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ΤΗΝ ΏΡΑ ΠΟΥ ΒΑΛΛΟΜΕΘΑ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ...
ΤΗΝ ΏΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΤΥΠΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ...

ΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΣΣΕΤΕ ΕΔΕ: «Ο συνδικαλισμός στο απόσπασμα»

Το μόνο που θα καταφέρετε είναι να μας ΔΥΝΑΜΩΣΕΤΕ!

Αντί να αναλάβετε τις ευθύνες σας  για την ανασφάλεια  
και τους κινδύνους που απειλούν τους συναδέλφους  

και τους πολίτες...
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Ενημέρωση για την ΚΥΑ των Μ.Μ.Μ.

Εμείς τη δουλειά μας, 
αυτοί τη δική τους

Επιτέλους εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. για τα 
αναδρομικά τα οποία πιστώθηκαν στους 
λογαριασμούς μας. Συνάδελφοι, δεν είμαστε 
πρόβατα, δεν μας τα χάρισε κανείς, παρά 
μόνο η προσφυγή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο Σ.τ.Ε. 
και οι πιέσεις των Σωματείων μας. Είναι 
δεδουλευμένα και κυρίως δεν είναι αυτά 
που θα έπρεπε, καθ’ ότι δεν έχει γίνει πλήρης 
συμμόρφωση της Κυβέρνησης με όλες τις 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 
για την αποκατάσταση των μισθολογικών μας 
αδικιών, ήτοι την επαναφορά των αποδοχών 
μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012. Δεν 
μας επέστρεψαν τα έτη 2017- 2018 λόγω του 
νέου μισθολογίου, ενώ η απόφαση του Σ.τ.Ε. 
είναι ρητή. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα 
μας  για την άρση των αδικιών.  Άρα πάλι μισή 
δουλειά, με το βλέμμα στις εκλογές και με 
την πεποίθηση ότι με την εφάπαξ καταβολή 
ενός ποσού, θα είμαστε ικανοποιημένοι. 
Προσπαθούν να μας το παρουσιάσουν 
σαν επίδομα ενώ είναι τα χρήματα που 
παρανόμως μας είχαν περικοπεί. Ποιον 
ακριβώς κοροϊδεύουν; Εμάς πάντως όχι.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της Ομοσπονδίας και των 
Ενώσεων της Αττικής για την επίλυση της χρονίζουσας 
εκκρεμότητας, αναφορικά με τη δωρεάν μετακίνηση στα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, έχουν κατατεθεί Ερωτήσεις 
– Επίκαιρες ερωτήσεις προς τα αρμόδια υπουργεία, στο 
πλαίσιο Κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που δίδονται, 
«έχει συνταχθεί σχέδιο κοινής απόφασης με θέμα 
«Κάρτες μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς του 
ένστολου προσωπικού του υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86  του 
ν. 4530/2018, το οποίο ήδη έχει υπογραφεί από τον 
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, 
την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κυρία Όλγα 
Γεροβασίλη και έχει αποσταλεί για συνυπογραφή στον 
Υπουργό Οικονομικών».
Να σημειωθεί ότι από την απάντηση που δίνει εξάλλου, 
ο οργανισμός Συγκοινωνίες Αθηνών, με βάση το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο, «ο ΟΑΣΑ αναλαμβάνει να παρέχει 
ελεύθερη μετακίνηση στο ένστολο προσωπικό του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
για την εκτέλεση της υπηρεσίας του και η Ελληνική 
Αστυνομία αναλαμβάνει σε αντάλλαγμα, να διαθέτει 
το απαραίτητο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών 
φύλαξης χώρων πραγματοποίησης συγκοινωνιακού 
έργου των φορέων ΣΤΑΣΥ ΑΕ και ΟΣΥ ΑΕ.
Ενδεικτικά αναφέρονται η φύλαξη σταθμών 
της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, η ασφάλεια ιδιαίτερων σημείων 
του συγκοινωνιακού δικτύου, η αστυνόμευση 
λεωφορειολωρίδων και η υποστήριξη της 
λειτουργίας των γερανοφόρων οχημάτων του 
ΟΑΣΑ».
Κατόπιν των ανωτέρω, η Ομοσπονδία τελεί εν 

Είναι απολύτως προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα με 
τον αστυνομικό συνδικαλισμό. Δεν μπορώ αλλιώς να 
εξηγήσω αυτό που τον τελευταίο καιρό έχει συμβεί. 
Όταν λέω πρόβλημα εννοώ ότι κάποιοι έχουν πρόβλημα 
μαζί μας και κυρίως με τη δράση μας .
Εδώ και μήνες ως Ένωση Αθηνών (αλλά και τα άλλα 
Σωματεία ) αναδεικνύουμε συνεχώς τα θέματα της 
ζοφερής καθημερινότητας των μάχιμων  αστυνομικών, 
τις ελλείψεις , το αίολο θεσμικό πλαίσιο με το οποίο 
εργαζόμαστε και πολλά άλλα. Με τεράστια έκπληξή μου, 
αντιλήφτηκα ότι ενοχλήσαμε πάρα πολλούς. Στην αρχή 
ήρθε η ερμηνεία και παρερμηνεία δηλώσεών μου από 
κάποιους, η προσπάθειά τους να μας χαρακτηρίσουν 
ως ακραίους και αφού μας έδωσαν βορά, ήρθε και η 
στοχοποίηση η δική μου, αλλά και της Ένωσης.
Σαν να μην έφτανε αυτό, στη συνέχεια και πάλι για 
δηλώσεις μας κληθήκαμε σε Ε.Δ.Ε., ως μάρτυρες από 
την Ηγεσία. Μαζί με εμάς και σχεδόν το σύνολο των 
κορυφαίων συνδικαλιστών. Πρωτοφανής υπόθεση 
και συνάμα περίεργη. Μετά ξαναγυρίσαμε στην αρχή 
και σε όποιο λάθος αστυνομικού, ανά την Ελλάδα, 
στοχοποιούμασταν και πάλι σε μια λογική το για το 
τυχόν λάθος ενός, έχουμε την ευθύνη όλοι.  Απλά να 
τους θυμίσω ότι η άποψη περί συλλογικής ευθύνης είναι 
αρχή φασισμού. Δεν θα κάνω άλλο ανάλυση. Δεν έχει 
πλέον κανένα νόημα. Θα εκθέσω όμως ευθέως όπως 
πάντα την άποψη μου.
Είμαστε εκπρόσωποι  αστυνομικών. Με αυτήν μας την 
ιδιότητα βγαίνουμε στα Μ.Μ.Ε. και για αυτούς έχουμε 
ευθύνη. Προφανώς ορισμένες φορές έχουμε μιλήσει 
πολύ δυναμικά, αλλά πάντα στο πλαίσιο να καταλάβει 
ο Έλληνας πολίτης πως είναι η δουλειά μας. Δεν μπορεί 
κάποιοι να μας κρίνουν από τον καναπέ τους και εκ του 
ασφαλούς και πάντα σύμφωνα με την πολιτική τους 
ιδεολογία, αλλά ποτέ με την πραγματικότητα. 

Δυστυχώς όμως ουδείς θέλει να ακούσει και έχουμε 
βρεθεί εμείς στη θέση να καλύπτουμε το επικοινωνιακό 
κενό που είναι ευθύνη άλλων, οι οποίοι συνήθως είναι 
λαλίστατοι στις επιτυχίες και γρήγοροι στις Ε.Δ.Ε. Το να 
κατανοήσουν ότι με τον τρόπο που μας χρησιμοποιούν, 
(π.χ. 16 ώρες όρθιους να μας καίνε λες και είμαστε από 
ατσάλι)  θα γίνουν και λάθη (ασφαλώς καταδικαστέα) 
τους είναι μάλλον δύσκολο. Το να εξηγήσουν στον κόσμο 
ότι η βία δεν μας αρέσει, αλλά μέσα στα καθήκοντα τα 
οποία οι ηγεσίες μας αναθέτουν, είναι υποχρεωτική σε 
νόμιμα πάντα πλαίσια, μάλλον τους είναι αδιάφορο. 
Προτιμούν να μας δικάζουν ανάλογα με τα δελτία 
ειδήσεων και στο τέλος όλο το κενό να το καλύπτουμε 
τα Σωματεία.

Κλείνοντας θα τονίσω ότι εμείς δεν θα σταματήσουμε. 
Δεν θα μας φιμώσει κανείς. Βεβαίως όπου κάναμε 
λάθος θα ζητήσουμε συγγνώμη, αλλά θα συνεχίσουμε 
να μπαίνουμε μπροστά για τους συναδέλφους. Αν 
υποκύψουμε στους διάφορους που απαιτούν τα 
σωματεία μας αντί να εκπροσωπούν τους αστυνομικούς 
, να είναι σύλλογοι που διοργανώνουν εκδηλώσεις, 
χορούς και πολιτικολογούν αορίστως αδιαφορώντας 
για την καθημερινότητα και το σταυρό που καβαλάνε 
οι μάχιμες υπηρεσίες, τότε καλύτερα να κλείσουμε. 
Δεν έχει νόημα να κάνουμε συνδικαλισμό. Ποιον να 
εκπροσωπήσουμε όλους τους άλλους εκτός από τους 
συναδέλφους;
Ας μας πουν επιτέλους οι Ηγεσίες τι θέλουν από τους 
αστυνομικούς. Ας το περιγράψουν σαφώς με νόμους και 
Π.Δ. ώστε και εμείς να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε 
και ας σταματήσουν να τα κρίνουν όλα όλοι εκ του 
αποτελέσματος. Όταν το πουν σε εμάς, να το εξηγήσουν 
και στους φορολογούμενους πολίτες, οι οποίοι δεκαετίες 
τώρα επειδή δεν μιλούν είναι σε δεύτερη και τρίτη μοίρα.     

αναμονή και της υπογραφής της σχετικής απόφασης 
από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, προκειμένου 
να λάβει τέλος μια εκκρεμότητα που πέραν του ότι 
εκθέτει ανεπανόρθωτα την Κυβέρνηση, δυσχεραίνει 
και την άσκηση του αστυνομικού έργου, καθώς όπως 
έχουμε τονίσει επανειλημμένως τα ανακύπτοντα 
προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο.

Πιστώθηκαν τα αναδρομικά 
στους δικαιούχους συναδέλφους
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«Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά» Του Χύτα Κωνστ αντίνου 
Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών 

σύγχρονηαστυνομία

“Όταν η Διοίκησις βιάζη, αθετή, καταφρονή τα δίκαια του λαού και δεν εισακούει 
τα παράπονά του, το να κάμη τότε ο λαός ή κάθε μέρος του λαού επανάστασιν, 
να αρπάζη τα άρματα και να τιμωρήση τους τυράννους του, είναι (το) πλέον 
ιερόν από όλα τα δίκαιά του, και το πλέον απαραίτητο από όλα τα χρέη του”.

Τα παραπάνω λόγια είναι ένα απόσπασμα από τη “Χάρτα των Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων του Ρήγα Φεραίου. Όταν ο Ρήγας Φεραίος, το 1797, γράφει τη 
“Χάρτα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων”, μιλάει για τον ελεύθερο άνθρωπο και 
γίνεται ουσιαστικά ο πρωτεργάτης της Ελληνικής Επανάστασης. Γι’ αυτή του την 
“ιδιότητα”, το 1798 φυλακίζεται και δολοφονείται.
 
Ως υπεύθυνος έκδοσης της εφημερίδας «Σύγχρονη Αστυνομία» της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων, επαναφέρω τον τίτλο «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, 
συλλογάται καλά - Ρήγας Φεραίος», στο φύλλο εξωφύλλου της εφημερίδας 
πάνω και δεξιά, φράση η οποία κοσμούσε τη «Σύγχρονη Αστυνομία» επί πολλά 
έτη.

Συμπαραστέκομαι και στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις τον Πρόεδρο Πάκο 
Δημοσθένη και τον Γενικό Γραμματέα Ρήγα Νικόλαο της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αθηνών, όσο και τον Πρόεδρο Γερακαράκο Γρηγόριο και Αντιπρόεδρο 
Μπαλάσκα Σταύρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων και 
τους λοιπούς διωκόμενους συνδικαλιστές, οι οποίοι κλήθηκαν από την Ηγεσία, 
με συγκεκριμένα άρθρα του Πειθαρχικού Δικαίου, να δώσουν εξηγήσεις για 
δημόσιες τοποθετήσεις τους, που άπτονται ξεκάθαρα της υποχρέωσής τους 
να προασπίζουν το υπέρτατο αγαθό της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας 
του Έλληνα Αστυνομικού, ως νόμιμοι εκπρόσωποί του. Η προσπάθεια φίμωσης 
του συνδικαλιστικού μας κινήματος προσβάλλει όλους εμάς και πρωτίστως το 
δικαίωμά μας να μεταφέρουμε τη «φωνή» του απλού αστυνομικού που μας 
εκλέγει. 

Τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές μας τους πνίγουν τα συσσωρευμένα 
προβλήματα της υπηρεσιακής και προσωπικής τους ζωής κι εμείς είμαστε 
υποχρεωμένοι και θεσμικά κατοχυρωμένοι, να τους εκπροσωπούμε, τιμώντας 
τον όρκο που δώσαμε, σεβόμενοι το Σύνταγμα και τους Νόμους του Ελληνικού 
Κράτους. 

Ακόμη και ο πιο οικτρά κακός αστυνομικός συνδικαλισμός, 
είναι απειράριθμα καλύτερος από τον καθόλου συνδικαλισμό…

Ας μας εξηγήσει κάποιος όμως,  πώς μπορούν οι διώξεις των μελών μιας 
Ομοσπονδίας (42.000 και πλέον μελών) και της μεγαλύτερης σε αριθμό 
μελών Ένωσης της Χώρας (Ένωση Αθηνών), να βοηθήσουν την Αστυνομία να 
καλυτερεύσει;  Μάλλον δεν μπορούν. Άρα τα κίνητρα των «διώξεων» δεν είναι 
για το καλό του Οργανισμού, αλλά αποσκοπούν ξεκάθαρα στο να σταματήσουν 
κάποιοι «ενοχλητικοί» οι οποίοι ξεφεύγουν από το «κοπάδι», να έρθουν στον 
«ίσιο» δρόμο.

Κάποιοι προφανώς  πιστεύουν ότι χτυπώντας την κεφαλή, θα τ’ «ακούσουν» 
τα πόδια, τα οποία και θ’ αρχίσουν να τρέχουν. Αμ δε !

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι είμαστε εδώ και  θα υπερασπιζόμαστε το 
δικαίωμα που μας δίνει το Σύνταγμα περί ελευθερίας του λόγου. Γιατί στη 
Δημοκρατία υπάρχει ο σεβασμός στην πολυφωνία. Για να «ενοχλούμε» λοιπόν, 
κάτι κάνουμε καλά !

   Το έχουμε πει πολλάκις, εμείς δεν είμαστε Διοίκηση, ούτε επιθυμούμε να 
συνδιοικούμε, εκ του θεσμικού μας ρόλου όμως και εκπροσωπώντας τα 
χιλιάδες μέλη μας, όταν οι συνάδελφοί μας εκτίθενται σε κίνδυνο, κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, από ευθύνες και παραλείψεις άλλων, θα λέμε 
την ωμή πραγματικότητα. Συμπαραστεκόμαστε νομικά και ηθικά δίπλα στους 
συναδέλφους, ακόμα και μέσα στα «επείγοντα περιστατικά» νοσοκομείων, που 
τον τελευταίο καιρό έχουν μετατραπεί σε «δεύτερο σπίτι» μας.
Ας μην λησμονούμε βεβαίως, ότι στις προκηρύξεις τους οι τρομοκράτες, τους 
αστυνομικούς - συνδικαλιστές αναφέρουν και στοχοποιούν ευθέως. 
Έχουμε επιδώσει ως Ένωση Αθηνών, επίσημο υπόμνημα στην Ηγεσία, 
γνωστοποιώντας προβλήματα τα οποία δεν εμπεριέχουν κόστος και τα οποία 
με την επίλυσή τους θα έδιναν στο προσωπικό μια ανάσα. Ενδεικτικά αναφέρω 
ότι:

•Τα οργανικά κενά της  Γ.Α.Δ.Α. αγγίζουν περίπου τα 4.500.

•Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής είναι μια Διεύθυνση που στην αρμοδιότητά 
της συμπεριλαμβάνονται το συντριπτικό ποσοστό των αξιοποίνων πράξεων 
που καθημερινά διαπράττονται, την ίδια στιγμή που η παρούσα  δύναμή της 
υπολείπεται κατά πολύ της προβλεπόμενης οργανικής. Στην πραγματική Δύναμη 
της Ασφάλειας να υπολογίζετε και τα Τμήματα Ασφαλείας και τις Υποδιευθύνσεις 
Ασφαλείας, στα οποία δεν έχει μείνει άνθρωπος (π.χ. Τ.Α. Κολωνού !!!). Επιπλέον, το 
προσωπικό της Ασφάλειας καθημερινά απασχολείται με πάρεργα, όπως σταθερές 
φυλάξεις στόχων πολιτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, συμβολαιογραφείων, 
ξενοδοχείων, ενίσχυση Μεταγωγών κλπ. Ακούστε λοιπόν και τα «βαρίδια» της 
Ασφάλειας, που δουλεύουν καθημερινά στις Υπηρεσίες τους και όχι μόνο αυτούς 
που δεν ξέρουν κατά που πέφτουν οι Υπηρεσίες). 

•Οι Διευθύνσεις του Αλλοδαπών και του Μεταγωγών έχουν ελλείψεις σε 
προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

•Η Ο.Π.Κ.Ε. δεν χρησιμοποιείται για την ειδική αποστολή της, αλλά στην ουσία 
αντικαθιστά τις διμοιρίες στη φύλαξη σταθερών σημείων.

•Στη Δ.Α.Ε.Α. (Υ.Α.Τ. – Υ.ΜΕ.Τ.) έχουν μείνει οι μισοί του μισού. Οι υποσχέσεις για 
ενίσχυση των Υπηρεσιών αυτών και η τροποποίηση του Π.Δ. 75/2016 ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης των νεοεξερχομένων των Σχολών στη Δ.Α.Ε.Α. 
και στο Μεταγωγών, ακόμα είναι στον «αέρα».

Ταυτόχρονα σε πολλές Αστυνομικές Υπηρεσίες παρατηρείται κατάφορη 
καταπάτηση των Προεδρικών Διαταγμάτων αναφορικά με:

•Μη τήρηση του Π.Δ. 394/2001 (Χρόνος Εργασίας Αστυνομικού Προσωπικού).

•Μη τήρηση του Π.Δ. 173/2013 (Έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση).

•«Διάθεση»: Δεν προβλέπεται σε κανένα Π.Δ. ο όρος αυτός, καίτοι χρησιμοποιείται 
κατά κόρον σε υπηρεσιακές διαταγές για μετακινήσεις από και προς, σχεδόν όλες 
τις Αστυνομικές Υπηρεσίες.

•Σταθερές φυλάξεις: Πλήθος συναδέλφων διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας 
φύλαξης ακίνητων στόχων, κατά παράβαση των Π.Δ. 141/1991 και  45/2008, 
καθώς και της Υπουργικής Απόφασης 7001/1994. Για το λόγο αυτό έχει κατατεθεί 
μηνυτήρια αναφορά από την Ένωσή μας στην Εισαγγελία, για το αδίκημα της 
έκθεσης σε κίνδυνο ζωής.
Δεν πειράζει όμως, χαλάλι, αφού όλα τα ανωτέρω πάνε «ρολόι» και ο «κακός» 
όπως φαίνεται, είναι οι εκλεγμένοι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των αστυνομικών.

Υ.Γ.1 Θα ήθελα να μεταφέρω την αμέριστη στήριξή μου στον πρόεδρο της Ένωσης 
Αθηνών κ. Πάκο Δημοσθένη, για την στοχοποίηση που υπέστη σε ιστοσελίδα του 
«αντιεξουσιαστικού» χώρου. 

Υ.Γ.2 Οι διώξεις δεν μας φοβίζουν, τουναντίον μας πεισμώνουν και μας 
δυναμώνουν!

Υ.Γ.3: Θα κλείσω με στίχους πασίγνωστου τραγουδιού: 

«Μου λεν αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ,
στα όριά του μοναχά να γυροφέρνω
και πως ο κόσμος είν’ ανήμερο θεριό

κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.
Μου λεν αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ

καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι
και πως αν θέλω περισσότερα να δω,

σ’ ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.
Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ,

μου λεν να πάω κρυφά κάπου να κλάψω
και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό

είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τ’ αλλάξω.
Μα εγώ μ’ ένα άγριο περήφανο χορό,

σαν αετός πάνω απ’ τις λύπες θα πετάξω.
ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΚΛΑΨΏ, ΣΙΓΑ ΜΗ ΦΟΒΗΘΏ !!!» 
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Η Ενωση Αθηνών στο πλαίσιο επισκέψεων σε υπηρεσίες, μετέβη στο Α.Τ. 
Συντάγματος . Στόχος της επίσκεψης ήταν να ενημερωθούμε για άλλη μια φορά 
για τις επικρατούσες υπηρεσιακωές συνθήκες των συναδέλφων στις πεζές 
περιπολίες, μια υπηρεσία που στεγάζεται στο ανωτέρω Αστυνομικό Τμήμα. 
Είναι άλλωστε σε εξέλιξη η διαδικασία ίδρυσης νέας αυτόνομης υπηρεσίας, σε 
επίπεδο Υποδιεύθυνσης, με στελέχη τους ήδη απεσπασμένους συναδέλφους που 
υπηρετούν εκεί.

Η Ενωση μας από την αρχή της λειτουργίας των πεζών περιπολιών είχε 
εκφράσει την αντίθεση της, διότι πιστεύει ακράδαντα ότι είναι ένα μέτρο 
παρωχημένο, δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια των συναδέλφων, ενώ δεν δίνετε 
κανένα κίνητρο σε αυτούς που θέλουν να υπηρετήσουν εκεί. 

Για τον τελευταίο λόγο είχαμε προτείνει σε όλα τα επίπεδα της Φυσικής 
Ηγεσίας, η υπηρεσία αυτή να ανήκει στην Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
Αττικής, διατηρώντας όμως την αυτοτέλεια της και τον σκοπό της ίδρυσης της.

Μας τονίστηκε επίσης ότι στην συγκεκριμένη υπηρεσία δυστυχώς δεν έχουν 
διανεμηθεί απαραίτητα εφόδια στους συναδέλφους (αστυνομικά τζάκετ κτλ.) 
δυσχεραίνοντας έτσι την εκτέλεση της αποστολής τους, ιδιαίτερα τώρα  που οι 
κλιματολογικές συνθήκες χειροτερεύουν. Η διαδικασία προμήθειας τέτοιων 

υλικών έχει καθυστερήσει από το 2016!!!
Ταυτόχρονα η Ένωση μας μετέβηκε και στο Α.Τ. και Τ.Α. Συντάγματος όπου 

άκουσε τα προβλήματα των συναδέλφων, με κυριότερο την υπερπληθώρα 
«πάρεργων»  τα οποία εκτελούν και τα πολλά και συνεχώς αυξανόμενα μέτρα 
που διατάσσονται να φέρουν εις πέρας. Μια μικρή ανακούφιση ευελπιστούμε 
να δοθεί από τους νέους Αστυφύλακες που μόλις παρουσιάστηκαν στο Α.Τ. 
Συντάγματος .

Τέλος μας δόθηκε η ευκαιρία να δηλώσουμε την υποστήριξη μας, σε όλα τα 
επίπεδα, στους συναδέλφους της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που βρίσκονταν στο τομέα και 
τους δηλώσαμε απερίφραστα ότι θα είμαστε διπλά τους όσο διαπιστώνουμε ότι 
υπάρχει τελευταία μια συστηματική προσπάθεια αποδόμησης της παραπάνω 
υπηρεσίας, που τόσα έχει προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.

Η Ενωση Αθηνών έχει διαχρονικά θέσεις και προτάσεις για τα θέματα που 
αφορούν την Αστυνομία και το προσωπικό της. Δεν πορευόμαστε με στείρο 
συνδικαλιστικό πνεύμα αλλά με γνώμονα το καλό όλων μας. Σίγουρα όμως δεν 
κρυβόμαστε και δεν στρουθοκαμηλίζουμε.

Είμαστε δίπλα στον κάθε συνάδελφο μας!!

Η ημέρα που θεσπίστηκε 
από την Πολιτεία ως αναγνώριση 
του έργου και της προσφοράς 
της Ελληνικής Αστυνομίας προς 
το κοινωνικό σύνολο.

 Hμέρα μνήμης για όλους 
τους συναδέλφους μας που 
έχασαν την ζωή τους εν ώρα 
υπηρεσίας για την προστασία 

της ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών, είναι όμως και μέρα στοχασμού 
για όλους μας για το πως θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που δικαίως η 
Ελληνική κοινωνία έχει από εμάς.

Πλήθος κόσμου τίμησε με την παρουσία του, την εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε την 20 Οκτωβρίου 2018 στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αθηνών, 
όπου τη δοξολογία τέλεσε, εκπροσωπώντας τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θεσπιών κ. 
Συμεών, Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

Στη συνεχεία αναγνώσθηκε η Ημερήσια Διαταγή από τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη Ανδρικόπουλο. Από το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παρέστησαν η Υπουργός Όλγα Γεροβασίλη, 
η Υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου και ο Γενικός Γραμματέας 
Συντονισμού Τζανέτος Φιλιππάκος, καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων 
και φορέων.

Την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εκπροσώπησε ο Πρόεδρος 
κ. Πάκος Δημοσθένης και ο Γενικός Γραμματέας κ Ρήγας Νικόλαος, ενώ η 
Ομοσπονδία μας εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο κ. Μπαλάσκα Σταύρο 

και τον Γραμματέα Δ.Σ. κ. Συνδρεβέλη Χρήστο. Μετά το πέρας της Δοξολογίας, 
ακολούθησε εκδήλωση στην αίθουσα «Ολυμπία» της Αίγλης Ζαππείου.

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του Προστάτη 
του Σώματος Αγίου Αρτεμίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα.

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εύχεται χρόνια πολλά σε όλους και 
ο Άγιος Αρτέμιος να είναι δίπλα μας μέρα και νύχτα.

Η Ενωση Αθηνών στο Α.Τ. - Τ.Α. Συντάγματος και στις πεζές περιπολίες

20 Οκτωβρίου «Ημέρα του Προστάτη του Σώματος 
Αγίου Αρτεμίου, Ημέρα της Αστυνομίας»

σύγχρονηαστυνομία
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Η Ενωση Αθηνών καλωσόρισε τους νέους Αστυφύλακες

Το Διοικητικό Συμβούλίο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, 
καλωσόρισε στο Αμφιθέατρο του Α.Μ.Α., τους νέους Αστυφύλακες έτους 
2018 οι οποίοι τοποθετήθηκαν στα Αστυνομικά Τμήματα της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Αθηνών. Ειδικότερα, έγινε ενημέρωση στα δικαιώματα 
που αυτοί οφείλουν να γνωρίζουν στην έναρξη της επαγγελματικής 
τους       σταδιοδρομίας στο Σώμα και για ποιους λόγους πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένοι ως μέλη, στο Σωματείο τους, την Ένωση Αθηνών. Η Ενωση 
Αθηνών τους εύχεται καλή αρχή και θα βρίσκεται πάντοτε δίπλα τους. 
Ακολουθεί το κείμενο που μοιράστηκε στους
νέους συναδέλφους μας:

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
Το 1994 μετά από σκληρούς αγώνες και δοκιμασίες  το όραμα των Αστυνομικών 
Υπαλλήλων γίνεται πράξη. Κατοχυρώνονται πλέον θεσμικά οι συνδικαλιστικές 
ελευθερίες των Αστυνομικών με την ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων του 
Ν.2265/1994.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση ημέρα με την ημέρα νέων Πρωτοβαθμίων 
Οργανώσεων Αστυνομικών σε όλη τη Χώρα, μία εκ των οποίων ήταν και 
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής (υπ.αριθμ.2702/95 απόφαση 
Πρωτοδικείου Αθηνών).

Επιπλέον με το άρθρο 18 του Ν.3938/2011 η ενιαία Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αττικής , υποχρεωτικά διασπάστηκε σε πέντε (05) πρωτοβάθμιες  
Ενώσεις, όπου η μία εξ΄ αυτών είναι και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αθηνών. Μέλη της Ένωσης δύναται να είναι οι συνάδελφοι που υπηρετούν 
σε υπηρεσίες που ανήκουν στα γεωγραφικά όρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Αθηνών.

Σήμερα ανά την επικράτεια έχουν συσταθεί και λειτουργούν πενήντα οχτώ (58) 
πρωτοβάθμιες Ενώσεις σε όλη τη Χώρα και οι οποίες αποτελούν τα μέλη της 
δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ).

Συμπληρώνονται είκοσι τρία (23) χρόνια συνδικαλιστικής δράσης. Χρόνια 
θυσίας με πλείστους όσους σκληρούς και επίπονους αγώνες. Αγώνες που 
αναμφίβολα έφεραν στο χώρο μας θετικά και καρποφόρα αποτελέσματα.

Το Διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών σας 
καλωσορίζει στην οικογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας, δηλώνοντας ότι σε 
οποιοδήποτε πρόβλημα θα είναι δίπλα σας.
 
Ευχόμαστε σε όλες και όλους σας, καλή σταδιοδρομία με επιτυχίες, πρόοδο, 
υγεία, καλό κουράγιο, καλή δύναμη και καλή αρχή.

σύγχρονηαστυνομία



Επίσκεψη της Υπουργού και του Αρχηγού της Αστυνομίας στην έδρα μας. 
Ο Αρχηγός κατά την ανάγνωση του λόγου του φάνηκε ότι είναι ενήμερος για 
όλες τις ελλείψεις που χρονίζουν στην υπηρεσία μας. Μας ενημέρωσε ότι έχουν 
δρομολογηθεί, χωρίς όμως να υπάρχει χρονική δέσμευση. Για αρκετή ώρα και για 
πρώτη φορά έγινε διάλογος της Υπουργού και του Αρχηγού με τους συνδικαλιστές 
και συναδέλφους της υπηρεσίας μας. Πήραμε υποσχέσεις και ότι σε μελλοντική 
επίσκεψη θα δούμε τα αποτελέσματα..... 

Επιτέλους μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε την επισκευή των 
ασανσέρ στην έδρα μας. Μόνο η επισκευή τους διήρκησε αρκετές μέρες πράγμα 
που σημαίνει ότι έγινε καλή δουλειά. Οι διαμαρτυρίες μας επιτέλους πιάσανε 
τόπο. 

Μέτρα για την εκδήλωση του Πολυτεχνείου η διαχείριση των διμοιριών ως 
προς την διάθεσή ήταν υποδειγματική. 

Μια στιγμή που μας έκανε περήφανους είναι η φωτογραφία του συναδέλφου 
της ΥΑΤ Θεσσαλονίκης που στο παρελθόν είχε υπηρετήσει στην ΥΜΕΤ Αθήνας που 
“γλύτωσε” την σημαία μας από τα χέρια των γνωστών αγνώστων. 

Ένα μελανό γεγονός στις 17Ν ήταν η μη σωστή λειτουργία για μεγάλο χρονικό 
διάστημα των ασύρματων, εδώ θα πείτε δεν λειτουργούν τις νορμάλ μέρες 

Μια επισκευή των καλοριφέρ των οχημάτων στα σημεία κρίνεται απαραίτητη. 

Το γράψαμε και στο προηγούμενο άρθρο δεν γίνεται να βγάζουμε υπηρεσία 

βάση “Ρουβίκωνα”, υπάρχουν άπειροι στόχοι που είναι αδύνατον να φυλαχτούν. 
Οφείλουμε να πούμε ότι σε αρκετά προβλήματα της υπηρεσίας μας η τωρινή 

διοίκηση έχει δώσει λύσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη. 
Η υπάρχουσα οργανική της ΥΜΕΤ υπολείπεται περίπου 30 % από την 

προβλεπόμενη. Το σενάριο που κυκλοφορούσαν “μερικοί” για ενίσχυση της 
υπηρεσίας με 120 ή 150 άτομα ήταν μυθεύματα . Να θυμούνται ότι είναι 
υπεύθυνοι για αυτά που έλεγαν δεξιά-αριστερά. 

Στις συνεχείς επιθέσεις εναντίον των διμοιριών προστέθηκε άλλη μια άνανδρη 
επίθεση στις δυνάμεις που φυλάνε την οικία του Υπουργού Επικρατείας στην 
περιοχή των Εξαρχείων. Η επίθεση ήταν οργανωμένη, με πάνω από είκοσι άτομα 
όλα με μάσκες, πέτρες και μολότοφ. Πρέπει να γίνει αλλαγή σχεδίου φύλαξης 
στο σημείο. Ευτυχώς είχαμε μόνο έναν ελαφρύ τραυματισμό συναδέλφου και 
του ευχόμαστε περαστικά. Μας φυλάει κάποιος άγιος, μολότοφ έσπασε το πίσω 
παρμπρίζ του υπηρεσιακού οχήματος, έπεσε μέσα στο πορτμπαγκάζ και ως 
θαύματος έσβησε!!!!!

Στις τρεις τα ξημερώματα ανενόχλητα, τριάντα περίπου άτομα έκαναν 
επίθεση στην έδρα της Δ.Α.Ε.Α. με πλήθος από μολότοφ και πέτρες. Μετά τα 
πρώτα δευτερόλεπτα του αιφνιδιασμού, οι σκοποί της έδρας αντέδρασαν, 
έκαναν χρήση δακρυγόνων και της πυροσβεστικής φωλιάς. Τουλάχιστον τρεις - 
τέσσερις από τους επιτιθέμενος έφυγαν “βρεγμένοι” από το σημείο.

Άλλος ένα μήνας που μας βρίσκει όλο και λιγότερους στην υπηρεσία μας.
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Επιμέλεια: ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Μιχαήλ, ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ΑΛΕΞΙΟΥ Κωνσταντίνος, ΔΟΥΒΛΗΣ Απόστολος, ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ 
Σπυρίδων, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος, ΤΖΑΝΗΣ Αντώνιος, ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ Σπυρίδων.

σύγχρονηαστυνομία

Η Φωνή της Υ.ΜΕ.Τ.



Θα κάνουμε μια σύντομη ανάδρομη ως συνήθως στο τελευταίο δίμηνο 
καταγράφοντας τα σημαντικότερα για εμάς σημεία:

Μετά από τρία χρόνια η άλλαξε η Διοίκηση της Υ.Α.Τ. Στις πρόσφατες κρίσεις  
αποστρατεύτηκε ο κ. ΤΣΙΡΟΣ και ανέλαβε τη διοίκηση ο Αστυνομικός Διευθυντής 
κ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ. Ευχόμαστε στον προηγούμενο ότι καλύτερο από εδώ και πέρα 
στην προσωπική του ζωή και στον τωρινό συγχαρητήρια, καλή δύναμη και ότι 
μετά από τόσα χρόνια, το άξιζε. Αυτά που έχει να λύσει είναι πάρα πολλά και 
υφίστανται εδώ και χρόνια

Περάσαμε  και τις επετείους (17η Νοεμβρίου και 6η Δεκεμβρίου). Οι επιθέσεις 
που δεχτήκαμε στην περιοχή των Εξαρχείων μπορούν να χαρακτηριστούν επιεικώς 
δολοφονικές. Οι «γνωστοί»  πλέον ανεβάζουν την ένταση και τον εξοπλισμό 
τους. Φοβόμαστε ότι θα έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς εάν συνεχίσει αυτή 
η κατάσταση.

Με την ενεστώσα διοίκηση της ΥΑΤ και της ΔΑΕΑ ελήφθη η απόφαση να 
χρησιμοποιηθεί ο «ΑΙΑΝΤΑΣ». Και ρωτάμε: Γιατί τόσα χρόνια σάπιζε στην έδρα 
της υπηρεσίας;

Με τα γήπεδα τι ακριβώς συμβαίνει; Οι διμοιρίες έχουν δεχθεί σε διαφόρους 
αγώνες και διαφορετικά γήπεδα, επιθέσεις τύπου Εξαρχείων.

Έχουμε υπερτονίσει και στο παρελθόν ότι με διμοιρίες των δέκα ατόμων δεν 
μπορεί να ανταπεξέλθει η Υπηρεσία στις απαιτήσεις της Ηγεσίας. Σε ορισμένες 
μάλιστα περιπτώσεις η επιχείρηση μοιάζει με αποστολή αυτοκτονίας.

Επισκέφθηκε την έδρα της ΔΑΕΑ, η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
κα. Γεροβασίλη και ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. κ Ανδρικόπουλος. Εμείς ως Ένωση 
τοποθετηθήκαμε εξ’ αρχής για την επίσκεψη αυτή. Η παρουσία τους είχε θετικό 
πρόσημο. Δεν πρέπει όμως να μένουμε μόνο στα λόγια. Χρειαζόμαστε άμεση 
ενίσχυση και ταυτόχρονα ενδελεχή επανεξέταση όλων των καθημερινών αναγκών.

Υ.Γ. Τι θα γίνει με την Κέρκυρα; Οι 20 μέρες που υποσχεθήκανε για την 
αποδέσμευση των δυνάμεων της Αττικής πέρασαν. Αντί να αποδεσμευθούμε, 
κάποιες εβδομάδες πάμε ακόμα και 2 διμοιρίες !!!

Τα ψέματα τελείωσαν. Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε
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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.

Φτάνει πια! Κάθε χρόνο «μια από τα ίδια»…

σύγχρονηαστυνομία

Δυστυχώς για ακόμη μια φορά είχαμε δύο (2) τραυματίες συναδέλφους, οι οποίοι διακομίσθηκαν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Δυστυχώς ο ένας έχει 
συντριπτικό κάταγμα στο χέρι από ναυτική φωτοβολίδα. Δυστυχώς και πάλι θα ακούσουμε τα ίδια και τα ίδια. Ευχολόγια δίχως πολιτική βούληση και διάθεση για 
να λυθεί το ζήτημα. Εμείς, δεν περιοριζόμαστε απλά στο να ευχηθούμε περαστικά στους συναδέλφους και να ελπίζουμε ότι θα είναι οι τελευταίοι.
Θέλουμε και όσο περνά από το χέρι μας θα το επιδιώξουμε να γίνουμε επιτέλους Κράτος πολιτισμένο, στο οποίο οι κάθε λογής μπαχαλάκηδες θα βρίσκονται στο 
περιθώριο και όχι στο κέντρο της πρωτεύουσας, των ΜΜΕ και στις καρδιές κάποιων...
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Η Ενωση Αθηνών στον Sport 24 radio 103,3

σύγχρονηαστυνομία

Στην υψηλής ακροαματικότητας εκπομπή του γνωστού 
δημοσιογράφου –αθλητικογράφου κ. Σωτήρη Γεωργίου, «Κάνε 
Παιχνίδι», στον Sport 24 103,3 radio, παρευρέθηκε ο πρόεδρος της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών κ. Πάκος Δημοσθένης με 
τους Αντιπροέδρους κ.κ. Χύτα Κωνσταντίνο και Μιχάλη Καρδιασμένο, 
μιλώντας για τα θέματα επικαιρότητας αλλά και τα καθημερινά 
προβλήματα του Έλληνα Αστυνομικού για πάνω από δυόμιση 
ώρες. Επίσης  συνομίλησαν απ’ ευθείας με πολλούς ακροατές του 
σταθμού, οι οποίοι αναγνώρισαν ότι έγιναν σοφότεροι σε αρκετά 
ζητήματα αστυνομικού ενδιαφέροντος που είτε δεν γνώριζαν, είτε 
είχαν διαφορετική οπτική.

Ενημέρωση για τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό 

      Στα πλαίσια των συνεχών επισκέψεων της Ένωσης Αθηνών στις καθ’ ύλην 
αρμόδιες Υπηρεσίες για την ενημέρωση των συναδέλφων – μελών μας σε 
ερωτήματα που μας απευθύνουν, αντιπροσωπεία της Διοίκησης της Ένωσης, 
αποτελούμενη από τους Αντιπροέδρους, κ.ΧΡΥΣΑΦΗ Γρηγόριο & ΧΥΤΑ Κωνσταντίνο, 
παρουσία και του Ταμία της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. ΚΟΥΛΙΑΚΗ Γεωργίου, συναντήθηκε με τον 
προϊστάμενο του Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής / 
Α.Ε.Α., Υποστράτηγο κ. ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ Παναγιώτη και συζήτησε θέματα που αφορούν 
την έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αναλώσιμων υλικών στις Υπηρεσίες, αλλά 
και τη μη επίλυση έως και σήμερα του ζητήματος της μετακίνησης του αστυνομικού 
προσωπικού που υπηρετεί στην Αττική με τα Μ.Μ.Μ.
     Ο Προϊστάμενος του Κλάδου μας έκανε εκτενή ενημέρωση, αναφορικά  με το 
χρόνο υλοποίησης συγκεκριμένων δαπανών και συγκεκριμένα:
α) Μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και θα χορηγηθούν 
σε Υπηρεσίες που έχουν υποβάλλει σχετικά αιτήματα (Άμεση Δράση, Επίσημα, 
Ασφάλεια,  Δ.Ε.Λ. / Α.Ε.Α.), ελαστικά οχημάτων.
β) Μέσα στο επόμενο δίμηνο θα είναι προς παράδοση στις Υπηρεσίες της Αττικής 
τα αιτούμενα λιπαντικά οχημάτων για το έτος 2018.
γ) Η σύμβαση που αφορά τα τόνερ για φαξ βρίσκεται στη Διεύθυνση Πληροφορικής 
/ Α.Ε.Α. μέσω της οποίας γίνεται πλέον η διαδικασία, ενώ η παράδοση θα 
πραγματοποιηθεί στις Υπηρεσίες τέλος Ιανουαρίου.
δ) Αναμένεται να ολοκληρωθεί η σύμβαση για μελάνια μέχρι τέλος Δεκεμβρίου με 
παράδοση στις Υπηρεσίες μέχρι τέλη Φεβρουαρίου του 2019.
ε) Οι συμβάσεις καθαριότητας των Αστυνομικών Υπηρεσιών θα γίνονται από την 
αρχή του επόμενου έτους με 18μηνες συμβάσεις προσωπικού καθαριότητας και το 
θέμα θα διαχειρίζονται οι Αστυνομικές Διευθύνσεις.
στ) Το επόμενο διάστημα θα εφοδιαστεί το Αρχηγείο του Σώματος με τον κάτωθι 
εξοπλισμό:

2.000 αλεξίσφαιρα γιλέκα έως το 2020
 310 κράνη
 1.000 ζευγάρια περικνημίδες
 1.800 χιτώνια
1.400 ανακλαστικά γιλέκα (φωσφοριζέ).
ζ) Θα γίνει εφοδιασμός με ύφασμα για τις χειμερινές - θερινές στολές, τα πουκάμισα, 
τις στολές εκστρατείας κ.λπ., των οποίων η παράδοση εκτιμάται μέσα στο επόμενο 
δίμηνο. Επισημαίνεται ότι η τελευταία προμήθεια υφάσματος χρονολογείται από 
το έτος 2010 !!!
 
Επίσης για το πολύ σοβαρό ζήτημα της μετακίνησης του αστυνομικού προσωπικού 
με τα Μ.Μ.Μ. ο Στρατηγός μας έκανε σαφές, ότι από την πλευρά της Φυσικής 
Ηγεσίας έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες υπηρεσιακές ενέργειες για τον εφοδιασμό 
των Αστυνομικών με κάρτες, οι οποίες θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη διέλευσή 
τους σε ΜΕΤΡΟ, λεωφορεία κλπ., ενώ η μη έκδοση της Κ.Υ.Α. οφείλεται στο γεγονός 
ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελέγχου και των υπογραφών από τα 
τρία εμπλεκόμενα Υπουργεία. Όπως είναι λογικό η περίοδος αναμονής για εμάς 
έχει παρέλθει και ο εμπαιγμός με την εξαγγελθείσα  από τους Κυβερνώντες έκδοση 
της εν λόγω Κ.Υ.Α. καλά κρατεί. Η Ενωσή μας είναι αποφασισμένη να αντιδράσει 
δυναμικά το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι το πρόβλημα αναφορικά με τις καθυστερήσεις στις 
εγκρίσεις δαπανών εστιάζεται κυρίως στις Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., λόγω της 
έλλειψης δευτερευόντων διατακτών και δεν οφείλονται στους υπηρεσιακούς 
παράγοντες, αλλά στο γεγονός ότι με εντολή της απερχόμενης Πολιτικής Ηγεσίας 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το δικαίωμα υπογραφής το έχει 
αποκλειστικά και μόνο ο εκάστοτε Υπουργός.
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Επίσκεψη Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας στη Δ.Α.Ε.Α.

Την Πέμπτη 8-11-2018 επισκέφθηκαν την έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Αττικής η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Γεροβασίλη Όλγα και 
ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος κ. Ανδρικόπουλος Αριστείδης. Μαζί τους ήταν 
και ο Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος όπως και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής .

     Στη συγκέντρωση προσωπικού που συγκλήθηκε για την ανωτέρω επίσκεψη 
παρευρέθηκε μεγάλος αριθμός συναδέλφων από Υ.Μ.Ε.Τ.-Υ.Α.Τ. υπό τον Ταξίαρχο 
κ Σανιδά Παρασκευά και Αξιωματικούς των Υπηρεσιών. Παρόντες ήμασταν και 
εμείς δια μελών του Δ.Σ. και αντιπροσώπων που υπηρετούν στη Δ.Α.Ε.Α.

Η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του σώματος χαιρέτησε τους παρευρισκομένους 
και τοποθετήθηκε για τα θέματα που απασχολούν την πολύπαθη αυτή Διεύθυνση. 
Τόσο η κ. Υπουργός , όσο και ο Αρχηγός έκαναν αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης 
της Δ.Α.Ε.Α. με προσωπικό αλλά και στην άδικη κριτική που πολλές φορές ασκείται 
στις διμοιρίες.

Ο Αρχηγός πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα 
γίνει προσπάθεια ενίσχυσης αλλά και προσπάθεια αλλαγής σχεδιασμού σε ότι 
αφορά την καθημερινή λειτουργία των δυο υπηρεσιών ώστε να εναρμονιστούν 
με τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν αλλά και να εκσυγχρονιστούν.

     Εμείς από την πλευρά μας θέσαμε τα πάγια αιτήματα της Ένωσης Αθηνών 
προς τις ηγεσίες και διανύσαμε ότι σ’ αυτά δεν κάνουμε εκπτώσεις. Συγκεκριμένα 
:

•Άμεση ενίσχυση της Δ.Α.Ε.Α. με 300 αστυνομικούς ώστε να καλυφθούν τα 
κενά που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι απαγορευτικό να 
επιχειρούν διμοιρίες των 8 ανδρών και η ηγεσία να περιμένει αποτελέσματα.

•Κατάργηση των σταθερών φυλάξεων οι οποίες είναι παράνομες (έχουμε 
άλλωστε προσφύγει στη δικαιοσύνη γι’ αυτό) και στις οποίες δεχόμαστε συνεχώς 

επιθέσεις με μολότοφ ενώ έχουμε δεχθεί και 2 τρομοκρατικά χτυπήματα.
•Τήρηση ωραρίου εργασίας στο ακέραιο και όχι κατά το δοκούν. Η ημερήσια 

ανάπαυση σε εβδομαδιαία βάση είναι υποχρέωση της διοίκησης και όχι χάρη 
προς τους συναδέλφους. Η τήρηση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας και η μη 
καταπόνηση του προσωπικού με 60-65 ώρες την εβδομάδα επίσης.

•Καμία έκπτωση στην ασφάλεια των συναδέλφων. Οι τραυματισμοί που 
οφείλονται σε λάθη και παραλείψεις άλλων δεν θα μένουν από εμάς αναπάντητες, 
όπως έχουμε και στο παρελθόν αποδείξει.

Εκτός από εμάς τοποθετηθήκαν και άλλοι συνάδελφοι που έθεσαν τα 
ζητήματα της υπηρεσίας με σαφήνεια και πολύ αγάπη για τη δουλειά τους.

Η δέσμευση της ηγεσίας δια στόματος του Αρχηγού ήταν ότι σε επόμενη  
συγκέντρωση στους επόμενους μήνες δεν θα συζητάμε τα ίδια. Αναμένουμε !!!

Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι για εμάς η χθεσινή συγκέντρωση έχει 
θετικό πρόσημο. Έχουμε ασκήσει κατά καιρούς πολύ σκληρή κριτική στην Φυσική 
και Πολιτική Ηγεσία , με μόνο γνώμονα την εκπροσώπηση των συναδέλφων – 
μελών μας. Επειδή όμως έχουμε παραστεί σε άλλες τέτοιες συγκεντρώσεις όπου η 
παρουσία της Ηγεσίας μας είχε τότε απογοητεύσει. Οφείλουμε να πούμε ότι ήταν 
η πιο θετική παρουσία ηγεσίας στη Δ.Α.Ε.Α. τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον. Η 
Υπουργός μίλησε στους συναδέλφους με σεβασμό στο έργο τους κυρίως όμως με 
ανθρωπιά. Ο Αρχηγός έδειξε ότι έχει κατανοήσει τα προβλήματα.

Εμείς κρατάμε μικρό καλάθι γιατί έχουμε ακούσει πολλά, τηρούμε στάση 
αναμονής και διαμηνύουμε ότι σε κάθε περίπτωση τον δρόμο τον ξέρουμε.

Αγώνας –Κινητοποιήσεις –Προσφυγές- Δικαιοσύνη!

σύγχρονηαστυνομία

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

Έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας να βάζουμε ταμπέλες σε όλους και σε όλα. Αν 
κάποιος αγαπάει τη χώρα του είναι ξενοφοβικός κλπ. Και ο κατάλογος μεγαλώνει 
συνεχώς. Αυτά είναι φαινόμενα των τελευταίων ετών και βλέπουμε οτιδήποτε 
είναι αντίθετης αντίληψης από τους ‘’άλλους’’, χαρακτηρίζεται ως φοβία. 
Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω όποιος είναι αντίθετος με την επιβολή του 
νόμου και την ευταξία της χώρας ,είναι ΑΣΤΥΝΟΜΟΦΟΒΙΚΟΣ. 

Ποιοί είναι όμως εκείνοι που αποστρέφονται την αστυνομία και το έργο που 
προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο; Σίγουρα όχι οι ευνομούμενοι πολίτες οι οποίοι 
θέλουν και δικαιούνται να απολαμβάνουν το αγαθό της ασφάλειας. Έχουμε 

κουραστεί να επισκεπτόμαστε τραυματίες συναδέλφους στο 401 Γ.Ν. Από κανένα 
δεν έχουμε βοήθεια και οι περισσότεροι περιμένουν στη γωνία μήπως και δουν 
κάτι το μεμπτό για να ξεσπαθώσουν κατά των αστυνομικών. Όταν δεν μπορούν να 
αποδώσουν ευθύνες εκεί που πρέπει, η αστυνομία είναι ο εύκολος στόχος. Αυτά 
δεν τα λέω για να προκαλέσω τον οίκτο κανενός. 

Ανταπεξερχόμεθα μια χαρά στα καθήκοντά μας. Η αστυνομία στην Ελλάδα 
έχει αποδείξει την αξία της σε όλα τα επίπεδα παρά το ότι είναι κατακερματισμένη 
τα τελευταία χρόνια. Θα συνεχίσει να την αποδεικνύει στο μέλλον κόντρα στους 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΦΟΒΙΚΟΥΣ. 
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Αστυνομικοί – Εμφανείς στόχοι

Η άνανδρη επίθεση εναντίον των συναδέλφων του Α.Τ. Κυψέλης έρχεται να 
προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των επιθέσεων σε αστυνομικούς, στο ευρύτερο 
κέντρο της Αθήνας και για εμάς αποτελεί ακόμα ένα χτύπημα εναντίον της 
αξιοπρέπειάς μας, κυρίως εναντίον της Δημοκρατίας που κάθε μέρα καλούμαστε 
να υπερασπιστούμε στο δρόμο.

Έχουμε πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια επισημάνει ότι αν δεν 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα φαινόμενα αυτά θα θρηνήσουμε θύματα. 
Το θράσος με το οποίο έδρασαν οι «κύριοι» είναι ενδεικτικό του τι συμβαίνει 
καθημερινά, επιτέθηκαν μέρα μεσημέρι σε πολυσύχναστο δρόμο σε περιπολικό 
που προσπαθούσε να ασκήσει τροχονομικό έλεγχο και  βεβαίως «κύριοι» έφυγαν.

Δεν θα μπούμε στην ανάλυση για το αν φταίει το άσυλο, η Κυβέρνηση, 
η αντιπολίτευση ή οτιδήποτε άλλο. Θα απαιτήσουμε μόνο να οδηγηθούν οι 

δράστες στην δικαιοσύνη (αυτής της επίθεσης και όλων των προηγούμενων) ώστε 
η Ηγεσία να δείξει σε όλους μας ότι αντιδρά και ότι δεν είμαστε αναλώσιμοι.

 Όπως σε περιπτώσεις λαθών από πλευράς Αστυνομικών η αντίδραση είναι 
άμεση, έτσι και στις εναντίον μας ενέργειες πρέπει η οργανωμένη πολιτεία να 
δείχνει τα ίδια αντανακλαστικά.

Αν δεν μπορεί το όποιο σύστημα να προστατεύσει στοιχειωδώς τον 
αστυνομικό πως περιμένει να προστατεύσει αυτός τον πολίτη; Εμείς όμως δεν θα 
μείνουμε στις διαπιστώσεις. Έχουμε στραφεί πολλές φορές στη Δικαιοσύνη, εκεί 
θα στραφούμε και τώρα.

Θα συλλέξουμε όλα τα στοιχεία της τελευταίας περιόδου που αφορούν 
επιθέσεις σε αστυνομικούς και αφού το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει θα 
τα καταθέσουμε στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών.

Θα δώσουμε τη μάχη για αξιοπρέπεια μέχρι τέλους!!!

Την ώρα που όλοι οι Ανώτατοι ασχολούνταν με τις Κρίσεις,
η μάχιμη Αστυνομία έζησε ακόμα μια μαύρη μέρα

Περιπολικό της Αμέσου Δράσεως το οποίο προσπάθησε να ελέγξει ύποπτο 
άτομο στη διασταύρωση των οδών Κηφισού & Πειραιώς δέχθηκε επίθεση από 30 
άτομα τα οποία βρισκόταν σε παρακείμενο καταυλισμό ρομά. Οι συνάδελφοί μας 
ξυλοκοπήθηκαν ανηλεώς, υπέστησαν βαριές σωματικές βλάβες και νοσηλεύονται 
στο 401 ΓΣΝ. Έχουν περιέλθει σε γνώση μας οι εξής καταγγελίες: Λόγω του γνωστού 
προβλήματος που εδώ και καιρό έχουμε καταγγείλει για τους ασυρμάτους (ακόμα 
και πειθαρχικές διώξεις υποστήκαμε για τις καταγγελίες αυτές), οι συνάδελφοί 
μας καλούσαν σε ενισχύσεις, πλην όμως ήταν αδύνατη η επικοινωνία τους με 
το Κέντρο και οι ενισχύσεις κλήθηκαν μόνο όταν ο ένας εξ’ αυτών κατάφερε να 
ξεφύγει από αυτούς που προσπαθούσαν να τον λιντσάρουν και επικοινώνησε 
τηλεφωνικώς. (Κατάφερε να καλέσει, να πει ότι είναι αστυνομικός και ότι 
δέχεται επίθεση στη τάδε οδό και συνέχισε να δέχεται χτυπήματα). Το προεδρείο 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας έσπευσε από την πρώτη στιγμή 
που ενημερώθηκε, στο πλευρό των συναδέλφων . Ενημερώνουμε προς κάθε 

κατεύθυνση ότι σε περίπτωση που οι ασύρματοι αποδειχθεί ότι δεν λάμβαναν, 
θα καταθέσουμε μήνυση για έκθεση σε κίνδυνο. Δεν μπορεί ο καθένας να 
επιτίθεται κατ’ αυτό τον τρόπο στον Έλληνα Αστυνομικό και να μένει ατιμώρητος 
και δεν μπορεί όσοι ασχολούνται μόνο με τις Κρίσεις να μην αντιλαμβάνονται ότι 
με αυτές τις επικοινωνίες στέλνουν τους αστυνομικούς σαν πρόβατα στη σφαγή, 
ενώ ταυτόχρονα βαυκαλίζονται ότι προΐστανται σε μια Ευρώπαϊκή Αστυνομία.

Τώρα άραγε σε ποιον θα διατάξετε ΕΔΕ; 

Υ.Γ. 1. Βαρεθήκαμε να επισκεπτόμαστε συνεχώς τα επείγοντα του 401.
Υ.Γ.2. Ουδείς Αξιωματικός επισκέφτηκε τους τραυματίες συναδέλφους στο 

Νοσοκομείο, παρ’ ότι εμείς παραμείναμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Αλλά ποιος να έρθει; Φοβόταν όλοι μήπως φεύγοντας από το γραφείο τους 
αποστρατευτούν, οπότε προτίμησαν να μείνουν εκεί!

σύγχρονηαστυνομία
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Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε
     Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών 

καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση εναντίον 
συναδέλφων μας μέσα σε χώρο δικαστηρίων και 
απαιτεί από όλους τους αρμόδιους εδώ και τώρα να 
αντιδράσουν. Αν τα όσα καταγγέλλονται και έχουν 
δει το φως της δημοσιότητας, για το τι εντολές 
έλαβαν οι εν υπηρεσία αστυνομικοί κατά την εξέλιξη 
του περιστατικού ισχύουν, τότε άμεσα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα.

     Αυτό το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε 
μια σειρά επιθέσεων εναντίον αστυνομικών (εντός 
και εκτός  υπηρεσίας) και μεγαλώνει η ανησυχία 
μας για το τι μπορεί να συμβεί όσο κάποιοι δρουν 
προκλητικά, μοιάζουν ανενόχλητοι και οι υπεύθυνοι 
κρύβουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Κυρίως όμως 
μας ανησυχεί το γεγονός ότι παγιώνεται μια λάθος αντίληψη σε όλους. Στους 
εκάστοτε δράστες αυτή της ατιμωρησίας και σε εμάς του «πού να μπλέκουμε 
τώρα ;!». Για να είμαστε όμως δίκαιοι στο «πού να μπλέκουμε τώρα;!», είναι 
απαράδεκτο να δεχόμαστε εξακρίβωση στοιχείων από «άγνωστους» και κάποιοι 
να το θεωρούνε απόλυτα φυσιολογικό. Δυστυχώς η γενεσιουργός αιτία αυτών 
των αντιλήψεων προφανώς προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο οι ηγεσίες 
διαχρονικά αντιμετώπισαν τους αστυνομικούς.

     Όσο θα υπάρχει ασάφεια στο πως πρέπει να ενεργεί η Αστυνομία, κυρίως 
όμως όσο η λειτουργία της θα τίθεται κάτω από τον ιδεολογικό μανδύα της 
εκάστοτε Κυβέρνησης και όχι των νόμων και της πραγματικότητας είναι δεδομένο 
ότι ο πολίτης θα στερείται το υπέρτατο αγαθό της ασφάλειας.

     Πρέπει όσοι, με πράξεις ή παραλείψεις τους, συντέλεσαν στο να 
οδηγηθούν στο νοσοκομείο αστυνομικοί, να τιμωρηθούν. Αναμένουμε ότι όπως 
στις δικές μας λάθος ενέργειες, υπάρχει άμεση αντίδραση (και σωστά), έτσι και 
στις εναντίον μας ενέργειες να υπάρχουν ανάλογες αντιδράσεις. Συνήθως όμως 
υπάρχει σιωπή και το κενό καλύπτουν τα σωματεία εισπράττοντας και το κόστος 
της στοχοποίησης.

Αποφασίστε τι Αστυνομία θέλετε, πείτε το όμως και σε εμάς αλλά κυρίως 

στους πολίτες.
Η ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ανέφερε:
Η ατιμωρησία και η ιδιότυπη ασυλία στοχοποιούν 

τους αστυνομικούς
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών 

Υπαλλήλων καταδικάζει την επίθεση εναντίον των 
συναδέλφων μας (αυτή τη φορά και μέσα στο χώρο 
των δικαστηρίων), συμπαραστέκεται σε αυτούς για 
την απρόκλητη βία που δέχθηκαν και διαμαρτύρεται 
εντόνως, προς πάσα κατεύθυνση, για την ανυπαρξία 
των αναγκαίων μέτρων.

Η παρατηρούμενη κλιμάκωση των επιθέσεων 
εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, σε διάφορα 
σημεία της Αθήνας, δυστυχώς, προκαλεί το αίσθημα 
της κοινής γνώμης, η οποία ευλόγως αναρωτιέται 

τι μέλλει γενέσθαι με την ασφάλειά της, όταν, ο ίδιος ο αστυνομικός, είναι 
απροστάτευτος και αποδέκτης συνεχόμενης βίας. Είναι πλέον ολοφάνερο, ότι 
τέτοιου είδους περιστατικά, δεν συγκινούν κανέναν από την Πολιτική και Φυσική 
Ηγεσία του Σώματος, γι’ αυτό και δεν υπήρξε, ούτε μετά τη σημερινή επίθεση, 
η αναμενόμενη αντίδραση για τη σύλληψη των δραστών. Θα απαντήσουν έστω 
τώρα στα ερωτήματα που εγείρονται όσοι έχουν την ευθύνη για την απερίγραπτη 
αδράνεια που διαπιστώνεται σε όλες αυτές τις επιθέσεις εναντίον συναδέλφων 
μας;

Η ευκολία με την οποία έχουν βάλει τα διάφορα «φασιστοειδή» στο 
στόχαστρό τους τις αστυνομικές δυνάμεις, αποκαλύπτει όχι μόνο το απύθμενο 
θράσος που τα διακρίνει, αλλά και τα αίτια που τα εκτρέφουν. Είναι προφανώς 
η ατιμωρησία που απολαμβάνουν και η ιδιότυπη ασυλία που τους παρέχεται...

Επιτέλους, να εφαρμοστεί η νομοθεσία που τιμωρεί τα διαπραττόμενα 
αδικήματα εις βάρος των Αστυνομικών και να υπάρξει η δέουσα στήριξη στο 
θεσμό της αστυνομίας για να επιτελέσει απερίσπαστα το έργο της.

Τέλος, πληροφορούμε τους πάντες ότι τέτοιου είδους επιθέσεις δεν πτοούν 
τον Έλληνα Αστυνομικό, ο οποίος θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το αγαθό της 
ασφάλειας του πολίτη, ζητώντας από την πολιτεία να τον εξοπλίσει με κάθε 
αναγκαίο μέσο για να επιτελεί ακόμα καλύτερα την αποστολή του.

Όχι άλλη “Κερατέα” 
Είχαμε την ελπίδα ότι οι ιθύνοντες έχουν 

διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος και δεν θα 
εφαρμόσουν πρακτικές προκατόχων τους που έχουν 
παταγωδώς αποτύχει στη συνείδηση της ελληνικής 
κοινωνίας. Στην περίπτωση των δυνάμεων που 
διατίθενται για υπηρεσία στο Χ.Υ.Τ.Α. Λευκίμμης 
αυτό δεν προκύπτει επ’ ουδενί  λόγο. Πριν δυο μήνες 
είχαμε στηλιτεύσει ξανά τις πρακτικές της Διοίκησης, 
η οποία επέβαλε στους συναδέλφους απάνθρωπα 
ωράρια, ελάχιστη διοικητική μέριμνα και κυρίως 
ότι με την ανοχή, της τότε Ηγεσίας, ένα πρόβλημα 
καθαρά πολιτικό είχε πλέον καταστεί αστυνομικό.

Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να επανέλθουμε, 
αφού οι καταγγελίες των συναδέλφων – μελών μας, 
που με διαταγή της Υπηρεσίας μετακινούνται στην 
Κέρκυρα, πληθαίνουν.

Από εργασιακής άποψης έχουμε λάβει γνώση 
ότι η διμοιρία της ΥΑΤ Αττικής εργάζεται καθημερινά 
το ίδιο ωράριο που μαζί με τις μετακινήσεις 
φτάνει και κάποιες φορές  υπερβαίνει τις 10 ώρες 
εργασίας. Επιπρόσθετα μας καταγγέλλεται ότι δεν 
χορηγούνται, ως οφείλει η Υπηρεσία, οι εβδομαδιαίες ημερήσιες αναπαύσεις. Εν 
έτη 2018 ουδείς έχει το δικαίωμα να υποβάλλει τους εργαζόμενους αστυνομικούς 
σε αυτήν την ταλαιπωρία.

Το θέμα που κυρίως μας απασχολεί όμως είναι άλλο. Είναι η διαρκώς 
αυξανόμενη ένταση στην περιοχή, η οποία μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις 
μη αναστρέψιμες. Είναι απαράδεκτο ένα πρόβλημα καθαρά πολιτικό – 
αυτοδιοικητικό, να έχει μετατραπεί σε πρόβλημα της Αστυνομίας και να 
δημιουργείται συνεχώς μια αντιπαράθεση μεταξύ αυτών οι οποίοι αντιδρούν 
στην λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και των αστυνομικών δυνάμεων.

Η οργανωμένη πολιτεία έχει χρέος να δώσει άμεσα λύση πριν δημιουργηθεί 
μια νέα Κερατέα, με τις γνωστές σε όλους συνέπειες. Μετά και την επίσκεψη 

του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στην Κέρκυρα 
και τη συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς, 
ενημερωθήκαμε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις 
φρουρούν μια εγκατάσταση χωρίς άδεια, πέριξ 
της οποίας κατά καιρούς δέχονται δολοφονικές 
επιθέσεις.

Εμείς από την πλευρά μας, ζητούμε την άμεση 
επιστροφή των δυνάμεων της Αθήνας στη βάση τους 
. Δεν είναι ανεκτό ο αστυνομικός να γίνεται και πάλι  
«σάκος του μποξ» στο βωμό πολιτικών ή ιδιωτικών 
συμφερόντων.Το πρόσφατο παρελθόν έχει δείξει ότι 
αν οι φορείς που έχουν την ευθύνη δεν καθίσουν σε 
ένα τραπέζι να συζητήσουν με τις τοπικές κοινωνίες, 
δεν επέρχεται ποτέ αποτέλεσμα. Την ώρα που στον 
υπόλοιπο  πολιτισμένο κόσμο τέτοια θέματα έχουν 
λυθεί με συναίνεση, εδώ ακόμα αποτελούν σημεία 
σκληρών αντιπαραθέσεων  

Η έντονη φημολογία ότι τέτοια ζητήματα θα 
ανοίξουν και σε περιοχές της Αττικής, επιτείνουν 
την ανησυχία μας. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας 

να δίνει πολιτική λύση μέσα από σοβαρή συζήτηση και όχι υπό την πίεση του 
όποιου πολιτικού κόστους. Ούτε βέβαια μπορούν αν δίνονται λύσεις, με την 
αστυνομία να υποκαθιστά την έλλειψη πολιτικής βούλησης, και στο τέλος το 
μόνο που μένει να είναι η αντιπαράθεση και το ανάθεμα στους συναδέλφους. 
Κλείνοντας, καλούμε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως αυτά που έχουν 
προηγούμενο κυβερνητικής θητείας, να πάρουν σαφή θέση για τα θέματα αυτά 
και για το πώς προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, αν κληθούν, τις αστυνομικές 
δυνάμεις. Βαρεθήκαμε να ακούμε τους πάντες όταν είναι στην αντιπολίτευση να 
μας καταγγέλλουν και όταν κυβερνούν να μην κάνουν βήμα χωρίς εμάς. 

Στο τέλος το λογαριασμό  τον πληρώνει ο εργαζόμενος αστυνομικός!

σύγχρονηαστυνομία



είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που δέχεται 
ο κλάδος μας. Η παρουσία του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ κ. Γερακαράκου, μελών του 
ΔΣ της Ομοσπονδίας καθώς και των προεδρείων των άλλων ενώσεων της Αττικής 
απέδειξε ότι είμαστε συντεταγμένοι σε ένα αραγές μέτωπο απέναντι στη βία, από 
όπου κι αν προέρχεται.

Η επίσκεψη της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Γεροβασίλη, του Προέδρου 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Μητσοτάκη, της τομεάρχη Εσωτερικών και 
Προστασίας του Πολίτη του ΚΙΝ.ΑΛ. Βουλευτή κ Χριστοφιλοπούλου καθώς και 
εκπρόσωπων άλλων κομμάτων, αποτελεί για εμάς θετικό γεγονός. Άλλωστε τα 
κόμματα του δημοκρατικού τόξου είναι πυλώνες της δημοκρατίας, υπεύθυνοι για 
τη λύση του προβλήματος πλην όμως και υπεύθυνοι για τη δημιουργία του, με 
την ανοχή τους. 

Για όσους ενοχλήθηκαν από την παρουσία τους, μάλλον στρουθοκαμηλίζουν 
αφού στα δημοκρατικά καθεστώτα τα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι αυτά που 
νομοθετούν. Το κάλεσμα μας άλλωστε ήταν ανοιχτό για όλους χωρίς αποκλεισμούς 
. Εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε μια Αστυνομία κλεισμένη στο καβούκι της, γιατί 
ο απομονωτισμός εξυπηρετεί μόνο αυτούς που μας θέλουν στη γωνία, παρίες 
της κοινωνίας Θέλουμε τα ζητήματά μας να αποτελούν και ζητήματα όλης της 
κοινωνίας και όχι μόνο θέματα για εσωτερική κατανάλωση.
Μας δημιουργείται όμως εύλογα η απορία. Θα παρέλαζε άραγε σύσσωμο το 
πολιτικό σύστημα έξω από το Α.Τ. Ομονοίας αν δεν είχαμε κινητοποιήσει τόσους 
συναδέλφους και δεν προκαλούνταν τόσο έντονο ενδιαφέρον από τα ΜΜΕ; 
Πόσες φορές στο παρελθόν έχουν επισκεφθεί τα αστυνομικά τμήματα πολιτικοί 
για να διαπιστώσουν τα προβλήματα τους;
Το πρόβλημα εσωτερικής ασφαλείας της χώρας είναι ένα σοβαρό ζήτημα, το 
οποίο ζητά διακομματική συναίνεση και συνεννόηση και επ’ ουδενί δεν μπορεί 
να είναι πεδίο άγονων πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Για εμάς η ασφάλεια των συναδέλφων και κατ’ επέκταση η ασφάλεια των 
πολιτών είναι πρωταρχικό μέλημα και σκοπός. Για κάποιους δυστυχώς η ζωή του 
αστυνομικού δεν έχει μεγάλη αξία. Επειδή ακόμα πιστεύουμε ότι ζούμε στην 
Αθήνα, την πρωτεύουσα της χώρας που γέννησε την Δημοκρατία, διάνθησε τα 
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Αν δεν μπορείτε...διατάξτε                      Ε.Δ.Ε. στους εαυτούς σας!

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών πιστεύαμε ότι δεν θα χρειαζόταν 
ποτέ ξανά να ξεδιπλώσουμε σε διαμαρτυρία το πανό «ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ», μετά τις επιθέσεις κατά αστυνομικών με όπλο καλάσνικοφ 
το 2017 στη Χαριλάου Τρικούπη . Όμως τα γεγονότα μας διέψευσαν αφού οι 
δολοφονικές επιθέσεις κατά αστυνομικών δεν έχουν τελειωμό.
Η πρόσφατη επίθεση στο Α.Τ. Ομονοίας απέδειξε ότι κάποιοι παρακρατικοί κύκλοι 
επιζητούν την κοινωνική αποσταθεροποίηση μέσω νεκρού αστυνομικού. Οι λόγοι 
που η κατάσταση έχει φτάσει σε αυτό το σημείο είναι σε όλους γνωστοί και τους 
έχουμε παραθέσει με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο. Όλοι όμως οι λόγοι μπορούν 
να ενσωματωθούν σε μια φράση….. ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ….. Μια 
έλλειψη που έχει αποθρασύνει τους «γνωστούς και φίλους», οι οποίοι εκτελούν 
με επιτυχία την αποστολή τους για αποσταθεροποίηση, διάλυση του κοινωνικού 
ιστού, απαξίωση των αρχών, εξευτελισμό των θεσμών, καταβαράθρωση των 
αξιών, φορώντας μάλιστα το ιδεολογοπολιτικό μανδύα των τάχα αναρχικών 
ριζοσπαστών. Άξιος ο μισθός αυτών των νοσηρών υποκειμένων!!!
Οι ευθύνες είναι διαχρονικές, όμως υποτίθεται ότι με το πέρασμα των χρόνων θα 
έπρεπε να υπήρχε ομαλοποίηση και όχι όξυνση των φαινομένων βίας στο κέντρο 
της Αθήνας, ούτε αύξηση των ΄΄ άβατων ΄΄, καταλήψεις δημόσιων κτηρίων, 
λεηλατήσεις πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τα οποία αποτελούν ορμητήρια και 
χώροι προπαρασκευής κακουργηματικών πράξεων. 

Δυστυχώς στην έλλειψη πολιτικής βούλησης έρχεται να προστεθεί και η 
αδυναμία αντιμετώπισης της παραπάνω παθογένειας από την Φυσική ηγεσία, 
η οποία αναλώνεται στις διαταγές αφειδώς Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων, 
αναζητώντας τις πιθανές ευθύνες των συναδέλφων, ικανοποιώντας ακούσια 
έτσι άλλα κέντρα που θέλουν τους εργαζόμενους αστυνομικούς, μόνιμους 
φταίχτες. Άραγε πόσες ΕΔΕ έχουν διαταχθεί για ευθύνες των υψηλών κλιμακίων 
του Αρχηγείου μας; Οι αποστρατείες αποτελούν κολυμβήθρα του Σιλωάμ; 
Εμείς το μόνο που έχουμε είναι η φωνή και η παρουσία μας δίπλα στους 
συναδέλφους μέλη μας. Όπως ήμασταν από την πρώτη στιγμή στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. 
όταν τραυματίστηκαν αστυνομικοί μετά τη δολοφονική επίθεση.
Η δυναμική και αυθόρμητη παρουσία συναδέλφων έξω από Α.Τ. 

Ομονοίας μετά το κάλεσμα της Ένωσης μας σε διαμαρτυρία, υποδηλώνει ότι 
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δημοκρατικά ιδεώδη και όχι στην εμπόλεμη ζώνη της Βαγδάτης και της Συρίας, 
καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έστω και την ύστατη ώρα σε ένα 
ειλικρινές διάλογο για ένα μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό ώστε να εκλείψουν 
τα φαινόμενα τυφλής βίας.
Σε μια κομβική στροφή για την χώρα μας η ανομία έχει και δυσμενείς αναπτυξιακές 
συνέπειες αφού ενισχύει την οικονομική ύφεση και δεν ελκύει τις επενδύσεις που 
θα φέρουν την πολυπόθητη ανάπτυξη.

Τέλος καλούμε τους συναδέλφους μας σε επαγρύπνηση και προσοχή γιατί οι 
κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι τεράστιοι και πολυποίκιλοι, ενώ τα μέσα που τους 
παρέχει η πολιτεία για την προστασία τους είναι αντιστρόφως ανάλογα.
Η Ενωση Αθηνών θα είναι αρωγός στους συναδέλφους μας χωρίς να υποστείλει 
στιγμή τη σημαία του αγώνα και των διεκδικήσεων ενός ασφαλούς και σύγχρονου 
εργασιακού περιβάλλοντος, είτε απευθυνόμενη στη δικαιοσύνη και στους 
θεσμούς που έχουν την ευθύνη για αυτές τις συνθήκες, είτε στις υπηρεσίες, δίπλα 
στην εκτέλεση βάρδιας του καθενός μας.

Επιτελούς πράξτε τα αυτονόητα
Αν δεν μπορείτε…. διατάξτε ΕΔΕ στους εαυτούς σας

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας ανέφερε:
Ιδιώνυμο αδίκημα οι επιθέσεις κατά της Αστυνομίας

Η τρομοκρατική ενέργεια κατά της Ελληνικής Αστυνομίας και των συναδέλφων 
μας που βρέθηκαν αυτή τη φορά στο στόχαστρο των «γνωστών αγνώστων» με τις 
κουκούλες και τις μολότοφ, συνιστά μείζονα πρόκληση για την ελληνική κοινωνία 
και τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας, τα οποία εμφανίζονται και πάλι 
ανήμπορα να ανακόψουν τη δράση τους.

Την ημέρα που το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εγκαινιάζει «μεγαλοπρεπώς» 
το νέο σχέδιο αστυνόμευσης «Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.ΑΣ.», με επίσημη ενημέρωση δια της 
Πολιτικής του Ηγεσίας του ιδίου του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. 
Προκόπη ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, οι τρομοκράτες επέλεξαν να χτυπήσουν το Αστυνομικό 
Τμήμα Ομονοίας και ένα όχημα περιπολιών, επιδιώκοντας θανάσιμους 

τραυματισμούς συναδέλφων μας και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή ανυποψίαστων 
διερχομένων από το σημείο πολιτών.

Μόλις πριν λίγους μήνες, στις 19 Ιουνίου 2018, με αφορμή ανάλογες επιθέσεις, 
σε σύσκε ψη στα γραφεία μας, παρουσία της Φυσικής και Πολιτικής Ηγεσίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, είχαμε 
αναλυτικά παρουσιάσει τις θέσεις μας (βλέπε σχετικό υπόμνημα εδώ: 201/10/1-
ζ), εστιάζοντας ειδικότερα στη αναγκαιότητα της συναινετικής πολιτικής 
αντιμετώπισης των εγκληματικών επιθέσεων εναντίον αστυνομικών, με τη λήψη 
τόσο νομοθετικών όσο και επιχειρησιακών πρωτοβουλιών και μέτρων.
Δυστυχώς, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αδιαφορία της πολιτείας 
και το ερώτημα είναι έως πότε;
Έως πότε θα μετράμε νεκρούς και τραυματίες και έως πότε θα εισπράττουμε 
λόγια παρηγοριάς και συμπάθειας;

Καλούμε για άλλη μια φορά όλους τους αρμόδιους φορείς, Κυβέρνηση, Ελληνική 
Βουλή, Πολιτικά Κόμματα, Κοινωνικούς Φορείς και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 
να θωρακίσουν την Ελληνική Αστυνομία από τις εγκληματικές επιθέσεις που 
δέχεται με διάφορα προσχήματα και αιτιάσεις, καθιστώντας σαφές σε κάθε 
επίδοξο δολοφόνο ότι η επίθεση κατά αστυνομικού συνιστά ιδιώνυμο αδίκημα 
και θα πρέπει να τιμωρείται!

Απαιτούμε η δημόσια τάξη και ασφάλεια να αποτελέσουν πεδίο ουσιαστικής 
πολιτικής και να σταματήσει η επικίνδυνη πλέον κομματική αντιπαράθεση και 
η εκ του ασφαλούς κριτική των επιχειρησιακών ενεργειών της αστυνομίας όταν 
είναι γνωστοί ποιοι ευθύνονται για την απαράδεκτη εικόνα που παρουσιάζει το 
σύνολο των αστυνομικών Υπηρεσιών της χώρας.

Τέλος, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους τραυματισμένους συναδέλφους 
μας διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα είμαστε στο πλευρό τους για ό,τι χρειαστούν με 
την ελπίδα να συλληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι δράστες και να οδηγηθούν 
ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης όπου θα παραστούμε όπως έχουμε κάθε 
νόμιμο δικαίωμα να πράξουμε ως πολιτικοί ενάγοντες, προασπίζοντας τα 
συμφέροντα του συνόλου των Ελλήνων Αστυνομικών.
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Αν δεν μπορείτε...διατάξτε                      Ε.Δ.Ε. στους εαυτούς σας!
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Του Χρυσάφη Γρηγόρη
Α’ Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής: 
Κάθε μέρα είναι 17 Νοέμβρη

Το 401 ΓΣΝΑ έχει γίνει το δεύτερο σπίτι μας

σύγχρονηαστυνομία

Αν ρίξεις μια ματιά στην καθημερινή κατάσταση υπηρεσίας οποιουδήποτε 
Τμήματος των Κεντρικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής καθώς και της 
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών και των Τμημάτων Ασφαλείας της, νομίζεις 
ότι κάθε μέρα είναι 17 Νοέμβρη! Πολύ μεγάλο ποσοστό της εναπομείνασας 
παρούσας Δύναμης σε χαμηλόβαθμο προσωπικό, δεν απασχολείται με το 
αντικείμενο της Υπηρεσίας του, αλλά με την ενίσχυση είτε της Κρατικής 
Ασφάλειας, είτε της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, στις οποίες έχουν 
“φορτώσει” εκατοντάδες σταθερούς στόχους, τους οποίους είναι αδύνατον  να 
καλύψουν αποκλειστικά με τις δικές τους δυνάμεις.  

Επίσης κάθε λίγες μέρες διατάσσονται να ενισχύουν την Κρατική Ασφάλεια 
για λήψη μέτρων ασφαλείας σε ξενοδοχεία διαμονής ή χώρους εκδηλώσεων 
επισήμων που επίσης έχουν «φορτώσει» παράτυπα στην Υ.Κ.Α., ενώ εδώ και 
χρόνια καταργήθηκε το πρώην 5ο Τμήμα της που είχε αυτήν την αρμοδιότητα 
και μεταφέρθηκε μαζί με εκατοντάδες συναδέλφους που υπηρετούσαν εκεί στα 
Επίσημα του Αρχηγείου όπου ιδρύθηκε Τμήμα για αυτόν τον σκοπό. 

Παραταύτα εξακολουθούν να αφαιμάζονται κάθε εβδομάδα οι Υπηρεσίες της 
Ασφάλειας για εκδηλώσεις Επισήμων και μάλιστα για χειρισμό μηχανημάτων 
X-RAY που για να είσαι πιστοποιημένος χρήστης, προβλέπεται ειδική 
εκπαίδευση και το κατά πόσον τηρείται από το Αρχηγείο η σχετική νομοθεσία θα 
απασχολήσει στο προσεχές διάστημα,καθώς και για χειρισμό των «καθρεφτών» 
για εντοπισμό τυχόν εκρηκτικών  σε οχήματα, αρμοδιότητας του Τ.Ε.Ε.Μ. και όχι 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. 

 Αν προσθέσουμε στην ανωτέρω κατασπατάληση δυνάμεων και τις πάγιες ή 
έκτακτες Διαταγές  για ενίσχυση άλλων Υπηρεσιών (κρατητήρια , ενίσχυση Τ.Α., 
μεταγωγές Υπ/νσης  Ασφαλείας Αθηνών, αποσπάσεις σε νησιά κ.α.) απομένει 
ελάχιστο προσωπικό πίσω για να απασχοληθεί με το αντικείμενο της Δημόσιας 
Ασφάλειας, για την πρόληψη και πάταξη της εγκληματικότητας που έχει άμεσο 
αντίκτυπο στην καθημερινότητα του φορολογούμενου πολίτη, όπως κλοπές 
– διαρρήξεις, ληστείες, ναρκωτικά, ανθρωποκτονίες, εκβιασμοί, οργανωμένο 
έγκλημα, εμπορία ανθρώπων, οικονομικό έγκλημα, αρχαιοκαπηλεία, αθλητική 
βία, αδικήματα σε βάρος ανηλίκων, φυγόποινοι κτλ.

Αυτό βέβαια ισχύει κυρίως για τις κεντρικές Υπηρεσίες της Ασφάλειας διότι στα 
περισσότερα Τμήματα Ασφαλείας η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη και ίσα  
που υπάρχει προσωπικό για να ανταπεξέλθει στις πάγιες υποχρεώσεις τους  
(Αξιωματικός Υπηρεσίας, δικογραφίες, γραμματεία, ταυτότητες κτλ), με το Τ.Α. 
Κολωνού για παράδειγμα να έχει παρούσα δύναμη περί τους 10 αστυνομικούς  

με  προβλεπόμενη οργανική 40 αστυνομικών!!

Επίσης, λόγω της επικρατούσας κατάστασης, στις περισσότερες Υπηρεσίες 
συσσωρεύονται οφειλόμενες Η.Α. και καταστρατηγείται ο εβδομαδιαίος χρόνος 
εργασίας.

Είναι λυπηρό σε υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας να ακούγεται η άποψη ότι «οι 
ασφαλίτες δεν κάνουν τίποτα και πίνουν καφέ». Κύριοι που έχετε αυτήν την 
άποψη ρωτήστε κάποιον από τους εκατοντάδες διατιθέμενους της Ασφάλειας 
σε φύλαξη σταθερών στόχων, σε οικίες και πρεσβείες πεζοί ή με ακίνητο όχημα 
για 8 ώρες ,αν θέλουν να βρίσκονται εκεί και όχι στις μάχιμες Υπηρεσίες τους 
για να απασχοληθούν με κάτι παραγωγικό. Εσείς καταστρέφετε  νέα παιδιά που 
έρχονται με όρεξη στην Ασφάλεια να εργαστούν και αντ’ αυτού οι περισσότεροι 
δεν πατάνε το πόδι τους επί χρόνια στην Υπηρεσία τους, γιατί βρίσκονται 
μόνιμα στα ατελείωτα μέτρα  ή στις αμέτρητες φυλάξεις σταθερών στόχων, 
χωρίς να προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό στον πολίτη.

 Εμείς ως Ένωση Αστυνομικών Αθηνών έχουμε προτείνει οι φυλάξεις των 
διαφόρων στόχων να γίνονται με κινούμενες εποχούμενες περιπολίες ανά 
γεωγραφικό τομέα και όχι με αστυνομικούς ακίνητους που μετατρέπονται οι 
ίδιοι σε εν δυνάμει στόχο και μάλιστα έχουμε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά 
στην Εισαγγελία για έκθεση σε κίνδυνο ζωής, διαφορετικά ας τοποθετήσουν 
παντού αλεξίσφαιρες σκοπιές όπως προβλέπει η νομοθεσία. Αναμένουμε την 
κρίση της Δικαιοσύνης. 

Ίσως αν κάποια στιγμή μας ακούσουν οι ιθύνοντες να απελευθερωθεί τεράστιο 
δυναμικό που θα απασχοληθεί πίσω στην Υπηρεσία του με τη πραγματική 
αποστολή της Ασφάλειας που είναι η πρόληψη και η πάταξη της ελαφριάς 
και σκληρής εγκληματικότητας και οι πολίτες να αισθανθούν ασφαλέστεροι, 
την στιγμή που οι μόνοι που αισθάνονται τώρα ασφαλείς, είναι όσοι έχουν 
το προνόμιο να έχουν μόνιμα αστυνομικούς να τους συνοδεύουν και έναν 
τουλάχιστον σταθερό αστυνομικό έξω από την οικία τους. 

Ακόμα και η Ηγεσία μας θα είναι σε θέση να έρχεται συχνότερα στην Γ.Α.Δ.Α. για 
να δίνει συγχαρητήρια στις μεγάλες “δουλειές” της Ασφάλειας που αυτήν την 
στιγμή επιτυγχάνονται κυρίως με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας που 
υπάρχει στην διάθεση της Υπηρεσίας και χάρη στον ζήλο, το φιλότιμο και την 
υπερεργασία  των συναδέλφων που απομένουν στις ειδικές ομάδες και βάζουν 
και από την τσέπη τους για να συντηρήσουν τα υπηρεσιακά οχήματα και για να 
αγοράσουν φυσίγγια για να ρίξουν βολές στα σκοπευτήρια.

Ακόμα μια άνανδρη επίθεση εναντίον συναδέλφων μας έλαβε χώρα.
Αυτή τη φορά ήταν η διμοιρία της ΥΜΕΤ που εκτελούσε υπηρεσία στα 
Εξάρχεια, φρουρώντας την οικία Υπουργού. Χθες ήταν η έδρα της Δ.Α.Ε.Α., 
αύριο ποιος ξέρει; Το θέμα είναι διαχρονικό, δεν λύνεται με ευχολόγια. Σε 
χώρες πολιτισμένες μια τέτοια επίθεση θα χαρακτηριζόταν τρομοκρατική, εδώ 
μας έχει γίνει συνήθεια!!!

Περαστικά στον τραυματία συνάδελφο, εμείς βρεθήκαμε από την πρώτη 
στιγμή στο 401, δυστυχώς όμως έχουμε πάει τόσες φορές τον τελευταίο καιρό, 
που έχει χαθεί το μέτρημα.Ακόμα μια άνανδρη επίθεση εναντίον συναδέλφων 
μας έλαβε χώρα.
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Δεν  εκλέχτηκα  ώστε να προωθήσω τις προσωπικές μου φιλοδοξίες,  ούτε να 
προβάλω τον  εαυτό μου στο όνομα του συνδικαλισμού.

Δεν μπήκα στoν Συνδικαλισμό για να ικανοποιώ τις απόψεις γνωστών και 
φίλων, ούτε να κάνω εξυπηρετήσεις, μετακινήσεις και να σβήνω οτιδήποτε.

Μπήκα για να <<ταράσσω>> τον δημόσιο λόγο που έχει μετατραπεί, 
στην καλύτερη περίπτωση, σε ανούσιες κουβέντες και ανακοινώσεις χωρίς 
περιεχόμενο, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς αποτέλεσμα.

Μπήκα για να <<συγκρουστώ>> με τους πάντες:  ένστολα και  πολιτικά 
ψοφίμια, λαϊκιστές, <<αντισυναδέλφους>> , δικαστές του πληκτρολογίου, ακόμα 
και με τους ίδιους τους συναδέλφους μου όταν αυθαίρετα αδικείται κάποιος.

Μπήκα για να αποκαλύψω τον ευτελή ρόλο κάποιων που υποδύονται τους 
συμβούλους, είτε ένστολοι είτε με κοστούμια, αυτούς που δίνουν απλόχερα 
σε όλους αυτά τα στατιστικά, τα όποια εμείς οι μάχιμοι αστυνομικοί τους 
παρέχουμε, διαβεβαιώνοντάς τους ότι όλα πάνε καλά και <<παραδεισένια>> στο 
σώμα. Αυτούς που με δημοσιονομικά και εργασιακά μέτρα, κεκλεισμένων των 
θυρών παρέα με παράγοντες συνθλίβουν κάθε δικαίωμα στον αστυνομικό να 
ονειρεύεται ,να  εξελίσσεται και να ζει αξιοπρεπώς .

Αυτούς που αγνοούν και έχουν ξεχάσει τον συνάδελφο στο Αστυνομικό 
Τμήμα, στο περιπολικό, στη μηχανή στο δρόμο.

Τον ίδιο που δέχεται τις σφαίρες, τις μολότοφ , τις χειροβομβίδες,  τα ρόπαλα 

σε κάθε διαδήλωση.
Αυτόν που τον θεωρούν αναλώσιμο και θα στραφούν εξοντωτικά  εναντίον 

του με όλα τα μέσα, όταν εμπλακεί με τον κακοπροαίρετο άνθρωπο και το δουν 
στην τηλεόραση.

Διότι αυτοί οι <<κύριοι>> έχουν μουδιάσει στα γραφεία και στις καρέκλες 
τους με τα τσαλακωμένα κοστούμια τους, αγνοώντας ότι ο αστυνομικός δίνει και 
την ψυχή του, ενώ την ίδια στιγμή γίνεται κατάφωρη καταπάτηση των εργασιακών 
του δικαιωμάτων.

Αναζητώ ένα συγκεκριμένο κοινό συνειδητοποιημένων, νοημόνων 
Αστυνομικών, που έχει το διανοητικό υπόβαθρο και τον επαγγελματισμό , να 
καταλάβει πόσο και ποιοι καθημερινά τον κοροϊδεύουν θεσμικά και υπηρεσιακά.

Αν αυτοί οι αστυνομικοί εκτιμήσουν τη στάση κάποιου που δεν υπολογίζει 
το κόστος σε τίποτα, δεν διαπραγματεύεται με κανέναν, άρα δεν πρόκειται 
να το υπολογίσει κι όταν έρθει η ώρα να υποστηρίξει τις  θέσεις τους και τους 
προβληματισμούς τους όπως είθισται από κάθε θεσμικό όργανο , έχει καλώς. Έχει 
καλώς για εκείνους, γιατί θα έχουν μια βροντερή και καταστατική φωνή να τους 
εκπροσωπεί.

Αλλιώς κακώς για εκείνους, διότι θα έχουν συνδικαλιστικά ανδρείκελα που θα 
τους θυμούνται μόνο τις λίγες μέρες των εκλογών, έχοντας κλειστά τα κινητά και  
αφήνοντας αναπάντητα μηνύματα όλο τον υπόλοιπο καιρό.

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

Το πρόβλημα δεν είναι οι συνδικαλιστές Του Κανέλλου Νικολάου
Γενικού Γραμματέα της ΈN.ΑΞΙ.Α.

Όταν οι αστυνομικοί, κατά την εκτέλεση της διατεταγμένης υπηρεσίας τους, 
διαπιστώσουν οτιδήποτε στρέφεται εναντίων των εργασιακών τους δικαιωμάτων 
ή της σωματικής τους ακεραιότητας ή και της ζωής τους και το καταγγείλουν στις 
συνδικαλιστικές τους Ενώσεις, ποια πρέπει να είναι η φυσιολογική πορεία των 
καταγγελιών τους;

Οι Ενώσεις άμεσα πρέπει να καταγράψουν τα καταγγελλόμενα και με τις 
παρεμβάσεις τους στις Προϊστάμενες Υπηρεσίες ή στη Φυσική και Πολιτική 
ηγεσία μας, ανάλογα τη σημαντικότητα του προβλήματος, να προσπαθήσουν 
να επιλύσουν και να διορθώσουν τα κακώς κείμενα εις βάρος των αστυνομικών 
μελών της Ένωσης τους.

Αυτή είναι η αυτονόητη διαδικασία, μήπως πρέπει να αλλάξει; Εάν πρέπει να 
αλλάξει, για ορισμένους, για ποιο λόγο; Μήπως κάποιοι επιθυμούν να υπάρξει 
λογοκρισία στις δηλώσεις των συνδικαλιστών;

Ο  συνδικαλιστής στην πορεία του, στις πράξεις του, στις οποιοσδήποτε 
παρεμβάσεις του αξιολογείται από τα μέλη της Ένωσης του. 

Αν είναι αρεστός ή όχι φαίνεται από την αποδοχή των συναδέλφων του και 
από τους σταυρούς προτίμησης που λαμβάνει στις αρχαιρεσίες της Ένωσής του. 
Όπως λένε και οι ηθοποιοί η αξιολόγηση τους φαίνεται από το χειροκρότημα των 
θεατών που παρακολούθησαν την παράσταση τους.

Ο συνδικαλιστής δεν επεδίωξε και δεν επιδιώκει να ασκήσει συνδιοίκηση με 
τους Διοικητές ή τους Διευθυντές των οποιονδήποτε Αστυνομικών Υπηρεσιών. 
Ο ρόλος του συνδικαλιστή και οι συνδικαλιστικές ελευθερίες του περιγράφονται 
στις διατάξεις της ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας και είναι συνταγματικά 
κατοχυρωμένες. 

Οι εκπρόσωποι των αστυνομικών συνδικαλιστικών Ενώσεων είναι αιρετοί και 
φυσικά δεν είναι δοτοί και εγκάθετοι.

Το πρόβλημα δεν είναι οι συνδικαλιστές. Οι συνδικαλιστές προσπαθούν να 
αναδείξουν τα προβλήματα και να προτείνουν λύσεις. Εύκολα μπορεί κάποιος να 
επιρρίψει το ανάθεμα στους συνδικαλιστές για να καλύψει τις όποιες προσωπικές 
αδυναμίες του, εάν έχει, ή τις αδυναμίες και τις παθογένειες του οργανισμού. 

Ας αναλογιστούμε όλοι μας εάν δεν υπήρχε ο αστυνομικός συνδικαλισμός πως 
θα ήταν σήμερα θεσμικά, ασφαλιστικά και οικονομικά ο Έλληνας Αστυνομικός; 
Ποια θα ήταν τα εργασιακά του δικαιώματα;

Μη ξεχνάει κανένας μας ποιες ήταν οι εργασιακές συνθήκες του Έλληνα 
Αστυνομικού πριν τη νομιμοποίηση του συνδικαλισμού στην Ελληνική Αστυνομία.

Μη ξεχνάει κανένας μας τους συνδικαλιστικούς αγώνες ενάντια στη λαίλαπα 
των μνημονίων. Για όσους δεν θυμούνται ας προσπαθήσουν να θυμηθούν όταν 
τους καταβληθεί η επιστροφή των παράνομων μνημονιακών κρατήσεων που 
τους έγιναν, αναδρομικά όπως τις ονομάζουν.

 Μόνο μέσα από έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο μεταξύ της φυσικής 
και πολιτικής ηγεσίας μας, της διοίκησης και των συνδικαλιστών εκπροσώπων και 
όχι μέσα από τις ανούσιες αντιπαλότητες και τις στείρες αντιπαραθέσεις τους, θα 
υπάρξει το επιθυμητό θετικό αποτέλεσμα.

Ας γίνει πραγματικότητα και ας παραμεριστούν οι λάθος κινήσεις που έγιναν 
και διετάχθησαν. 

Το όφελος θα είναι μεγάλο για την Αστυνομία, τους αστυνομικούς και για την 
κοινωνία μας.

Για ακόμα μία φορά συνάδελφοί μας έπεσαν θύματα της τυφλής 
οπαδικής βίας. Συγκεκριμένα σε έναν σχετικά “αδιάφορο” 
αγώνα μπάσκετ όπου είχε στο γήπεδο μόνο οπαδούς της 
γηπεδούχου ομάδας, περί τα 40 άτομα άνευ λόγου και 
πραγματικής αιτίας, προκάλεσαν σοβαρότατα επεισόδια. 

Το “μάρμαρο” στην κυριολεξία πλήρωσαν οι συνήθεις ύποπτοι, 
οι αστυνομικοί, που εκτελούσαν υπηρεσία στο γήπεδο, μία 
διμοιρία της ΥΜΕΤ των 9 ατόμων (αφού τόσους τους αφήσανε), 
μέτρησε 3 τραυματισμούς, ένας εκ των οποίων στο πρόσωπο. 

Ευχόμαστε περαστικά στους συναδέλφους ! 

Εμείς πάλι βρεθήκαμε στο 401 ΓΣΝΑ δίπλα τους, απλά είναι περιττό να πούμε 
ότι έχουμε βαρεθεί το τελευταίο τρίμηνο να επισκεπτόμαστε τραυματίες 

συναδέλφους.
Υ.Γ. Αυτοί που δημιουργούν τα επεισόδια στα γήπεδα και τα οποία πληθαίνουν 
τον τελευταίο, καιρό απ’ 
ότι καταλαβαίνουμε έχουν 
κάποιες υπερφυσικές 
ιδιότητες και ως δια μαγείας 
εμφανίζονται δίπλα στις 
αστυνομικές δυνάμεις, 
δημιουργούν επεισόδια και 
μετά εξαφανίζονται. 

Το χιούμορ δυστυχώς είναι 
το μόνο που μας απέμεινε.

Έξω η Αστυνομία από τα γήπεδα - αρένες
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Στις εργασίες του Γενικού Συμβουλίου

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αθηνών με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο Πάκο Δημοσθένη παρευρέθηκαν στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
όπου συμμετείχαν όλες οι  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της Χώρας.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας ανέφερε:

Συνεδρίασε στην Αθήνα το Γενικό Συμβούλιο των 58 Πρωτοβαθμίων 
Οργανώσεων της Ομοσπονδίας μας και κατά τη διάρκεια των εργασιών, υπό το 
βάρος και των συνεχιζόμενων επιθέσεων και τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον 
αστυνομικών εγκαταστάσεων και δυνάμεων, επισημάνθηκαν οι συντεταγμένες 
της δυναμικής πορείας του κινήματός μας, ενώ γνωστοποιήθηκαν αυτές με 
ιδιαίτερη οξύτητα και ενώπιον των εκπροσώπων της Φυσικής Ηγεσίας και της 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κας Κατερίνας ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, που προσήλθαν 
τη δεύτερη ημέρα και τοποθετήθηκαν για τα ζητήματα που θέσαμε επιτακτικά, 
απαιτώντας απαντήσεις.

Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις ενημερώθηκαν κατ’ αρχάς από τον Πρόεδρο 
της Ομοσπονδίας Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και τον Γενικό Γραμματέα Γεώργιο 
ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ για τις ενέργειες του Δ.Σ. αναφορικά με τα μείζονα ζητήματα αυτής 
της περιόδου, ήτοι την αναμενόμενη νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή των 
αναδρομικών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ για τις μισθολογικές περικοπές, 
την αποφυγή της ταλαιπωρίας που συνιστά η επανακατάθεση του πόθεν έσχες και 
το αίτημά μας να δοθούν νέες προθεσμίες-πράγμα που έγινε δεκτό, την απόφαση 
για την διεκδίκηση των αναδρομικών των δώρων εορτών και επιδόματος αδείας 
με αγωγές που θα κατατεθούν υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας, την έναρξη 
συναντήσεων με τα πολιτικά κόμματα για το δικαίωμα της απεργίας ενόψει της 
συνταγματικής αναθεώρησης, την αποτροπή περικοπών ύψους 4.000.000 ευρώ 
περίπου από μερίσματα του ΜΤΣ, την επικείμενη εκπροσώπησή μας στο ΔΣ 
του ΜΤΣ, τη συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για τη δυνατότητα 
φιλοξενίας τέκνων αστυνομικών στις κατασκηνώσεις της εκκλησίας και τη 
διενέργεια αρχιερατικής λειτουργίας υπέρ των θυμάτων εν ώρα καθήκοντος 
και των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς επίσης και σε σειρά 
συναντήσεων και ενεργειών της Ομοσπονδίας με βάση καταγγελίες και αιτήματα 
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων, με αφορμή τις διαταγές για το μεταναστευτικό 
(υπάρχουν ήδη 11 νεκροί), την κατασπατάληση δυνάμεων, το ΧΥΤΑ Λευκίμμης και 
άλλα ζητήματα, όπου μας κάλεσαν και παρεμβήκαμε είτε με επιτόπιες επισκέψεις 
είτε με συναντήσεις στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το συνδικαλιστικό μας ενδιαφέρον και οι ενέργειές μας εστιάζονται επίσης

- στην καταστρατήγηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων (μη τήρηση του 
ωραρίου εργασίας, μη χορήγηση των ρεπό, μη εφαρμογή του πδ 45/2008 περί 
υγιεινής και ασφάλειας),

- στη μη απόδοση ευθυνών στους διοικούντες όταν αυθαιρετούν ενώ με 
μεγάλη ευκολία διατάσσονται ΕΔΕ και αναζητούνται εξιλαστήρια θύματα μεταξύ 
των χαμηλοβάθμων,

- στη διασφάλιση των συναδέλφων μας από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν 
όταν εκδίδονται από το Αρχηγείο διαταγές και σχέδια αστυνόμευσης χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη αν υπάρχουν η απαιτούμενη αστυνομική δύναμη και τα 
αναγκαία μέσα για την αποτελεσματική εφαρμογή τους,

- στη διάθεση των αναγκαίων πόρων για να μην επιβαρύνονται οι συνάδελφοι 
και μάλιστα από τον προσωπικό τους προϋπολογισμό, ενώ τα κονδύλια για την 
αστυνομία είναι συρρικνωμένα για να υπάρχει «πλεόνασμα» και όταν μάλιστα 
καταγγέλλεται από τον ίδιο τον ΣΕΒ ότι την τελευταία διετία (2015-2016), οι 
δημόσιες επενδύσεις στην αστυνομία ανήλθαν σε μόλις 3 εκατ. ευρώ.

- στην ανάδειξη των ευθυνών όσων αποφασίζουν -πολιτική και φυσική 
ηγεσία- και έχουν την ευθύνη των αποφάσεών τους, αλλιώς θα βρεθούμε 
τεχνηέντως απολογούμενοι,  ότι εμείς ως συνδικαλιστές ευθυνόμαστε για την 
αναποτελεσματικότητα των αστυνομικών υπηρεσιών. Απαιτείται, δε ιδιαίτερη 
προσοχή όσον αφορά το δημόσιο λόγο μας σχετικά και με τις πρόσφατες 
διαταγές (σχέδιο ΠΕΡΣΕΑΣ κλπ) διότι δεν είναι δική μας ευθύνη η εξαγωγή 
κρίσεων και συμπερασμάτων αναφορικά με την ορθότητά τους ή μη. Εφόσον 
όμως διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν παράνομες εντολές, οφείλουμε να τις 
καταγγέλλουμε και να ζητούμε απόδοση ευθυνών εκεί που πρέπει.

Αναπόφευκτη εξέλιξη όλων αυτών είναι η κλιμάκωση της αγωνιστικής μας 
δράσης και ως επιστέγασμα των απαιτήσεων του συνδικαλιστικού μας κινήματος, 
το αμέσως προσεχές διάστημα, θα διεκδικήσουμε σε πρώτη προτεραιότητα την 
αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας θέτοντας σχετικό ερώτημα 
και προς το ΑΕΑ, σε συνεργασία και συντονισμένα με τις άλλες Ομοσπονδίες των 
αστυνομικών, των πυροσβεστών και των λιμενικών. Επίσης, η Ομοσπονδία μας 
αφενός θα αναδείξει το γεγονός ότι οι επιθέσεις κατά αστυνομικών συνιστούν 
ιδιώνυμο αδίκημα (κακούργημα) και πρέπει ως τέτοιες να τιμωρούνται, αφετέρου 
δε, θα προβεί σε συγκεκριμένη κινητοποίηση διαρκείας στο ΧΥΤΑ Λευκίμμης, 
όπως έχουμε ήδη προειδοποιήσει την ηγεσία ότι θα πράξουμε, διότι τελικά ο 
αστυνομικός είναι το «σκουπίδι» αλλά και λόγω της συνεχιζόμενης έκθεσης σε 
κίνδυνο όλων των συναδέλφων μας, εξαιτίας «πολιτικών παιγνίων».

Οι εκπρόσωποι των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων περιέγραψαν με μελανά 
χρώματα τα προβλήματα δίνοντας έμφαση στις πρόσφατες δολοφονικές 
επιθέσεις (ΑΤ Ομονοίας, πλήρωμα Άμεσης Δράσης στου Ρέντη κλπ) και εξέφρασαν 
την συμπαράστασή τους στον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αθηνών Δημοσθένη ΠΑΚΟ που στοχοποιήθηκε, καθώς και στους τραυματισθέντες 
συναδέλφους μας. Έθεσαν δε το ερώτημα τελικά τι αστυνομία θέλει η κυβέρνηση, 
όταν έχει καταργήσει την ομάδα ΔΕΛΤΑ, έχει αποψιλώσει τα ΜΑΤ, δεν επαναφέρει 
τις καταργηθείσες 6.700 κενές θέσεις, δεν κάνει προσλήψεις και την ίδια ώρα 
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της Π.Ο.ΑΣ.Υ. συμμετείχε η Ένωση Αθηνών

φορτώνει με νέα είτε με παράλληλα καθήκοντα την υπάρχουσα ελλειμματική 
δύναμη ενώ αντιθέτως διογκώνει π.χ. τις ρουσφετολογικές υπηρεσίες για τα 
«επίσημα». Με αφορμή δε ορισμένα κρούσματα διαφθοράς αστυνομικών 
που εξιχνιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες, προτάθηκε να γίνει ημερίδα και να 
αξιοποιηθούν τα συμπεράσματά της με στόχο τη θωράκιση του αστυνομικού και 
την προστασία του σώματος.

Η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κα Κατερίνα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, απηύθυνε 
σύντομο χαιρετισμό και υποσχέθηκε ότι την προσεχή εβδομάδα θα υπάρξει 
συνάντηση με την Ομοσπονδία, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν δίκαια αιτήματα. 
«Θέλουμε να συλλειτουργήσουμε με τους συνδικαλιστές αφού τους θεωρούμε 
ισχυρό βραχίονα της κοινής μας προσπάθειας», όπως είπε. Απαντώντας στις 
επικρίσεις που δέχεται η νέα ηγεσία του Υπουργείου, κάλεσε τα πολιτικά κόμματα 
να μην πυροβολούν την Ελληνική Αστυνομία, διότι πρέπει να αντιμετωπιστούν 
σήμερα οξυμένα προβλήματα που έπρεπε να έχουν λυθεί πολλά χρόνια πριν, 
ώστε να είναι σε θέση να κάνουν προγραμματισμό μέλλοντος. Σε ό,τι αφορά τα 
οικονομικά αιτήματα, είπε ότι θα δοθούν τα αναδρομικά και ότι συνεργάζονται 
με το Υπουργείο Οικονομικών για την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής και 
των ατομικών εφοδίων.

Ο νέος Προϊστάμενος Επιτελείου Α.Ε.Α. Αντιστράτηγος κ. Ανδρέας 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ο οποίος εκπροσώπησε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
που δεν προσήλθε λόγω φόρτου εργασίας (έκτακτες κρίσεις αξιωματικών κλπ.), 
δεσμεύτηκε ότι θα ελέγξει τις καταγγελίες για την τήρηση των εργασιακών 
δικαιωμάτων στον αστυνομικό οργανισμό, βάσει των οδηγιών και των εγκυκλίων 
που υπάρχουν, ενώ για τη μη τήρηση του π.δ. περί υγιεινής και ασφάλειας 

υποστήριξε ότι ευθύνεται ο τρόπος διαχείρισης εκ μέρους των διοικούντων. Όσο 
για το χρονίζον σχέδιο π.δ. που περιλαμβάνει πλήθος ρυθμίσεων για θέματα 
προσωπικού, ζήτησε επικαιροποιημένο υπόμνημα των αιτημάτων μας.

Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και 
Πληροφορικής Α.Ε.Α., κ. Παναγιώτης ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ, αναφέρθηκε αναλυτικά 
στους διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη για προμήθεια οχημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού, ανακοίνωσε ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για την 
θεσμοθέτηση επιδόματος παραμεθορίου, ενώ διερευνάται από επιτροπή το 
πρόβλημα επικοινωνίας με τους ασύρματους στο Λεκανοπέδιο Αττικής, καθώς 
και η προμήθεια νέων οχημάτων με χρήση φυσικού αερίου για την εξοικονόμηση 
καυσίμων. Για τις καταγγελίες περί καθυστερήσεων στην εξόφληση υπομνημάτων, 
είπε ότι η πάγια προκαταβολή διαθέτει 4,5 εκ. ευρώ και άρα είναι θέμα κακής 
διαχείρισης η μη εξόφλησή τους. Ο ίδιος, επίσης, ανακοίνωσε ότι από 1119 θα 
γίνουν προσλήψεις καθαριστριών, ενώ για το εκκρεμές ζήτημα των ελεύθερων 
μετακινήσεων, παραδέχθηκε ότι το Υπουργείο Οικονομικών καθυστερεί να 
εκδώσει την αναμενόμενη ΚΥΑ.

Τέλος, ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ 
ενημέρωσε το Γενικό Συμβούλιο για τους δικαστικούς μας αγώνες και απάντησε 
σε ερωτήσεις αναφορικά με την επικείμενη αγωγή για την διεκδίκηση των 
αναδρομικών δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, υπό την αιγίδα της 
Ομοσπονδίας, ως την πλέον ενδεδειγμένη διαδικασία.

Καλούμε το συνδικαλιστικό μας κίνημα σε πλήρη εγρήγορση για δυναμικές 
αντιδράσεις. Οργανωμένα και συντεταγμένα σα μια γροθιά, θα δώσουμε τη μάχη 
και θα την κερδίσουμε!
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ΣΤΟΠ στον αντιδημοκρατικό κατήφορο

Οχι επιστροφή στα πέτρινα χρόνια!
   Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση 

να καταγγείλει την άνευ προηγουμένου εχθρική αντιμετώπιση και επιθετικότητα 
από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος κάποιων από τους κορυφαίους εκπροσώπους 
των εργαζομένων αστυνομικών μεταξύ των οποίων του Προέδρου της Π.Ο.Α.Σ.Υ. 
και των υπογραφόντων αυτής της ανακοίνωσης .

    Να πούμε ότι δεν το περιμέναμε θα ήταν ψέμα! Ο τρόπος δράσης μας εδώ 
και καιρό έχει ενοχλήσει πολλούς εντός και εκτός της ΕΛ.ΑΣ. Η στήριξη μας στις πιο 
μάχιμες υπηρεσίες οι οποίες μάλιστα ανήκουν στα γεωγραφικά όρια της Ένωσης 
μας, οι καταγγελίες μας για μεγάλα θεσμικά θέματα (ασύρματοι - επικοινωνίες  
κτλ.) και κυρίως η στάση μας στις περιπτώσεις όπου παρακρατικοί επιτίθενται 
σε συναδέλφους  μας και αστυνομικές υπηρεσίες, μας έχουν καταστήσει στόχο 
πολλών. Εμείς όμως δεν θα επιτρέψουμε ο εργαζόμενος Αστυνομικός να δέχεται 
αδιαμαρτύρητα να συρρικνώνονται τα δικαιώματα του, να τους ελέγχει ο κάθε 
΄΄ρουβίκωνας΄΄ στο δρόμο, να δέρνονται ανηλεώς από αναρχικούς και βεβαία οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι του να σιωπούν, μη τυχόν και πέσει βαρύς ο πέλεκυς και σε 
αυτούς.

     Δεν θα κρυφτούμε. Θα παραστούμε ως οφείλουμε στη διαδικασία που 
η ηγεσία μας καλεί, θα ζητήσουμε να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο και δεν θα 
δώσουμε αφορμή σε κανένα να πει ότι θέλουμε συγκάλυψη, την στιγμή που 
συνάδελφοι μας εδάρησαν μέσα σε χώρο δικαστηρίου και ακόμα περιμένουμε να 
οδηγηθεί κάποιος από τους δράστες στη δικαιοσύνη. Είμαστε απλοί στρατιώτες 
στην υπηρεσία των εργαζομένων οι οποίοι μας εξέλεξαν στις θέσεις μας. Είμαστε 
εκλεγμένοι και όχι διορισμένοι!! Εμείς υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των 
πολλών και όχι των λίγων. Όταν οι συνάδελφοι μας για ΄΄ψύλλου  πήδημα΄΄ 
υφίστανται διώξεις δεν μπορούμε παρά να μπαίνουμε μπροστά τους ως ασπίδα. 
Για εμάς κάθε δίωξη από αυτούς αποτελεί ένα παράσημο. Οι στρατιώτες 
φαίνονται στον πόλεμο και όχι στις παρελάσεις!!!

     Οι μεθοδεύσεις ορισμένων όμως δεν θα μείνουν αναπάντητες. Δεν θα μας 
φιμώσει κανείς, θα συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε κάθε περίπτωση επίθεσης 
εναντίων αστυνομικών και προειδοποιούμε ότι θα συνεχίσουμε να απευθυνόμαστε 
στη δικαιοσύνη για όλα εκείνα τα ζητήματα που διαχρονικά η Ηγεσία δεν μπορεί 
να λύσει. Είναι σίγουρο ότι οι 3, 4  μηνυτήριες αναφορές της Ένωσης μας για τους 

σταθερούς στόχους και τις επιθέσεις εναντίων αστυνομικών, τους έχουν ενοχλήσει 
και το δείχνουν απροκάλυπτα. Άραγε αυτοί που διέταξαν την ΕΔΕ δεν άκουσαν 
ποτέ ότι ο συνδικαλισμός δεν φιμώνεται και δεν χειραγωγείται; Δεν γνωρίζουν ή 
δεν τους ενημέρωσαν οι σύμβουλοι τους ότι η ελεύθερη έκφραση προστατεύεται 
από το Σύνταγμα και οι συνδικαλιστικές ελευθερίες από Διεθνείς συμβάσεις και 
συνθήκες; Ή μήπως θέλουν επιστροφή του συνδικαλισμού στην ΕΛ.ΑΣ. στα χρόνια 
του «κρυφού σχολειού» , στο σκοταδισμό, όπου οι συνδικαλιστές διώκονταν από 
την Πολιτική και τη Φυσική Ηγεσία;

     Η Ενωση Αθηνών μαζί με την ΠΟΑΣΥ ενημέρωσαν τα πολιτικά κόμματα 
για τις διώξεις που δεχόμαστε. Καλούμε τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις Αξιωματικών 
να πάρουν θέση για τις αντιδημοκρατικές συμπεριφορές των μελών τους. Δεν 
φανταζόμασταν ποτέ ότι θα ζητούσαμε από την Πολιτική Ηγεσία να λυτρώσει την 
Φυσική Ηγεσία από το ολίσθημα της. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι η Φυσική Ηγεσία 
στο υψηλότερο επίπεδο της θα αυτοαναιρούνταν με τις πράξεις της.

     Εμείς είμαστε ενωμένοι, δυνατοί, όρθιοι στις επάλξεις και χθες και 
σήμερα και αύριο. Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει βαθιές και δυνατές ρίζες και το 
γνωρίζουν από πρώτο χέρι πολύ καλά όλοι τους . Αυτό που για εμάς είναι η αρχή, 
για κάποιους είναι η αρχή του τέλους!!

σύγχρονηαστυνομία

Η Ομοσπονδία μας καταγγέλλει στον ελληνικό λαό ότι το τελευταίο διάστημα 
παρατηρείται μια διαβαθμισμένη επιθετικότητα, από πλευράς Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας, προς το Συνδικαλιστικό μας κίνημα, επιστέγασμα της 
οποίας είναι οι κλήσεις για παροχή εξηγήσεων, σε στελέχη του συνδικαλιστικού 
κινήματος.

Η νέα τακτική της Ηγεσίας, εκδηλώθηκε με αφορμή τις εύλογες καταγγελίες 
του Συνδικαλιστικού μας κινήματος ότι ο αστυνομικός είναι απροστάτευτος στη 

βία και την ανομία, κινδυνεύει καθημερινά, χωρίς να λαμβάνονται τα προσήκοντα 
μέτρα για την ασφάλειά του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το περιστατικό που 
έλαβε χώρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 12/11/2018.

Σε μια εποχή που ο εργαζόμενος Αστυνομικός βάλλεται και απαξιώνεται 
καθημερινά, μέσα σε ένα γενικό κλίμα συρρίκνωσης των δικαιωμάτων του, 
θεωρούμε ότι η όλη αυτή προσπάθεια της Φυσικής Ηγεσίας, εντάσσεται σε 
ένα ευρύτερο πλαίσιο εκφοβισμού και αποπροσανατολισμού από τα μεγάλα 
προβλήματα που μας απασχολούν.

Καλούμε την Πολιτική Ηγεσία να διαχωρίσει τη θέση της και να δώσει 
τέλος στις συνδικαλιστικές διώξεις της συνδικαλιστικής μας Ηγεσίας, διότι, σε 
διαφορετική περίπτωση, θα είναι κι αυτή υπόλογος  για την ανοχή που επιδεικνύει 
στον αντιδημοκρατικό κατήφορο της Φυσικής Ηγεσίας.

Αυτοί που επιχειρούν να σπείρουν το φόβο και τη μιζέρια στην Ελληνική 
Αστυνομία, να γνωρίζουν ότι το μόνο που θα καταφέρουν είναι να δυναμώσουν 
το Συνδικαλιστικό μας κίνημα.

Γνωστοποιούμε, τέλος, ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει την ενημέρωση των 
πολιτικών κομμάτων για τις συνδικαλιστικές διώξεις που υφιστάμεθα, βέβαιοι ότι 
θα περιφρουρήσουμε όλα αυτά που με αγώνες και θυσίες έχει κατακτήσει μέχρι 
σήμερα η Ομοσπονδία μας.

Δεν είμαστε πρόβατα, έχουμε
δικαίωμα στον λόγο Του Γεωργού Κωνσταντίνου

Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Δυστυχώς για εσάς το συνδικαλιστικό κίνημα έχει ανεβεί στα μάτια των 
συναδέλφων και ιδιαίτερα όσων υπηρετούν στις μάχιμες υπηρεσίες του Σώματος. 
Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο εξαιτίας του ότι τόσο ο πρόεδρος της Ένωσης 
Αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών, όσο και η πλειοψηφία των συναδέλφων που 
έχουν εκλεγεί, ώστε να εκπροσωπούν τους εργαζόμενους αστυνομικούς και να 
βγάζουν στην επιφάνεια τα παράπονα και τις ενστάσεις τους, είναι και αυτοί 

αστυνομικοί του πεζοδρομίου και βιώνουν ακριβώς τις ίδιες συνθήκες εργασίας. 
Αντί λοιπόν να ξοδεύετε «φαιά ουσία» αναζητώντας τρόπους να φιμώσετε και 
να λογοκρίνετε τους εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων αστυνομικών, 
ίσως θα ήταν καλύτερο να σκύψετε κάποια στιγμή πάνω από τα πραγματικά 
προβλήματα του μάχιμου αστυνομικού, γιατί το φιλότιμο και η αντοχή μας έχουν 
αρχίσει να στερεύουν…
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Διώκεται η ελευθερία του λόγου

Οι τελευταίες αποφάσεις της Φυσικής Ηγεσίας να κληθούν σε απολογία 
για δημόσιες δηλώσεις τους Αστυνομικοί αιρετοί εκπρόσωποι συνδικαλιστικών 
Ενώσεων και Ομοσπονδιών, καθώς και να μετακινηθούν αιρετοί Πυροσβέστες 
για καταγγελίες τους, συνιστούν ευθεία παραβίαση των συνταγματικά 
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών του συνδικαλιστικού κινήματός 
μας και ως τέτοια καταγγέλλεται σύσσωμα δια της παρούσης, από όλες τις 
Ομοσπονδίες και Ενώσεις των Αστυνομικών, των Πυροσβεστών, των Λιμενικών 
και των Στρατιωτικών.

Αντί η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 
να ακούσουν με προσοχή και καλή διάθεση τα όσα καυτηριάζονται για την 
ανασφάλεια και τους κινδύνους που απειλούν τους συναδέλφους μας -θέματα που 
μας απασχολούν όλους καθημερινά- αυτοί παρέχουν κάλυψη σε υπηρεσιακούς 
παράγοντες που δρομολογούν ΕΔΕ και συνδικαλιστικές διώξεις, προσπαθώντας 
να τρομοκρατήσουν όσους επιτελούν το συνδικαλιστικό τους καθήκον.

Η μεθόδευση αυτή καταδεικνύει την ανάγκη της κυβέρνησης να φιμώσει κάθε 
συνδικαλιστική φωνή που με πλήρη συνείδηση των ευθυνών και της αποστολής 
μας, αποκαλύπτει τις ευθύνες κάθε υπηρεσιακού και πολιτικού αξιωματούχου 
έναντι των μάχιμων συναδέλφων μας που με κίνδυνο της ζωής τους προτάσσουν 
τα στήθη τους καθημερινά για την κατοχύρωση του αγαθού της ασφάλειας των 
πολιτών, αλλά και τις τεράστιες ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και μέσα.

Την προειδοποιούμε όμως, ότι η προσπάθειά της αυτή θα πέσει στο κενό, 
όπως ακριβώς έπεσαν στο παρελθόν κι άλλες τέτοιες απόπειρες. Κάθε απόφαση 
φίμωσης και δίωξης των συνδικαλιστών των ενστόλων, όχι μόνο δεν μας πτοεί, 

αλλά μας κάνει ακόμα πιο δυνατούς και ενωμένους.
Καλούμε τέλος, τους συναδέλφους μας, την κοινωνία, τους κοινωνικούς 

φορείς και τα εργατικά συνδικάτα να καταδικάσουν τις απαράδεκτες κυβερνητικές 
επιλογές φίμωσης του κινήματος και να ταχθούν υπέρ των συνδικαλιστικών μας 
ελευθεριών και του κινήματός μας σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων εις βάρος 
των συνδικαλιστών για τις καταγγελίες στις οποίες προέβησαν.

Λύπη και θλίψη προκαλεί το γεγονός ότι κάποιοι που κατά το παρελθόν 
υπηρέτησαν το Συνδικαλιστικό Κίνημα, σήμερα, έχοντας πλέον θέσεις ευθύνης, 
ξέχασαν τόσο τα ιδανικά όσο και τις αρχές που πρεσβεύει ο Συνδικαλισμός. 

Δυστυχώς, το Κίνημα χρησιμοποιήθηκε από αυτούς ως Δούρειος Ίππος 
με αποκλειστικό σκοπό την προσωπική τους ανέλιξη στο Σώμα… Όμως, για να 
υπηρετεί κάποιος αυτόν τον Θεσμό πρέπει να τον αγαπά με πάθος και να νιώθει 
ελεύθερος!!!

Η δράση εργαζομένων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους
Το υπάρχον πολιτικό σύστημα μέσω της υπερσυγκέντρωσης της κομματικής 

εξουσίας κηδεμονεύει το Συνδικαλιστικό κίνημα. Αν το Κίνημα είναι ακηδεμόνευτο, 
χωρίς να φοβάται τις παρεμβάσεις οποιασδήποτε κομματικής βάσης, τότε αυτές 
δεν θα έχουν καμία ουσιαστική αξία. 

Τότε το Κίνημα αυτό θα απελευθερωθεί και η δράση του θα καθορίζεται από 
το συμφέρον της ενδιαφερόμενης κοινωνικής ομάδας, αλλά και το γενικότερο 
κοινωνικό συμφέρον. Οι αποφάσεις των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων θα 
λαμβάνονται με μόνο γνώμονα αυτά τα συμφέροντα.

Όσον αφορά στα πρόσωπα, αυτοί που θα αναδεικνύονται σε Ηγετικές 
Συνδικαλιστικές Φυσιογνωμίες, θα είναι γνήσιοι εκπρόσωποι της ομάδας τους και 
όχι εγκάθετοι τοποτηρητές των συμφερόντων των εκάστοτε κομματικών Ηγεσιών, 
του περιβάλλοντος αυτών ή άλλων προσωπικών συμφερόντων.

Τα δε μέλη της μέσα σε μια υγιή Συνδικαλιστική Οργάνωση, θα αποκτήσουν 
δύναμη και δεν θα είναι μεμονωμένα και αδύναμα άτομα. Αυτήν ακριβώς τη 
δύναμη φοβάται το ελληνικό κομματικό κατεστημένο.

Μέσα σε μια βαθιά εμμονική τάση των αριστεριζόντων και με αφορμή τη 
μαύρη εποχή της Χούντας, κάποιοι έχουν καπηλευτεί το ρόλο, το έργο και εν τέλει 
το λειτούργημα του αστυνομικού σήμερα.

Η εποχή και τα δεδομένα που δημιούργησε η κρίση, και που δεν έχουν 
τελειώσει, έχουν γεννήσει νέες στρεβλώσεις. Σε καμία περίπτωση όλοι οι 
αστυνομικοί δεν είναι «άγγελοι» και σίγουρα δεν είναι όλοι «διάολοι». Το χυδαίο 
σύνθημα στην μετά την μεταπολίτευση εποχή που αφορά τους αστυνομικούς, 
περίτρανα αποδεικνύει ότι η αριστερά «εργαλειοποίησε» μια κοινωνική μνήμη 
για να τιμωρήσει σωστούς – επί το πλείστο- επαγγελματίες που για την δουλειά 
που κάνουν και το κοινωνικό bullying που υφίστανται από κάθε είδους ομάδες 
που υπάρχουν για να διακονούν την ανομία και την παρεκτροπή, δεν αμείβονται 
ούτε χαίρουν την αντιμετώπιση που τους αξίζει. 

Ζούμε σε μια χώρα που η αστυνομία, ο μέσος αστυνομικός είναι νέος και 
μορφωμένος. Με κοινωνικές προσλαμβάνουσες και διάθεση να προσφέρει. 
Το σύστημα έχει ακόμα στρεβλώσεις και το ίδιο το σύστημα μετατρέπει τον 

αστυνομικό σε ακόλουθο προσώπων που θα έπρεπε να πληρώνουν για την 
υπηρεσία που λαμβάνουν.

Οι αστυνομικοί ζητούν να τους αφήσουν να κάνουν την δουλειά τους βάσει 
του Συντάγματος και του Νόμου, να μην αποτελεί ακόμα και σήμερα η «στολή» 
στοιχεία επιθετικότητας ή συμβολικού φόβου. Ζητούν να χαίρουν σεβασμού 
βάσει του έργου που επιτελούν. Θέλουν να υπηρετήσουν την υποχρέωση που 
αναλαμβάνουν δίνοντας τον όρκο τους. 

Οι πολίτες επιθυμούν να μπορούν να νοιώθουν ασφαλείς και να μην ζουν σε 
γειτονιές που έχουν γίνει, εξαιτίας της κυβερνητικής ιδεολογικής γραμμής, hubs 
παραβατικότητας. Είμαι σίγουρος ότι αρκετοί σε αυτή την κυβέρνηση θα ήθελαν, 
όπως κατήργησαν την ΔΕΛΤΑ, να αντικαταστήσουν τα ΜΑΤ με τους Ρουβίκωνες. Η 
ασφάλεια των πολιτών είναι δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμένο.

Μια σύγχρονη αστυνομία μπορεί να δίνει λύσει και κυρίως να αντιμετωπίζει 
τα εσωτερικά της προβλήματα έχοντας πάντα ως οδηγό τις επιταγές του 
Συντάγματος. Άλλωστε τι δικαιότερο και δημοκρατικότερο από την νομιμότητα 
μέσα σε μια δυτικού τύπου δημοκρατία; 

Η δράση εργαζομένων για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων τους Του Γερακαράκου Γρηγορίου 

Προέδρου Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Του Κωστόπουλου Νικολάου
Γραμματέα Επιστημονικών Φορέων Ν.Δ.

σύγχρονηαστυνομία
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Καλλιέργεια του μίσους Του Τσοκαναρίδη Ιωάννη
Αναπληρωτή Ταμία Ε.ΑΣ.Υ.Α...

σύγχρονηαστυνομία

Σχεδόν παντού πλέον, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο, η κατοχή 
τίτλου σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό κλπ.) αναγνωρίζεται 
ή έστω αξιοποιείται. Οι ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων προσφέρουν ειδίκευση 
στις διάφορες λειτουργίες των οργανισμών και των εταιριών. Έτσι, δίνεται ένα 
κίνητρο στο προσωπικό να αναπτύξει και να βελτιώσει τις ικανότητές του, ενώ 
ταυτόχρονα αξιοποιούνται στο έπακρο οι δυνατότητές του.

       Δυστυχώς, όμως, δεν παρατηρείται το ίδιο στην Ελληνική Αστυνομία 
του 2018, μία «σύγχρονη» αστυνομία της Ευρώπης. Δεν γίνεται καν προσπάθεια 
για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των πτυχιούχων αστυνομικών, 
ανεξαρτήτως βαθμού. Χιλιάδες αστυνομικοί έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν 
με επιτυχία σπουδές, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, γεμίζοντας με υπερηφάνεια 
τους οικείους τους και τιμώντας, παράλληλα, τον οργανισμό της Ελληνικής 
Αστυνομίας έχοντας γκρεμίσει ταμπού παλαιότερων εποχών (κάτι που βοήθησε 
και η εισαγωγή των Αστυνομικών Σχολών στο σύστημα των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων). Η εξειδίκευση που έχουν αποκτήσει σε διάφορους τομείς 
(κοινωνιολογία, ψυχολογία, πληροφορική, οικονομικά, μηχανολογικά κλπ.) 
ελάχιστα αναγνωρίζεται και σχεδόν ποτέ δεν αξιοποιείται.

       Η χρησιμοποίηση (μίσθωση) ιδιωτών και ιδιωτικών εταιριών για την 
κάλυψη διαφόρων αναγκών και υπηρεσιών, εκτός του ότι είναι χρονοβόρα ως 
προς την έγκριση και υλοποίησή τους, είναι  και  πολυδάπανη,  χωρίς, πολλές  
φορές, το  επιθυμητό αποτέλεσμα, αναλογιζόμενοι το κόστος σε σχέση με τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες. Ανάγκες και υπηρεσίες που θα μπορούσαν κάλλιστα 

να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό, που φυσικά διαθέτει τις απαραίτητες 
γνώσεις. Άραγε θα καλύπτονταν οι ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας σε 
ψυχολόγους, νομικούς, κοινωνιολόγους- εγκληματολόγους, μηχανολόγους- 
μηχανικούς, οικονομολόγους, ειδικούς σε πληροφορική και τηλεπικοινωνίες κλπ., 
αν γινόταν πλήρης και ορθή αξιοποίηση των αστυνομικών που κατέχουν τους 
αντίστοιχους τίτλους σπουδών, ανεξαρτήτως βαθμού;

       Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα δεκάδες σεμινάρια της αστυνομίας, 
που υποτίθεται ότι σκοπός τους είναι η εξειδίκευση και κατάλληλη αξιοποίηση 
του προσωπικού. Συνήθως αυτές οι πιστοποιήσεις παραμένουν σκονισμένες 
στους ατομικούς φακέλους των αστυνομικών, χωρίς κανένας να μπει στον κόπο 
τουλάχιστον να τις κοιτάξει. Σε μία σωστή επιχείρηση και έναν υγιή οργανισμό 
είναι αναγκαίο να γνωρίζεις και να αξιοποιείς τις ικανότητες και τις γνώσεις 
του προσωπικού. Τοποθετώντας στις κατάλληλες θέσεις τους αντίστοιχους 
υπαλλήλους μπορείς να αξιοποιήσεις το σύνολο των δυνατοτήτων τους.

       Γίνεται σαφές, επομένως, ότι χρειάζονται αλλαγές στην διαχείριση και 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, αφήνοντας πίσω παθογένειες του 
παρελθόντος, ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί η Ελληνική Αστυνομία ένας 
υγιής οργανισμός. Μόνο μία Αστυνομία, όπου γίνεται ορθολογική και ουσιώδης 
διαχείριση του προσωπικού της, μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία και να 
προστατεύσει τους πολίτες της, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της εποχής. Εάν 
φυσικά θέλουμε να μιλάμε για μία σύγχρονη Ευρωπαϊκή Αστυνομία… 

“Σε Δημοκρατία, νόμιμη βία ασκούν Στρατός και Αστυνομία “, ως “Κοινωνικό 
Συμβόλαιο”, η κοινωνία το έχει αποδεχτεί στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας 
στους πολίτες.

Τις τελευταίες ημέρες, με εμφανή πρόθεση να υποκαταστήσουν τις Αρχές, 
ως “αυτόκλητοι υπερασπιστές της Ασφάλειας” οργανωμένες ακραίες ομάδες του 
αντιεξουσιαστικού χώρου,  ενεργούν πράξεις βίας σε βάρος συναδέλφων.

Το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται έρμαιο στις παραβατικές 
συμπεριφορές κάθε πολιτικού φορέα, συλλογικότητας και ποινικής μειοψηφίας, 
ενώ η φυσική και πολιτική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ ενισχύει αυτές τις συμπεριφορές που 
πλήττουν το κύρος της Αστυνομίας, με άμεση επίδραση στην ψυχολογία του κάθε 
Αστυνομικού. Το “εργαλείο” της Πολιτείας στην ασφάλεια και την προστασία του 
πολίτη,  η Αστυνομία, είναι πλέον παροπλισμένη Αρχή.

Ως ένστολο προσωπικό, αναγνωρίζουμε τις αστοχίες σε υπηρεσιακές 
πρακτικές και παραλήψεις κατά την τέλεση της επιχειρησιακής ανταπόκρισης, 
ωστόσο διαπιστώνουμε στοχευμένη προσπάθεια απαξίωσης και “αφοπλισμού” 

του μάχιμου προσωπικού από τις εντολές που λαμβάνει να εκτελέσει.
Οι συνδικαλιστές γινόμαστε αποδεκτές των διαπιστώσεων συναδέλφων από 

μάχιμες Υπηρεσίες που βρίσκονται στο δρόμο, για την κατάσταση που εκτρέπεται 
καθημερινά από τον έλεγχο.  Ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ένστολου 
προσωπικού, οφείλουμε για την εμπιστοσύνη στην ψήφο των συναδέλφων μας, 
να καταγγέλλουμε διαπιστώσεις προς αποφυγή καταστάσεων  που έχουμε δει να 
διαδραματίζονται στη λατινική Αμερική.

Καθημερινά οι Αστυνομικοί, βρισκόμαστε με εισαγωγή στα Νοσοκομεία 
τραυματίες και κατηγορούμενοι στις αίθουσες Δικαστηρίων, με το ένστολο 
προσωπικό και τις οικογένειές μας, να διερωτόμαστε, “μήπως  αυτό θέλουν, μια 
Αστυνομία ανίκανη, να εξευτελίζεται στα μάτια του πολίτη και Αστυνομικούς να 
αποκρύπτουν «ενοχικά”» την ταυτότητά τους;;;”

Τελικά, ποιος θα μας προστατέψει;;
Η Ενωση Αστυνομικών Αθηνών, έχει κατά το παρελθόν κάνει σοβαρές 

προτάσεις..  Τόλμη χρειάζεται και αποφασιστικότητα από την Πολιτεία.                      

Σωστή αξιοποίηση Του Παππά Γεωργίου  
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Περαστικά στους συναδέλφους της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ 
Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εκφράζει την θλίψη της και 

εύχεται ταχεία ανάρρωση στους δύο συναδέλφους της ομάδας ΔΙΑΣ 511-1 
Δυτικής Αττικής που νοσηλεύονται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο συνεπεία 
τροχαίου ατυχήματος εν ώρα υπηρεσίας, απογευματινές ώρες της 18-10-2018, 
όταν οδηγός παραβίασε πινακίδα stop με αποτέλεσμα την σύγκρουση με την 
μηχανή των συναδέλφων μας.

Τα τελευταία νέα είναι θετικά σχετικά με την κατάσταση της υγείας του 
συνοδηγού, ενώ ο οδηγός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και όλοι 
προσευχόμαστε στην Παναγία μας να πάνε όλα κατ’ ευχήν το επόμενο 48ωρο. Η 
Ένωση Αθηνών είναι δίπλα τους σε οποιοδήποτε επίπεδο καταστεί ανάγκη.

Επιτέλους η πολιτεία θα πρέπει να δείξει έμπρακτα την αναγνώριση της 
επικινδυνότητας στα παλικάρια των ομάδων ΔΙ.ΑΣ., ΖΗΤΑ κτλ που καθημερινά 
βρίσκονται πάνω σε δύο ρόδες ρισκάροντας τη ζωή τους για την ασφάλεια όλων 
μας.
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Εποχούμενες Περιπολίες Αρχηγείου Του Κοντοδήμου Οδυσσέα 
Μέλους Ε.ΑΣ.Υ.Α..

Το τελευταίο διάστημα διατάχθηκαν οι συνάδελφοι του Αρχηγείου να ενισχύσουν  την 
αστυνόμευση με 2 περιπολίες ανά ημέρα , αποτελούμενες από έναν αξιωματικό και έναν 
υπαξιωματικό.  Ας εξετάσουμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα έβγαινε μια ανάλογη 
περιπολία σε οποιοδήποτε άλλο προηγμένο κράτος του οποίου η αστυνομία λειτουργεί με 
επαγγελματισμό. 
Σε ένα προηγμένο κράτος του οποίου η αστυνομία λειτουργεί με επαγγελματισμό και 
έχοντας έναν σκοπό,  είναι αυτονόητο ότι οι αστυνομικοί που αποτελούν το πλήρωμα θα 
πρέπει να : 
-Γνωρίζονται μεταξύ τους 
-Εκπαιδεύονται μαζί ώστε ο ένας να είναι προέκταση – κάλυψη του άλλου
-Τους χορηγείται ο κατάλληλος υλικό-τεχνικός εξοπλισμός 
-Θα έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν σε υπηρεσίες όπου είχαν εποχούμενες περιπολίες και 
θα έχουν μια στοιχειώδη αστυνομική εμπειρία 
-Αν πρόκειται να εκτελέσουν εποχούμενη ειδικού σκοπού (πέριξ στόχων) τους 
γνωστοποιούνται οι στόχοι καθώς και οι φυλασσόμενες σταθερές σκοπιές τις οποίες και θα 
έχουν ως σκοπό να επιτηρούν και να ενισχύουν. 
-Ενημερώνονται από την υπηρεσία για τυχόν πληροφορίες ενδεχόμενου χτυπήματος , με 
σκοπό να ενημερώσουν άμεσα για ύποπτες κινήσεις η αν δύνανται να την καταστείλουν οι 
ίδιοι. 
Αποτέλεσμα των ως άνω αυτονόητων (για άλλους) χαρακτηριστικών θα είναι:
-Πραγματική ενίσχυση αστυνόμευσης 
-Επαναφορά των επιτελικών στελεχών στην μαχιμότητα
-Απεμπλοκή ειδικών υπηρεσιών από μέτρα τάξης (Ο.Π.Κ.Ε-κρατική ασφάλεια κτλ.). 
Επαναφορά των ανωτέρω υπηρεσιών στον τομέα καθ ύλην αρμοδιότητάς τους
-Επαναφορά αισθήματος ασφάλειας σε έλληνες πολίτες- ξένα ιδρύματα(πρεσβείες) 
-Αύξηση του κύρους – σεβασμού και επιρροής του Σώματος στην κοινωνία.
-Τόνωση συναδελφικότητας μεταξύ επιτελικών και χρονίως μαχίμων αστυνομικών. 

Ας εξετάσουμε τώρα την Ελληνική Αστυνομική πραγματικότητα και τα συμπεράσματα δικά 
σας. Οι αστυνομικοί λοιπόν του Αρχηγείου που εκτελούν εποχούμενη περιπολία :
-Δεν γνωρίζονται μεταξύ τους (ίσως να γνωρίζονται μόνο φυσιογνωμικά)
-Η πλειοψηφία τους (ειδικά νέοι Υ/Β) δεν έχουν κάνει ποτέ ξανά εποχούμενη περιπολία. 
Ίσως να μην έχουν βγει και ποτέ τους έξω από το γραφείο του Αρχηγείου για υπηρεσία. 
(σαφώς και δεν ευθύνονται οι ίδιοι)
-Δεν εκπαιδεύονται ως ζευγάρι
-Βασικά όσοι υπηρετούν στο επιτελείο και  για κάποιον ανεξήγητο λόγο δεν εκπαιδεύονται 
ποτέ. Ίσως γιατί εκτελούν υπηρεσίες γραφείου. Τότε όμως για ποιο λόγο τους ζητούν να 
εφαρμόσουν όσα οι ίδιοι δεν τους έδωσαν ως εφόδια ? «απορία»
-Ο υλικο-τεχνικός εξοπλισμός είναι κατηγορίας <ότι περίσσεψε από Α/Τ και Α/Δ> και στην 
καλύτερη των περιπτώσεων εποχής Ολυμπιάδας 2004.Χαρακτηριστικα δίνεται ως οπλισμός 
χορήγησης το κλασικό – μουσειακό 38αρι special.
-Όσoν αφορά τώρα την ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με ειδικές εντολές <απλά 
καμία ενημέρωση>

Τα αποτελέσματα από την τακτική που εφαρμόζει η ΕΛ.ΑΣ απέναντι στο προσωπικό και κατά 
συνέπεια στην κοινωνία είναι τα εξής:

-Καμία πραγματική ενίσχυση της αστυνόμευσης
-Σοβαρό θέμα επικινδυνότητας τόσο των ίδιων των αστυνομικών όσο και των πολιτών
-Αδυναμία- άγνοια υποστήριξης και ενίσχυσης των συναδέλφων που υπηρετούν ως 
σταθερή φύλαξη στόχων. 
-Δεν προσφέρουν την παραμικρή πρόληψη εγκληματικότητας  καθόσον ως γνώστες των 
αδυναμιών  τους , κρύβονται πίσω από ΟΠΚΕ-ΥΑΤ-ΔΙΑΣ μέχρι να σχολάσουν
Μιας και αναφέρθηκα προηγουμένως σε προηγμένες αστυνομίες ανά τον κόσμο καθώς 
και την συμπεριφορά που δείχνουν αυτές τόσο ως προς την διαχείριση των επιτελικών 
αστυνομικών τους όσο και ως προς τους πολίτες, αξίζει να σημειώσουμε και μερικά 
πράγματα τα οποία οι υπόλοιποι έχουν ως ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ενώ εμείς ως ΟΝΕΙΡΟ. Ένα ΟΝΕΙΡΟ 
το οποίο θα ήθελα κάποια στιγμή να εφαρμοστεί έστω και πιλοτικά στο επιτελείο της ΕΛ.ΑΣ. 
-Υλικο-τεχνικός εξοπλισμός χορηγούμενος , με γνώμονα τις ανάγκες του 2018. 
-Οχήματα νέας γενιάς , εξοπλισμένα με κάμερες καταγραφής- διαχωριστικό μεταξύ των 
επιβατών – νέου τύπου ασύρματος (οχήματος – ατομικός με εντοπισμό GPS)
-βαρύ οπλισμό
-Κάμερες καταγραφής /body action camera
-Χορηγούμενη στολή νέου επιχειρησιακού τύπου (χωρίς πηλίκιο-σκαρπίνι-γραβάτα). 
-7-8 ώρες την εβδομάδα να δίνεται από την υπηρεσία το δικαίωμα απουσίας του 
αστυνομικού από το γραφείο του επιτελείου ώστε να βελτιώσει την σωματική του 
κατάσταση στο γυμναστήριο της υπηρεσίας(με απλή αναφορά ).
-Συνεχής εκπαίδευση από ΟΠΚΕ-ΕΚΑΜ-ΥΑΤ 
-Συνεχής εκπαίδευση από Νομικούς – Εισαγγελείς σε ποινικό δίκαιο και ποινική δικονομία 
. Αίθουσες υπάρχουν
-Ηλεκτρονική φόρμα αποστολής δελτίων καταγραφής.(κατάργηση χαρτιού)
-Ηλεκτρονική πλατφόρμα αποστολής απόψεων – συμβουλών οι οποίες θα έχουν ως σκοπό 
των εκσυγχρονισμό του αστυνομικού έργου. Αυτές οι απόψεις – συμβουλές, να ελέγχονται 
από 3μελη επιτροπή μάχιμων αξιωματικών οι οποίοι θα εισηγούνται αιτιολογημένα την 
άποψη τους στην ηγεσία. 
-Για όλους τους υπηρετούντες στο επιτελείο έως τον βαθμό του Α/Α ,να είναι υποχρεωτική 
η 3μηνη απόσπαση ανά έτος στα πληρώματα της Α/Δ 
-Πλήρης ιατρο-φαρμακευτική κάλυψη του προσωπικού σε περίπτωση τραυματισμού εν 
ώρα υπηρεσίας έως και την ημέρα επιστροφής του

-Οικονομική ενίσχυση (άνευ αιτήσεως) ιση με τα απολεσθέντα βραδινά-πενθήμερα σε 
περίπτωση αναρρωτικής ένεκα τραυματισμού εν ώρα υπηρεσίας
-Άμεση χορήγηση νέας στολής σε περίπτωση καταστροφής της  εν ώρα υπηρεσίας
-Αλλαγή του νόμου περί όπλων για τους αστυνομικούς ώστε να χορηγηθεί συσκευή TASER 
σε τουλάχιστον έναν εκ του πληρώματος αστυνομικού καθώς και σπρέι πιπεριού
-Υποχρεωτικός έλεγχος υγείας – ψυχιατρικός
-Η Υπηρεσία στα πλαίσια της βελτίωσης της σχέσης Αστυνομίας-Πολίτης να ανοίξει της 
πόρτες του Επιτελείου της σε σχολεία και να δώσει την δυνατότητα στον μελλοντικό πολίτη 
να γνωρίσει το ανθρώπινο πρόσωπο της. 

-Κατάργηση Επιδόματος Ιδ. Συνθηκών και αντικατάσταση του με επίδομα επιχειρησιακής 
ετοιμότητας (φυσικής κατάστασης) . Το επίδομα αυτό λειτουργεί ως αντίβαρο και 
συμβάλλει στην εμφάνιση – παράσταση των αστυνομικών. Επίσης συμβάλλει στην μείωση 
της παχυσαρκίας των αστυνομικών και μακροπρόθεσμα γλιτώνει την υπηρεσία από χρόνιες 
παθήσεις και αναρρωτικές . Κυμαίνεται από 0-400 ευρώ και αφορά όλους τους αστυνομικούς 
(από τον Αστυφύλακα έως τον Αρχηγό) και τα κριτήρια δίνονται στον κάτωθι πίνακα.

 - Αναθεώρηση του νόμου περί εμφάνισης αστυνομικών ως μάρτυρες στα δικαστήρια. 
Στο εξωτερικό ο αστυνομικός έπειτα από την σύλληψη του κατηγορούμενου  παύει 
να ασχολείται πλέον με την υπόθεση, παρά μόνο μετά το τέλος της δίκης όπου και 
ενημερώνεται τηλεφωνικά από τον δικαστή για το αποτέλεσμα. Μόνο από αυτήν την κίνηση 
θα εξοικονομούσαμε κάθε μέρα εκατοντάδες μάχιμους και έμπειρους αστυνομικούς . 
-Αντικατάσταση της ορολογίας  <κατώτερος αστυνομικός-χαμηλόβαθμος> και αντικατάσταση 
της από <υπαξιωματικός> .
-Καμία πειθαρχική ευθύνη σε αστυνομικούς με δερματοστιξία (πλην προσώπου και λαιμού) 
-Δημιουργία λέσχης εστίασης

Όσον αφορά τους πεσόντες εν ώρα υπηρεσίας  αστυνομικούς και την συμπεριφορά που 
δείχνει η Υπηρεσία στις οικογένειες τους (στο εξωτερικό) ,ιδιαιτέρως σε όσους έχουν παιδιά. 
Ενδεικτικά αναφέρω το σύνθημα που επικρατεί < ήμαστε οικογένεια και η υπηρεσία οφείλει 
να δηλώνει παρόν όπου θα ήταν και ο ΗΡΩΑΣ αστυνομικός > 
-Συνεχής στήριξη από την υπηρεσία στην οικογένεια.(αν χρειαστεί ακόμα κ SUPERMARKET 
συνοδεία θα πάνε την χήρα σύζυγο) 
-Πολυμελής συνοδεία αστυνομικών και περιπολικών για την 1η μέρα στο σχολείο του 
ορφανού παιδιού . Από το σπίτι μέχρι το σχολείο. 

-Πολυμελής συνοδεία συμπαράστασης σε οποιαδήποτε νοσηλεία παιδιού πεσόντα 
αστυνομικού
-Πολυμελής συνοδεία στον γάμο παιδιού πεσόντα αστυνομικού
-Το ίδιο σε απονομή πτυχίου κτλ.....
-Κατ ουσία με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο δείχνουν την έμπρακτη στήριξη αλλά βελτιώνουν 
και το πρόσωπο της αστυνομίας στην κοινωνία. 
-Σε γενικές γραμμές , ΔΕΝ ισχύει τίποτα από ότι ισχύει στην Ελλάδα.(βλέπε σύνταξη χηρείας 
κτλ) 

Κλείνοντας  ,στις προηγμένες χώρες υπάρχει μια ραγδαία αναβάθμιση σε οτιδήποτε αφορά 
την ασφάλεια των πολιτών τους καθώς και  στην διευκόλυνση του Αστυνομικού έργου. 
Στην Ελλάδα αντιθέτως έχουμε κολλήσει σε νόμους  και συμπεριφορές προϊστορικές και 
οπισθοδρομικές οι οποίες δεν συνάδουν με τα δεδομένα της εποχής . Το μόνο που μας 
απασχολεί και έχουμε ως Ευαγγέλιο στην Ελλάδα του 2018 είναι η  ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ . Όλα τα 
υπόλοιπα μας είναι παντελώς αδιάφορα.

σύγχρονηαστυνομία
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Υπ’ όψιν κάθε ενδιαφερόμενου

Βασικότατος ρόλος  του ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ της ΕΛ.ΑΣ είναι ένας : Διασφάλιση της 
Τάξης και της Ασφάλειας.

Για να επιτευχθεί αυτή η σημαντικότατη αποστολή το δυνατόν στο ακέραιο, ο Έλληνας 
αστυνομικός πρέπει να νιώθει τουλάχιστον ισχυρός και ασφαλής ο ίδιος, έχοντας την 
ουσιαστική στήριξη του κράτους  και απαραίτητα της κοινωνίας, της οποίας προστατεύει.

Συνδικαλιστές και λοιποί συνάδελφοι, χρόνια τώρα φωνάζουμε κάθε λίγο και λιγάκι το 
ίδιο σύνθημα, που με το πέρασμα των χρόνων αντί να σιγάσει  στα χείλη μας ,γίνεται πλέον 
ουρλιαχτό απελπισίας: 

«ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ!!!»
Το θέμα δεν είναι μονοδιάστατο, ούτε βέβαια καθαρά πολιτικό, αλλά δυστυχώς είναι 

κυρίως πολιτικό και κοινωνικό συνάμα. Υπαρκτό όμως και επικίνδυνα αίωρο διαχρονικά.
Η Αστυνομία στην Ελλάδα, έχει πληρώσει πολύ σκληρά σε όλα τα επίπεδα και με πολύ 

αίμα, ιδεολογίες, ιδεοληψίες και πολλά ακόμη δεινά που διαχρονικά της έχουν καταλογίσει, 
μιας και φύση και θέση βρισκόταν αναγκαστικά κάθε φορά στην μέση, αλλά η πρόκληση τα 
τελευταία χρόνια, παραμένει εκεί μπροστά μας.

Ισχυροποίηση και επανακαθορισμός του ρόλου της στην σύγχρονη πραγματικότητα.
Από την πλευρά μας έχω την αίσθηση ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα εμπρός, από την 

αξιοκρατική επιλογή του προσωπικού, την εκπαίδευση, την εξειδίκευση αλλά κυριότερα 
στην διάθεση για προσφορά με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, την φιλική αντιμετώπιση 
και προσέγγιση του απλού πολίτη και όχι μόνο, παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε 
καθημερινά και με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε ή... μας διαθέτουνε.

Δεν είναι όμως δυνατόν, στον 21ο Αιώνα να διαιωνίζουμε, να γυρίζουμε πίσω ολοταχώς 
και να κουβαλάμε πεισματικά βαρίδια του παρελθόντος, πόσο μάλλον να ανεχόμαστε 
αλλεπάλληλα, επικίνδυνα ή δολοφονικά φαινόμενα βίας και επιθέσεις εναντίον μας ή 
διχαστικές ρητορικές, λόγω της επαγγελματικής μας ιδιότητας.

ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΟ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ & ΠΑΡΑΛΟΓΟ.
Δεν πιστεύω ότι αρέσει σε κανέναν αυτή η άσχημη εικόνα, αυτός ο κατήφορος και 

δεν θα χαρακτηρίσω την εξέλιξη αυτή κατάντια, διότι αυτόματα θα ακυρώσω την μέγιστη 
φιλότιμη προσπάθεια των ανδρών και των γυναικών της ΕΛ.ΑΣ που παλεύουν στα πόστα 
τους και φέρνουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Κι είναι ΑΔΙΚΟ!! Μόνο οι εγκληματίες, οι 
ανθέλληνες και οι κάθε είδους μπαχαλάκηδες τρίβουν τα χέρια τους χαιρέκακα. Βλέποντας 
πλέον, όχι και τόσο μεμονωμένα περιστατικά, συνεχώς αυξανόμενα ποσοτικά και ποιοτικά, 
αποκτούν θάρρος και θράσος, επιδιώκοντας εικόνες ακόμη χειρότερες και αποδόμηση της 
Αστυνομίας.

Δολοφονική επίθεση στο Α.Τ Ομονοίας, παρόμοια επίθεση σε περιπολικό στην  
Πατησίων, δαρμένοι συνάδελφοι από Ρομά, προπηλακισμοί συναδέλφων κάθε τόσο, μέχρι 
και στην “αυτοπροστασία” τους προχωρήσανε  μερικοί -μερικοί στήνοντας μπλόκα στους... 
αστυνομικούς. Ασχολίαστο.

Όλα τα παραπάνω προστιθέμενα φυσικά στα   μόνιμα αγκάθια της προβληματικής 
περιοχής των Εξαρχείων, του Ρουβίκωνα και άλλων... Η υφυπουργός με αφορμή τα ανωτέρω, 
μας παρότρυνε για ψυχραιμία και μέτρα αυτοπροστασίας. Σοφή συμβουλή στην παρούσα 
φάση. Και το ΕΝΝΟΩ. Θα επιστρατέψω όλη την εναπομείνουσα καλή διάθεσή μου και δεν 
θα την εκλάβω καν ως απαξιωτική ή ως αδιέξοδη ή μοναδική λύση. Εξάλλου από την Σχολή 
Αστυφυλάκων ακόμη αυτό διδασκόμαστε. Και η εντολή - κατεύθυνση επαναλαμβάνεται 
σχεδόν μηχανικά από το Κέντρο Επιχειρήσεων, την Άμεση Δράση, την Ασφάλεια, των 
Ανωτέρων και Ανωτάτων Αξιωματικών. Όλων....

Έχει γίνει πλέον βίωμα. Ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση, αυτοπροστασία. Το τρίπτυχο της 
επιτυχίας.

Βέβαια, ο κάθε συνάδελφος, αισθάνομαι πως την αυτοπροστασία την μεταφράζει 
και την ερμηνεύει κατά το δοκούν, φέρνοντάς την στα μέτρα του, με την δημιουργία 
ενός περίεργου εν τέλει κλίματος... Άλλος δεν αντιδράει καθόλου, άλλος κρύβεται, άλλος 
δηλώνει αδυναμία με τον έναν ή άλλον τρόπο να εκτελέσει τα καθήκοντα του. Ένας άλλος 
απέχει συνειδητά ή ασυνείδητα ή σκέφτεται σοβαρά ακόμη και να παραιτηθεί ώρες-ώρες ή 
ψάχνει απεγνωσμένα να βρει μια μόνιμη θέση να “ κρυφτεί-βολευτεί “ ώστε να μην βρεθεί 
στην δύσκολη θέση να “αυτοπροστατευτεί” ποτέ ξανά στο παρόν ή στο μέλλον...

Υπάρχει βέβαια και αυτός που στο μυαλό του ,όπως το επεξεργάζεται, έχει σκεφτεί 
πάμπολλες φορές να αντιδράσει ή αν θα χρειαστεί να υπερβάλλει εαυτόν και μέσων, στα 
πλαίσια της “αυτοπροστασίας” του. Ή ακόμη ίσως να έχει αντιδράσει και με σύμμαχο την 
εκπαίδευση ή την εμπειρία του, έχοντας συγχρόνως και αρκετή δόση τύχης στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων, να έχουμε αποφύγει τα χειρότερα.

Κι ο νοών νοείτω... Ως πότε όμως..... ;;; Πολύ φοβάμαι, όχι για πάρα πολύ, ευχόμενος 
να μην επιβεβαιωθώ ποτέ.

Ίσως κιόλας, είμαι εγώ υπερβολικός. Ίσως υπερευαίσθητος. Ίσως κινδυνολόγος. Η 
δουλειά μας, οφείλουμε να το παραδεχτούμε, είναι πραγματικά δύσκολη. Πολύ δύσκολη, 
επίπονη, αγχωτική, άχαρη πολλές φορές και τόσα άλλα. Επίσης, το να εφαρμόζεις τους 
νόμους στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο δύσκολο απ’ ότι μπορεί να φανταστεί ο μέσος Έλληνας.

ΣΑΚΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΞ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ, ούτε έχουμε καμία απολύτως διάθεση να 
γίνουμε. Και μην μας πετροβολάτε ή επιτρέπετε να μας πετροβολούν αναίτια στην πρώτη 
ευκαιρία, αυτόκλητοι υπερασπιστές του νόμου και της τάξης ή ο κάθε παράνομος, κρίνοντας 
την κάθε μας ενέργεια τόσο αυστηρά κι επιπόλαια.

Αυτές οι πρακτικές πρέπει να καταδικάζονται ομόφωνα, δημοκρατικά, με σθένος. Χωρίς 
υποσημειώσεις.

Ας συμφωνήσουμε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ στα βασικά!!
Όπου είμαστε λάθος, δυσλειτουργούμε, «καταχραζόμαστε» εξουσία, «παραβατούμε» 

ή «παρανομούμε», υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί ελέγχων, η δικαιοσύνη και φυσικά η 
ανάλογη τιμωρία. Επιπλέον η οποιαδήποτε ουσιαστική και δόκιμη κριτική είναι θεμιτή και 
επιβεβλημένη. Προκειμένου να διορθωθούμε, να βελτιωθούμε ενεργούμε ορθότερα και 
κυρίως πιο αποτελεσματικά, παραδεχόμενοι τα λάθη μας όταν χρειάζεται, μαθαίνοντας 
από αυτά.

Αφήστε μας όμως στην συνέχεια εμάς τους υπολοίπους, να κάνουμε την δουλειά που 
επιλέξαμε και αγαπήσαμε, με αξιοπρέπεια. Αφήστε μας να κάνουμε την ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ. Την 
ξέρουμε καλά. Το έχουμε αποδείξει. Μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια όλων, αρκεί 
να δείξετε εμπιστοσύνη στις ικανότητες μας.Όχι δεν είναι... διαφήμιση, ισχυρή πεποίθηση 
είναι.

Προστατέψτε μας και ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΗΘΙΚΑ,ΥΛΙΚΑ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,ΘΕΣΜΙΚΑ εκεί ΠΟΥ  
πρέπει και ΟΤΑΝ  πρέπει και τα αποτελέσματα θα είναι τέτοια που θα τρίβετε τα μάτια σας. 
Για τα υπόλοιπα θα φροντίσουμε εμείς....

Υ.Γ: Όταν έγραφα αυτές τις γραμμές δεν είχαν γίνει ακόμη γνωστές οι  διώξεις εις βάρος 
του Προέδρου κ. ΠΑΚΟΥ Δημοσθένη και στους λοιπούς συνδικαλιστές. Η στήριξη μας ήταν, 
είναι και θα είναι ΔΕΔΟΜΕΝΗ & ΙΣΧΥΡΗ.

Ένα έχω να πω... Je suis Pakos !!!

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

σύγχρονηαστυνομία

Η ομάδα καλαθοσφαίρισης της 
Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής αποδεχόμενη 
την πρόσκληση του τέως Διοικητή μας 
Υποστρατήγου κ. Ψωμά Γεωργίου, ένεκα της 
επίτευξης πρώτης θέσης στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Αστυνομικών Διευθύνσεων που 
έλαβε χώρα το απερχόμενο Ιούνιο στις Σέρρες, 
υπό την αιγίδα του παραρτήματος Βορείου 
Ελλάδος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών 
Ελλάδος, προσήλθε στο γραφείο του, με τον 
τέως Διοικητή να επιδοκιμάζει την προσπάθειά 
μας και να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 

πώς επήλθε το ευτυχές αποτέλεσμα. Στον επίλογο μας υποσχέθηκε ότι θα σταθεί 
και στο μέλλον αρωγός στην αντιπροσωπευτική ομάδα της Διεύθυνσής μας, απ’ 
όποιο μετερίζι και αν βρίσκεται και ευχήθηκε σε ανάλογα αποτελέσματα και στην 
επόμενη διοργάνωση.

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

Αναπλ. μέλος συμβουλίου μεταθέσεων Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής
“Ασφάλεια” και στα καλάθια
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Μετά από οχλήσεις συναδέλφων - μελών της Ένωσής μας αναφορικά με συμπεριφορές που 
αντιμετωπίζουν στα Κ.Ι.Α., αλλά και περιστατικά που μας έχουν καταγγελθεί και αφορούν 
τη μεταχείρισή που δέχονται στο 401 Γ.Σ.Ν.Α., οι οποίες τους καθιστούν ως εργαζόμενους 
δεύτερης κατηγορίας, απορίες για τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού, τα ηλεκτρονικά 
ραντεβού κλπ., αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ένωσης Αθηνών αποτελούμενη από 
τον Γενικό Γραμματέα Ρήγα Νικόλαο, τον Αντιπρόεδρο Χύτα Κωνσταντίνο, τον Οργανωτικό 
Γραμματέα Φούκα aΘεόδωρο και τον Αναπληρωτή Ταμία Τσοκαναρίδη Ιωάννη, 
συναντήθηκε με τους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Υγειονομικού Α.Ε.Α. Υποστράτηγο κ. 
Μαλεβίτη Ηλία, του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών Ταξίαρχο κ. Μπαδέκα Αθανάσιο καθώς και 
με τον Προϊστάμενο Διοικητικού Κ.Ι.Α. Υ/Α’ κ. Σιγάλα Γεώργιο.
      
     Τα μέλη της Διοίκησης της Ε.ΑΣ.Υ.Α. γνωστοποίησαν στους Προϊσταμένους:

✔ Τις καταγγελίες μελών μας για υποβαθμισμένη μεταχείριση από πλευράς του 
προσωπικού του 401 Γ.Σ.Ν.Α. σε αυτούς, με την εξυπηρέτησή τους να έπεται των 
στρατιωτικών ανεξαρτήτως περιστατικού, παρόλο που οι αστυνομικοί πληρώνουν εισφορές 
στο ίδιο ασφαλιστικό ταμείο, του οποίου είναι μέτοχοι.
✔ Ότι από της 29 Νοεμβρίου 2017 προτείναμε με επίσημο έγγραφό μας, το 401 Γ.Σ.Ν.Α. 
να δέχεται όχι μόνο τα επείγοντα περιστατικά των συναδέλφων, αλλά και να λειτουργεί 
μόνιμα σε αυτό επί 24ωρου βάσεως ειδικό γραφείο υποδοχής των αστυνομικών, το 
οποίο θα κατευθύνει τους τραυματισθέντες αλλά και τους χρήζοντες τακτικής νοσηλείας 
συναδέλφους.
✔ Προτείναμε τη δημιουργία ειδικής πτέρυγας στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.  που θα υπάγεται 
αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνομία ή σε κάποιο άλλο νοσηλευτικό χώρο (π.χ. ΝΙΜΤΣ).
✔ Γνωστοποιήσαμε τα πολλά παράπονα ασθενών κατά την επίσκεψή τους στα Κεντρικά 
Ιατρεία Αθηνών και την αντιμετώπιση που πολλές φορές έχουν, δεχόμενοι απαξιωτικές 
συμπεριφορές, οι οποίες δεν συνάδουν σε χώρο πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.
✔ Θέσαμε τις ελλείψεις σε σημαντικές ειδικότητες γιατρών όπως π.χ. πνευμονολόγων, 
δερματολόγων, παθολόγων, ογκολόγων κλπ. Η αύξηση του μεταναστευτικού αλλά και οι 
ελλιπείς συνθήκες καθαριότητας στις αστυνομικές υπηρεσίες έχουν αυξήσει τα κρούσματα 
ασθενειών που άπτονται αυτών των ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα οι ήδη υπάρχοντες γιατροί 
να μην επαρκούν.
✔ Διαμηνύσαμε ότι πρέπει να εκδοθεί σαφής Εγκύκλιος -Διαταγή που να ορίζει το 
δικαίωμα επίσκεψης στα Κ.Ι.Α. των μελών της οικογένειας των εν ενεργεία  και συνταξιούχων 
αστυνομικών (π.χ. γυναίκα , παιδιά κλπ). Έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι γιατροί δεν  
δέχονται τα παραπάνω προστατευόμενα μέλη του κυρίως ασφαλισμένου, εάν αυτά είναι 
ασφαλισμένα σε άλλον Φορέα, αφού το άρθρο 4 του Π.Δ. 584/1985 δεν το αναφέρει ρητά.
✔ Στηλιτεύσαμε περιπτώσεις αποφάσεων υγειονομικών επιτροπών με αντιφατικό 
χαρακτήρα που δημιουργούν προβληματισμό.
✔ Ζητήσαμε τις λεπτομέρειες για τον νέο θεσμό του οικογενειακού γιατρού και  πόσο 
επηρεάζει τους γιατρούς των Κ.Ι.Α. στις επιλογές από μέρους μας.
✔ Εξετάσαμε την δυνατότητα εφαρμογής προγράμματος ηλεκτρονικών ραντεβού για τους 
γιατρούς των Κ.Ι.Α.
      Ο Ταξιάρχος κ. ΜΠΑΔΕΚΑΣ Αθανάσιος, παρουσία του Υπαστυνόμου κ. Σιγάλα, μας ανέφερε 
για το θέμα του 401 Γ.Σ.Ν.Α. ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου επιθυμεί την παρουσία 

αστυνομικών και συμφωνεί να συναφθεί ένα μνημόνιο συνεργασίας που θα αποτυπώνει 
ξεκάθαρα το πλαίσιο αντιμετώπισης των αστυνομικών στο χώρο, ανάλογα βέβαια και με το 
κάθε περιστατικό, σημειώνοντας ότι είμαστε ο μοναδικός κλάδος που δεν έχει σύνδεσμο, 
παρόλο που υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο εν λόγω νοσοκομείο. Επίσης κατά τη γνώμη του, 
στο κτήριο της υπηρεσίας του υγειονομικού της οδού Πειραιώς θα έπρεπε να λειτουργούν 
μόνο οι επιτροπές και οι γιατροί να βρίσκονται για ραντεβού υγειονομικής περίθαλψης στο 
401 Γ.Σ.Ν.Α. ή ακόμη και στο ΝΙΜΤΣ.

    Για το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, ανέφερε ότι η λειτουργία του δεν θα επηρεάσει 
επ’ ουδενί τον τρόπο λειτουργίας των Κ.Ι.Α. Συμφώνησε ότι υπάρχει όντως έλλειψη σε 
δερματολόγο, πνευμονολόγο, παθολόγο και γενικών ιατρών, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει 
άμεση μέριμνα για κρίσιμα περιστατικά, (όπως π.χ. της Ομόνοιας, είτε τροχαίου ατυχήματος 
κλπ) στήριξης των αστυνομικών από ψυχολόγους ή από κοινωνικούς λειτουργούς , ώστε 
να προτείνουν την απαλλαγή του αστυνομικού από την εκτέλεση υπηρεσίας τις επόμενες 
ώρες ή μέρες μετά από ένα σοβαρό περιστατικό. Τέλος  πρόσθεσε ότι υπάρχουν στο Σώμα 
συνάδελφοι πτυχιούχοι ιατρικής διαφόρων ειδικοτήτων που μένουν ανεκμετάλλευτοι 
λόγω έλλειψης νομικού πλαισίου που θα καθορίζει τον τρόπο απορρόφησης τους από την 
Διεύθυνση Υγειονομικού /Α.Ε.Α.

     Ο Υποστράτηγος κ. ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ Ηλίας, συμφώνησε στην πρόταση της Ένωσής μας για την 
ανάγκη δημιουργίας μνημονίου ενεργειών με την πλευρά του 401 Γ.Σ.Ν.Α. και τη παρουσία 
συνδέσμου στα τακτικά ιατρεία εκεί. Μια πρόταση που έχει υιοθετηθεί αλλά βρίσκεται  
ξεχασμένη εδώ και μήνες στο Αρχηγείο. Από πλευράς του έχει προταθεί η παρουσία γιατρού 
εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ 
για την απόκτηση πτέρυγας σε στρατιωτικό νοσοκομείο βασική προϋπόθεση είναι η αλλαγή 
του νομοθετικού πλαισίου με το οποίο θα δίνεται δυνατότητα εργασίας σε αυτά και στους 
γιατρούς της ΕΛΑΣ.

     Για τα περιστατικά αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς γιατρών των Κ.Ι.Α. σε αστυνομικούς, 
ήταν κάθετος και τόνισε ότι έχει ήδη δώσει σχετικές εντολές για την εξάλειψη τέτοιων 
φαινομένων. Μας ανακοίνωσε ότι στα Κ.Ι.Α. λειτουργεί πλέον ψηφιακός ακτινογράφος και 
υπάρχουν αναβαθμισμένα πολλά ιατρεία (οδοντιατρείο, οφθαλμολογικό, μικροβιολογικό, 
φυσικοθεραπευτήριο, καρδιολογικό, Ω.Ρ.Λ. κλπ.).  
Στην ερώτηση μας για ενίσχυση από τα Κ.Ι.Α. των άλλων υπηρεσιακών ιατρείων  (ΑΕΑ ,ΓΑΔΑ, 
ΔΑΕΑ. κλπ) μας απάντησε ότι τούτο θα εξετασθεί εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα. Για τα 
ηλεκτρονικά ραντεβού ανέφερε ότι ήδη στην ιστοσελίδα των Κεντρικών Ιατρείων υπάρχει 
εφαρμογή και αναμένεται η σχετική Διαταγή για να τεθεί επίσημα σε λειτουργία. Για 
τον οικογενειακό γιατρό μας ανέφερε ότι ο νέος αυτός θεσμός είναι ανεξάρτητος με την 
πρωτοβάθμια υγειονομική παροχή που γίνεται από τα Πολυιατρεία μας και έτσι κάλλιστα 
μπορεί κάποιος να εγγραφεί στον θεσμό του οικογενειακού γιατρού αλλά και να συνεχίζει 
παράλληλα να επισκέπτεται τους ιατρούς μας.

     Η προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των Αστυνομικών είναι από τα θεμελιώδη 
δικαιώματα αυτών, τα οποία η Ένωση Αθηνών προασπίζει και θα συνεχίσει να προστατεύει 
με κάθε πρόσφορο μέσο.

Κεντρικά Ιατρεία Αθηνών - 401 Γ.Σ.Ν.Α.
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7ο Πανευρωπαϊκό Μαραθωνίου Δρόμου Αστυνομικών

Το τριήμερο 26-29 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Δουβλίνου 
Ιρλανδίας, το εν θέματι αναγραφόμενο πρωτάθλημα από την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών 
Ιρλανδίας – GARDIA SOCIANA υπό την αιγίδα της Πανευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης 
Αστυνομιών (U.S.P.E.).
 Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος συμμετείχε στην εν λόγω διοργάνωση, με έξι (6) 
αθλητές δρομείς.
Με την άφιξη της αποστολής πραγματοποιήθηκε η τεχνική διαπίστευση των μελών αυτής. 
Την επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε η τεχνική επιτροπή και η τελετή έναρξης των αγώνων 

σε στάδιο της πόλης του Δουβλίνου, όπου η Ελληνική ομάδα παρέλασε μεταξύ είκοσι ενός 
(21) αποστολών και εξέλαβε απολύτως τιμητικά και εγκωμιαστικά σχόλια.
Την Κυριακή 28/10/2018, στις 09:00 τοπική ώρα πραγματοποιήθηκε η έναρξη του αγώνα, 
με τους δρομείς μας να αναμετρόνται με συνολικά εκατόν τριάντα τέσσερις (134) δρομείς 
αστυνομικούς από όλη την Ευρώπη και να εκκινούν στο πρώτο γκρούπ (Elite). Σημειώνεται 
ότι η διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος διεξήχθη εντός του Μαραθωνίου 
Δρόμου της πόλης του Δουβλίνο, στον οποίο συνολικά συμμετείχαν είκοσι χιλιάδες (20.000) 
δρομείς.
 Οι δρομείς μας έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και αγωνίστηκαν με αυταπάρνηση, 
γεγονός που αποδεικνύεται από την καταγραφή έξι (6) προσωπικών ρεκόρ χρόνου, από τον 
κάθε ένα.
 Σημειώνεται ότι στην τελική ομαδική κατάταξη, η ομάδα μας κατέκτησε τη 13η θέση σε 
σύνολο δεκαεννέα αποστολών, με συνολικό χρόνο 11:43:05 , περνώντας παραδοσιακές 
χώρες στο χώρο του Μαραθωνίου όπως η Ολλανδία, η Εσθονία και η Ιταλία.
Η συμμετοχή στον εν λόγω αγώνα έχει με αποκλειστικές δαπάνες της Α.Ε.Α.Ε. δίχως να 
επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός στο ελάχιστο.
 Το Δ.Σ. της Α.Ε.Α.Ε. θα ήθελε να ευχαριστήσει το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας για όλες 
τις διευκολύνσεις που παρείχε στην αποστολή προς κατάκτηση του καλύτερου δυνατού 
αποτελέσματος.
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Νέο ρεκόρ αιμοδοσίας  στη Γ.Α.Δ.Α  

 Άλλη μια αιμοδοσία της Ένωσής μας 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α. 
Η αιμοδοσία έγινε με τεράστια επιτυχία, καθώς 
ο αριθμός των συναδέλφων που προσήλθε 
για να δώσει αίμα, επιτελώντας έτσι το «ιερό 
τους καθήκον», ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, 
δημιουργώντας και σχετικό ρεκόρ στις πάντοτε 
απόλυτα επιτυχημένες αιμοδοσίες που διεξάγει 
η Ένωση και απέδειξε έτσι για άλλη μια φορά 
στην κοινωνία ότι οι αστυνομικοί διακρίνονται για 
την ευαισθησία τους και την προσφορά τους στο 
κοινωνικό σύνολο.

     Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των 
συμμετεχόντων στις δράσεις της Ένωσης, μας 
γεμίζει δύναμη αλλά και το αίσθημα της ευθύνης 
για να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και στο 
μέλλον, καθώς οι συνάδελφοί μας γνωρίζουν 
πλέον ότι όταν χρειαστούν οι ίδιοι ή συγγενικά 
τους πρόσωπα κάλυψη σε αίμα, η Ένωσή μας είναι 
παρούσα και ανταποκρίνεται άμεσα.

     Νιώθουμε λοιπόν την υποχρέωση να 
ευχαριστήσουμε τα μέλη μας που ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμά μας, καθώς και την Διεύθυνση 
Αστυνομίας Αθηνών  για την παραχώρηση του 
αμφιθεάτρου της Γ.Α.Δ.Α.

Δίνω αίμα,
Σημαίνει δίνω ΖΩΗ!

Καρύστου 3, Τ.Κ. 11523
(Πλησίον Πανόρμου)


