετάσεων πάντως έπαυσαν 
να εξυπηρετούν οιαδήποτε σκοπιμότητα από το 2008 και εντεύθεν όταν με νομο-
θετική διευθέτηση προβλέφθηκε η ομογενοποίηση του προσωπικού. 

Η δημιουργία προσωπικού πολλαπλών ταχυτήτων αδικεί το σύνολο του 
προσωπικού δημιουργώντας αντιπαραγωγικές αντιπαλότητες στις τάξεις του. 
Είναι εύλογο επί παραδείγματι ο προσληφθείς μέσω πανελληνίων εξετάσεων 
αστυφύλακας να αισθανόταν μέχρι την καθιέρωση του νέου μισθολογίου αδι-
κημένος καθώς αμοιβόταν το ίδιο με τον προσληφθέντα ως ειδικό φρουρό ή 
ως συνοριακό φύλακα ήδη αστυφύλακα συνάδελφό του ενώ καλείτο να διεκ-
περαιώσει και καθήκοντα προανάκρισης σε ένα ΤΑ ενώ είναι το ίδιο εύλογο ο 
προσληφθείς ως ειδικός φρουρός ή ως συνοριακός φύλακας ήδη αστυφύλακας 
να αισθάνεται μετά την καθιέρωση του νέου μισθολογίου αδικημένος καθώς 

αμοίβεται το ίδιο με τον προσληφθέντα μέσω πανελληνίων εξετάσεων αστυφύ-
λακα συνάδελφό του ενώ καλείται να διεκπεραιώσει τα αυτά καθήκοντα σε μία 
ΔΙΑΤ. Ομοίως είναι εύλογο επί παραδείγματι ο προσληφθείς μέσω πανελληνίων 
εξετάσεων αστυφύλακας να αισθάνεται αδικημένος όταν ο προσληφθείς ως ει-
δικός φρουρός ή ως συνοριακός φύλακας συνάδελφός του αστυφυλακοποιού-
μενος τον παρακάμπτει υπαγόμενος στην ενιαία πλέον επετηρίδα μετάθεσης 
στον τόπο συμφερόντων του ενώ είναι το ίδιο εύλογο ο προσληφθείς ως ειδικός 
φρουρός ή ως συνοριακός φύλακας ήδη αστυφύλακας να αισθανθεί μελλοντικά 
αδικημένος όταν ο μόλις προσληφθείς ως ειδικός φρουρός ή ως συνοριακός 
φύλακας συνάδελφός του θα τον παρακάμψει υπαγόμενος σε διαφορετική επε-
τηρίδα μετάθεσης στον τόπο συμφερόντων του αφ’ ης στιγμής ο δεύτερος στην 
πραγματικότητα θα καλύψει μια οργανική θέση μέσω της οποίας θα προσφέρε-
ται όμοια υπηρεσία.           

Η δημιουργία προσωπικού πολλαπλών ταχυτήτων όμως δημιουργεί προ-
σκόμματα και στη διοίκηση. Ο διοικητής ενός ΑΤ επί παραδείγματι καλείται όχι 
μόνο να αντιμετωπίσει την έλλειψη προσωπικού αλλά και να συγκεράσει στο 
υπάρχον προσωπικό κατά την ημερήσια ανάθεση υπηρεσιών το καθηκοντολό-
γιο αφενός με βάση το βαθμό του προσωπικού καθώς ενδεικτικά στον αστυ-
φύλακα δύναται να αναθέσει υπηρεσία σκοπιάς ενώ στον ανθυπαστυνόμο όχι 
και αφετέρου με βάση τον τρόπο πρόσληψης του προσωπικού καθώς ενδεικτι-
κά στον προσληφθέντα μέσω πανελληνίων εξετάσεων αρχιφύλακα δύναται να 
αναθέσει υπηρεσία αξιωματικού υπηρεσίας ενώ στον προσληφθέντα ως ειδικό 
φρουρό ή ως συνοριακό φύλακα αρχιφύλακα ο οποίος προήχθη άνευ εξετάσε-
ων όχι έχοντας να επιλύσει μια ιδιαιτέρως δύσκολη εξίσωση.

Η δραματική μείωση του αριθμού των εισακτέων στις σχολές αστυφυλάκων 
λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων από το 2013 και εντεύθεν και η διετής ανα-
στολή φοίτησης σε αυτές από το ίδιο έτος επέτεινε χωρίς αμφιβολία το ήδη 
υφιστάμενο πρόβλημα λειψανδρίας. Η άμεση επαναφορά του αριθμού των ει-
σακτέων στις σχολές αστυφυλάκων στα προ του 2013 επίπεδα θα επιλύσει το 
πρόβλημα σε βάθος διετίας μεν θα αποτρέψει τις στρεβλώσεις σε βάθος δεκα-
ετιών δε. Στο μεταξύ οι μαζικές μετακινήσεις από υπερτροφικές σε ατροφικές 
υπηρεσίες της ΕΛΑΣ μπορούν να δώσουν μια γενναία ανάσα στο σύστημα.

Της Ιωάννας Γκελεστάθη
Δικηγόρου

Η αδήριτη ανάγκη ενιαίου τρόπου προσλήψεων 
στην ΕΛ.ΑΣ.

• Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά 
να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού - φιλικού σας 
προσώπου.

• Μην κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια, χωρίς πρώτα να επικοινωνήσετε τηλεφω-
νικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο προς επιβεβαίωση. 

• Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με το οικείο 
σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμα στη «γραμμή».

• Μην πείθεστε αν σαν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με 
υποτιθέμενο συγγενή σας. 

• Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση - ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε 
ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα. 

• Συγκρατήστε τα χαρακτηριστικά των δραστών η/και των οχημάτων, με τα 
οποία κινούνται.

• Ζητήστε, εάν θέλετε, από την εταιρεία της τηλεφωνικής σας σύνδεσης να με-
τατρέψει τον αιθμό σας σε απόρρητο και μη διαθέσιμο σε τηλεφωνικούς κατα-
λόγους.

• Ζητήστε, εάν είναι δυνατόν, από την εταιρεία της τηλεφωνικής σας σύνδεσης 
να σας ενημερώσει για το πως να προωθείτε ύποπτες εισερχόμενες κλήσεις σε 

πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας (π.χ. πατώντας # και 0)

• Να έχετε πάντα διαθέσιμους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυ-
νομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς, κ.λ.π)

• Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας 
απάτης σε βάρος σας. 

• Μοιραστείτε τις πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου με συγγενείς, φίλους 
και γνωστούς σας.

Σε κάθε περίπτωση καλέστε το 100.

Προσοχή στις τηλεφωνικές απάτες! 
Η ταυτότητα του ατόμου που σε καλεί δεν είναι πάντοτε 

αυτή που σου δηλώνει...
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Καρύστου 3, Τ.Κ. 11523
(Πλησίον Πανόρμου)

Έπειτα από καταγγελίες μελών μας σχετικά με την προσωρινή ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων για τους Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ 2019-2020 από την Ελ-
ληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε), διαπιστώθη-
κε η απόρριψη της αρχικής αίτησης αρκετών Αστυνομικών ως ελλιπής, εξαιτίας 
του υπολογισμού των αναδρομικών (αρ. 10 του Ν.4575/2108) στο συνολικό τους 
εισόδημα για έτος 2018, λόγω υπέρβασης του ανώτατου εισοδηματικού ορίου. 

 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό αρκετών οικογενειών Αστυνομικών 
από τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ.

Με το Ν. 4609/2019 ορίζεται ότι, τα εφάπαξ χρηματικά αναδρομικά ποσά που 
καταβλήθηκαν στους δικαιούχους του ν.4575/2018 ΔΕΝ συνυπολογίζονται στο 
εισόδημα του φορολογικού έτους 2018.

 Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες ενημέρωσης των αρμοδίων για την εφαρμογή του νόμου και επίλυσης 
του προβλήματος, προς όφελος των συναδέλφων.

μέσω της ειδικής εφαρμο-
γής έως την 17-7-2019 και 
ώρα 24:00, παρακαλούμε 
όπως εξετάσετε το πρό-
βλημα που έχει ανακύψει 
και προβείτε στις καθ’ 
ύλην ενέργειές σας με 
στόχο την εφαρμογή του 
ανωτέρου νόμου και την 
οριστική εξαίρεση-αφαί-
ρεση από το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, των αναδρομικών 
ποσών του άρθρου 10 του Ν.4575/2108.

Δέσμευση Βρούτση στην ΠΟΑΣΥ:
Κανένα τέκνο αστυνομικής οικογένειας δεν θα αποκλειστεί 
από τους σταθμούς
Στο πλαίσιο των ενεργειών της Ομοσπονδίας μας, αναφορικά με την εύρεση λύ-
σης στο πρόβλημα του αποκλεισμού των τέκνων αστυνομικών από βρεφικούς, 
βρεφονηπιακούς και παι-
δικούς σταθμούς μέσω 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ο 
Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. 
Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, 
την 17-07-2019, συνα-
ντήθηκε με τον Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, κ. Ιωάννη 
ΒΡΟΥΤΣΗ και επικοινώ-
νησε τηλεφωνικά με τον 
Πρόεδρο της Ελληνικής 
Εταιρείας Τοπικής Ανά-
πτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε., κ. Δημήτρη ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ, προκειμέ-
νου να συζητήσει την επίλυση του εν λόγω ζητήματος.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας έθεσε αναλυτικά, τόσο στον κ. 
Υπουργό, όσο και στον Πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., το προαναφερόμενο πρόβλη-
μα, γνωρίζοντάς τους παράλληλα ότι ο αποκλεισμός των τέκνων αστυνομικών 
από τους ως άνω σταθμούς δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ίδιου του εργα-
ζόμενου, αλλά στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε νομοθετικά και διοικητικά η 
προηγούμενη Κυβέρνηση τα δικαιούμενα, βάσει των αποφάσεων του ΣτΕ, ανα-
δρομικά του.

Από την πλευρά του, ο κ. Υπουργός - αφού μας γνώρισε ότι έλαβε την επιστολή 
μας και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. που συντάχθηκε με το δί-
καιο του αιτήματός μας - δεσμεύτηκε ότι κανένα τέκνο αστυνομικής οικογένειας 
δεν θα αποκλειστεί από τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθ-
μούς μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, λόγω υπέρβασης του ανάλογα την περίπτωση 
συνολικού οικογενειακού εισοδήματος από την προσμέτρηση σε αυτό του ποσού 
των αναδρομικών αποδοχών του ν.4575/2018. Επίσης, μας ενημέρωσε ότι οι δι-
καιούχοι της προαναφερόμενης δράσης συνάδελφοι συνεχίζουν να υποβάλλουν 
κανονικά τις ενστάσεις τους επί της διαδικασίας και σε έτερο χρόνο θα ενημερω-
θούν για τον τρόπο διευθέτησης του ζητήματος. 

Η Ομοσπονδία μας, έχοντας πάντα ψηλά τον θεσμό της οικογένειας, θα πα-
ρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις ενέργειες επίλυσης του προβλήματος αυτού, θα 
ενημερώνει τα μέλη της για τις εξελίξεις και σε περίπτωση μη τακτοποίησής του 
θα παρέμβει εκ νέου, σύμφωνα με τον θεσμικό της ρόλο. 

Έγγραφο της Ομοσπονδίας στους αρμόδιους Υπουργούς 

 Μετά από ενημέρωσή μας από Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της Ομοσπονδίας για την 
προσωρινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων υποδοχής τέκνων αστυνομικών σε 
Παιδικούς Σταθμούς που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ 2019-2020, από την Ελ-
ληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε), διαπιστώθη-
κε η απόρριψη της αρχικής αίτησης αρκετών Αστυνομικών, ως «ελλιπούς», εξαι-
τίας του υπολογισμού των αναδρομικών (αρ. 10 του Ν.4575/2108) στο συνολικό 
τους εισόδημα έτους 2018, και συγκεκριμένα λόγω υπέρβασης του ανώτατου 
εισοδηματικού ορίου.

 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό αρκετών οικογενειών Αστυνομι-
κών από τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ, κατά παράβαση όμως του Νόμου 
4609/2019 (άρθρο 47, παρ. 1) που ορίζει ρητά ότι:

«Ειδικά για την καταβολή πάσης φύσεως κοινωνικών επιδομάτων, παροχών ή 
οικονομικών ενισχύσεων και την εφαρμογή λοιπών προγραμμάτων και δράσε-
ων κοινωνικής ή προνοιακής πολιτικής από τους φορείς του δημόσιου τομέα, τα 
εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους των άρθρων 10 
έως 15 του ν. 4575/2018 (Α΄ 192) δεν συνυπολογίζονται στο εισόδημα του φορο-
λογικού έτους 2018, εφόσον το ύψος του αποτελεί κριτήριο για τη χορήγηση ή 
την εφαρμογή τους».

 Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα διαδικασία υπο-
βολής ενστάσεων επί των Προσωρινών Πινάκων, που μπορούν να υποβληθούν 
από τους αιτούντες μόνον ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr, 

Αποκλεισμός αρκετών οικογενειών αστυνομικών  
από παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ, λόγω υπολογισμού 

στο εισόδημα έτους 2018 & των αναδρομικών!!!
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ 
ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΕΚΝΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  
ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Άμεσα τα αντανακλαστικά της ΠΟΑΣΥ για το ζήτημα των παιδικών σταθμών 
μέσω ΕΣΠΑ. Ένα ζήτημα που και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά 
ανέδειξε


