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Με το ν.4472/2017, που έχει αναδρομική ισχύ από 
01/01/2017, η καταβολή της ειδικής αποζημίωσης για την 
πέραν του πενθημέρου εργασία δεν σχετίζεται πλέον με το 
χρόνο εργασίας, αλλά με την αποδεδειγμένη εργασία πέραν 
των πέντε (5) ημερών της εβδομάδας, για κάθε επιπλέον ημέρα 
απασχόλησης. 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΘΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Συγκεκριμένα το Άρθρο 127 παρ. δα του ν.4472/2017 
αναφέρει: “Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική 
Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα – Ελληνική 
Ακτοφυλακή), το οποίο λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών 
αποδεδειγμένα εργάζεται πέραν των πέντε (5) ημερών την 
εβδομάδα, χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται 
στο ποσό των σαράντα έξι ευρώ (46) για κάθε επιπλέον ημέρα 
απασχόλησης”.

Το αίμα μου πάγωσε. Πάγωσε στην είδηση ότι οι 
συνάδελφοί μας δέχθηκαν ΠΑΛΙ επίθεση. Πάγωσε, μέχρι να 
πληροφορηθώ ότι κανένας τους δεν είχε γρατζουνιά. Κι αμέσως 
μετά το αίμα μου άρχισε να βράζει. Να βράζει από θυμό. Το 
συναίσθημα της οργής με κυρίευσε. Γιατί; Ήταν αυτό το «ΠΑΛΙ». 
ΠΑΛΙ στόχος τα ΜΑΤ. ΠΑΛΙ η στατική διμοιρία στη Χαριλάου 
Τρικούπη. ΠΑΛΙ με καλάσνικοφ. ΠΑΛΙ για να σκοτώσουν. ΠΑΛΙ 
οι βολίδες στο ύψος της κεφαλής. ΠΑΛΙ η ίδια οργάνωση. ΠΑΛΙ, 
ΠΑΛΙ, ΠΑΛΙ…

Κι όσο τα σκέφτεται κανείς τόσο το αίμα του βράζει. ΓΙΑΤΙ; 
ΓΙΑΤΙ κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη; ΓΙΑΤΙ πρέπει να 
έχουμε τη διμοιρία έναν ακίνητο στόχο στο σκόπευτρο ενός 
άρρωστου τρομοκράτη; ΓΙΑΤΙ πρέπει να ευχόμαστε αυτός ο 
άρρωστος να αστοχήσει; ΓΙΑΤΙ του δίνουν κάποιοι αυτό το 
δικαίωμα. ΑΛΛΟΙ του το δίνουν. ΑΛΛΟΙ συνεχίζουν να μην 
αναλαμβάνουν την ευθύνη και να απαλλάξουν επιτέλους τη 
διμοιρία από τη φύλαξη σταθερού «στόχου».

ΟΧΙ, κύριοι, ΔΕΝ θα σας το επιτρέψουμε. ΟΧΙ δεν θα 
αφήσουμε τους συναδέλφους μας έρμαια στον κάθε άρρωστο. 
ΟΧΙ δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε για αυτούς.

Υποβάλαμε τη μηνυτήρια αναφορά τον περασμένο 
Φεβρουάριο. ΤΙΠΟΤΑ. Προχωρήσαμε σε παραστάσεις 
διαμαρτυρίας. ΤΙΠΟΤΑ. Προχωρήσαμε σε συναντήσεις με τους 
αρμοδίους. ΤΙΠΟΤΑ. Τώρα ενημερώσαμε την κυρία Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου.

Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο. Εμείς 
φροντίζουμε για την ασφάλεια των πολιτών. Κάποιοι πρέπει να 
φροντίσουν για τη δική μας ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Κύριοι ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσο εύκολο είναι να υπάρχει παράτυπα 
μία στατική διμοιρία μπροστά από έναν φυλασσόμενο στόχο, 
τόσο εύκολο είναι αυτοί οι αστυνομικοί να γίνουν ΣΤΟΧΟΣ.

ΔΕΝ θα το επιτρέψουμε. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι 
μας οι συνάδελφοί να μην κινδυνεύσουν ΠΑΛΙ.

Η Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αθηνών εκφράζει 
τα θερμά της συλλυπητήρια 
στις οικογένειες των θυμάτων 
της φονικής πλημμύρας στη 
Δυτική Αττική, ευχόμενη να 
είναι τα τελευταία στο βωμό 
της κρατικής αναλγησίας και 
ανευθυνότητας. 

Βρέθηκε βραδινές ώρες της 03/11/2017 από Αστυνομικούς 
του Ανηλίκων στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Ιωνίας, η ανήλικη 
που είχε διαφύγει από σκαλωσιές από τη Γ.Α.Δ.Α., το απόγευμα 
της ίδια μέρας. Φυσικά δεν επρόκειτο για απόδραση καθώς δεν 
ήταν κρατούμενη, αλλά είχε τεθεί σε καθεστώς «προστατευτικής 
φύλαξης». Είναι λοιπόν δυνατόν κάποιος συνάδελφος ο οποίος 
έχει στη βάρδιά του ένα σωρό υπηρεσιακές ενέργειες να κάνει, 
να έχει στο νου του συνεχώς και για μέρες, ένα άτομο το οποίο 
επειδή δεν υπάρχει ειδικός χώρος παραμονής του (άραγε ποιος 
ευθύνεται γι’ αυτό;;;), αυτό περιφέρεται στο χώρο ελεύθερα 
(αφού δεν είναι κρατούμενος;)

 Ένα συγχαρητήριο όμως στην ΕΛ.ΑΣ. και στην 

Υποδιεύθυνση Ανηλίκων, δεν ακούσαμε από τις λαλίστατες 
κατά τα άλλα ιστοσελίδες, blogs, ειδήσεις και εκπομπές! Αλλά 
ξέχασα, η ΕΛ.ΑΣ. «πουλάει» μόνο στα κακά της. 

Υ.Γ.1 Αλήθεια οι σκαλωσιές ποιο σκοπό εξυπηρετούν 
τόσο καιρό γύρω από το κτίριο και δεν προχωρούν γοργά οι 
εργασίες ανακατασκευής του;;; 

Υ.Γ.2  Το Κράτος γιατί δεν έχει μεριμνήσει για την τοποθέτηση 
ειδικού χώρου ώστε να φιλοξενούνται τα παιδάκια τα οποία 
έχουν τεθεί σε «προστατευτική φύλαξη»;;; Η Υποδιεύθυνση 
Ανηλίκων το έχει αιτηθεί πάντως εδώ και καιρό με αναφορές 
γνωστοποίησης του προβλήματος.

ν.4472/2017 – Η νομοθέτηση
του «πενθημέρου»

‘‘Η ΕΛ.ΑΣ. «πουλάει» μόνο στα κακά της’’

Δεν θα επιτρέψουμε να κινδυνεύσουν 
ξανά οι συνάδελφοί μας

Του Μαυραγάνη Χρήστου
Προέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Του Χύτα Κωνσταντίνου 
Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών 
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9 Ιανουαρίου 2017: Ήταν μία δύσκολη 
επιχείρηση που ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία και ξεδόντιασε τις 
ουρές της τρομοκρατίας που έχουν 
μείνει στη χώρα. Τα πράγματα θα 
πάνε καλύτερα και στα ζητήματα 
αντιμετώπισης της τρομοκρατίας απ’ 
όπου και αν προέρχεται, αλλά και 
στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε 
εγκλήματος.

6 Νοεμβρίου 2017: Για το περιστατικό 
ρίψης πυροβολισμών στη συμβολή των 
οδών Ζωοδόχου Πηγής και Μεταξά, 
γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες 
για να εντοπιστούν τόσο οι δράστες 
όσο και όποιοι πιθανόν κρύβονται από 
πίσω. Δεν θα ανεχτούμε από κανέναν 
να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των 
ανθρώπων της αστυνομίας και των 
απλών πολιτών.

Είπαν

Νίκος Τόσκας 
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
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Διαταγή - εμπαιγμός για την 
υγιεινή και ασφάλεια

Έγγραφο προς τους Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας απέστειλε η 
Ένωση Αθηνών 

Προς μεγάλη μας έκπληξη λάβαμε γνώση της 
υπ’αριθ. 2000/17/2219690 από 3-11-2017 Διαταγής 
της Γ.Α.Δ.Α. / Τ.Γ.Α. & Π.Σ.Ε.Α. προς τις Αστυνομικές 
Υπηρεσίες, η οποία «υπενθυμίζει» τη σημασία 
που αποδίδει η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία στην 
απαρέγκλιτη τήρηση όλων των Κανόνων Υγιεινής και 
Ασφάλειας στα Αστυνομικά κρατητήρια κατόπιν των 
παρατηρήσεων που αναφέρονται στην ετήσια Έκθεση 
του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με τις συνθήκες 
κράτησης.

Ειδικότερα, εκτός των άλλων υποχρεώσεων 
αναφέρονται στην τακτική απολύμανση των 
κρατητηρίων, στη σχολαστική καθαριότητα και 
ευπρεπισμό των χώρων κράτησης, στον υγειονομικό 
έλεγχο, την αποκατάσταση των φθορών κ.α. για την 
εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής διαβίωσης τόσο των 
κρατουμένων όσο και του αστυνομικού προσωπικού.

Η Ένωσή μας για ακόμη μία φορά καταγγέλλει 
την παντελή έλλειψη μέριμνας της Πολιτικής και 
Φυσικής Ηγεσίας για την εξασφάλιση των κανόνων 
υγιεινής και ασφάλειας στα αστυνομικά κρατητήρια 
και τις αστυνομικές υπηρεσίες γενικότερα, καθώς 
δεν υφίστανται συνεργεία καθαρισμού τα τελευταία 
δύο χρόνια, με εξαίρεση λιγοστούς μήνες και η 
καθαριότητα των χώρων επαφίεται στο φιλότιμο και 
την «τσέπη» των εργαζόμενων Αστυνομικών.

Το συγκεκριμένο θέμα έχει αναδειχθεί από τη 
Ένωσή μας, τόσο με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας 
στη Γ.Α.Δ.Α. όσο και με συνεχείς καταγγελίες στους 
επόπτες υγείας της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου 
και Περιβαλλοντολογικής Υγιεινής. Οι σχετικές 
εκθέσεις με τα αποτελέσματα των υγειονομικών 
ελέγχων έχουν αποσταλεί στην Πολιτική και Φυσική 
μας Ηγεσία και έχουν γίνει ειδικά ρεπορτάζ από τα 
Μ.Μ.Ε. που αποδεικνύουν τις ανθυγιεινές συνθήκες 
που επικρατούν στις αστυνομικές υπηρεσίες λόγω 
έλλειψης συνεργείων καθαρισμού.

Τέλος, όπως μας καταγγέλλουν οι συνάδελφοι 

που υπηρετούν σε Υπηρεσίες, όπου στεγάζονται 
αστυνομικά κρατητήρια, τα αιτήματα των 
Υπηρεσιών για έγκριση δαπανών που αφορούν 
την προμήθεια ειδών καθαριότητας καθώς και 
αιτήματα αποκατάστασης των ηλεκτρολογικών και 
υδραυλικών φθορών, ΔΕΝ εγκρίνονται από την 
αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου, με αποτέλεσμα 
να μην τηρούνται οι στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής 
διαβίωσης τόσο των κρατουμένων όσο και του 
αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στους ίδιους 
χώρους και να τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής φύλαξη 
των κρατουμένων.

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι πρέπει 
επιτέλους να σταματήσει το «θέατρο του παραλόγου» 
και οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους από 
το να εκδίδουν διαταγές τήρησης των υποχρεώσεων 
από το κατώτερο προσωπικό όταν την ίδια στιγμή 
δεν τηρούν οι ίδιοι τις δικές τους υποχρεώσεις και 
τις μετακυλύουν στους Διοικητές και το Αστυνομικό 
Προσωπικό των Υπηρεσιών.
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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.

Με τιμή,
Μαυραγάνης Χρήστος

Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,

Εκτός από υποχρεώσεις έχουμε και δικαιώματα τα οποία ποτέ δεν πρέπει να 
λησμονούμε. Υποχρεούμαστε να γνωρίζουμε ότι:

O χρόνος εργασίας του αστυνομικού προσωπικού ανεξαρτήτως βαθμού 
κατά την πενθήμερη εργασία (Δευτέρα έως Παρασκευή) είναι: α) οι ώρες που 
προβλέπονται από το ωράριο εργασίας, το οποίο ισχύει για τις Δημόσιες Υπηρεσίες 
για όσους εκτελούν γραμματειακή ή γραφική υπηρεσία και υπηρεσία κάθε 
ειδικότητας, β) 32 ώρες για όσους εκτελούν εξωτερικές ή εσωτερικές υπηρεσίες 
(σκοποί καταστημάτων ή κρατητηρίων, περιπολικά, γερανοί, επόπτες, αξιωματικοί 

υπηρεσίας ή επιθεώρησης, τηλέτυπα κλπ και γ) 30 ώρες για όσους εκτελούν 
υπηρεσία μοτοσικλετιστή και ακίνητου σκοπού ρυθμιστή τροχαίας κίνησης δ) 
οι ώρες εργασίας των γραφείων των Δημοσίων Υπηρεσιών για τους Διευθυντές, 
Διοικητές και Προϊσταμένους των Υπηρεσιών.

Η χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης είναι υποχρεωτική εντός της εβδομάδας 
που γεννάται το δικαίωμα λήψης της. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο συμψηφισμός 
των Η/Α σε διάστημα 2 εβδομάδων, όπου οι Η/Α χορηγούνται εντός της 
εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της τελευταίας Η/Α. Στο Αστυνομικό 
προσωπικό που δεν χορηγήθηκαν οι Η/Α, μετά το πέρας του 15νθημέρου, κάνει 
αυτοδικαίως χρήση των οφειλομένων Η/Α για συγκεκριμένες ημέρες, με αναφορά 
– γνωστοποίηση στην Υπηρεσία όπου ο Διοικητής μπορεί να διαφοροποιεί εντός 
της ίδιας εβδομάδας.

Η προσφορά εργασίας τη μία ημέρα ανάπαυσης (6η ημέρα) θεμελιώνει 
δικαίωμα λήψης ειδικής αποζημίωσης. Στην περίπτωση αυτή, ημέρα ανάπαυσης 
(7η) θεωρείται η άλλη ημέρα, Σάββατο ή Κυριακή κατά περίπτωση. (υπ’ 
αριθ. 72175/10/662011 από 02/10/2010 διαταγή του Α.Ε.Α. / Δ.Α.Π. Τμ. 2ο, 
υπογραφόμενη από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.)

Ημέρες ανάπαυσης είναι κατά βάση το Σάββατο και η Κυριακή. Κατ’ αυτές, 
δύναται να επιβληθεί υποχρεωτική παροχή υπηρεσίας με το ανώτατο όριο ωρών 
να καθορίζεται κατά περίπτωση στο άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ. 394/2001 μόνο 
εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, κατά κρίση των διοικητών των 
οικείων Υπηρεσιών. (υπ’ αριθ. 72175/10/662011 από 02/10/2010 διαταγή του 
Α.Ε.Α. / Δ.Α.Π. Τμ. 2ο, υπογραφόμενη από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.)

Από τα ανωτέρω λοιπόν προκύπτει ότι όταν κάποιος συνάδελφος έχει 
εργαστεί και έχει συμπληρώσει το ανώτατο όριο της μηνιαίας αποζημίωσης για την 
πέραν του πενθημέρου εργασία, δύναται να υποβάλλει έγγραφη αναφορά προς 
την Υπηρεσία του αιτούμενος τη μη διάθεσή του σε υπηρεσία κατά το τελευταίο 
Σαββατοκύριακο του μήνα, λόγω μη αποζημίωσής του.

Ως Υπηρεσία πέραν του πενθημέρου νοείται εκείνη που η ώρα έναρξης ή η 
ώρα λήξης της περιλαμβάνεται ημερολογιακά στο Σάββατο ή την Κυριακή.

Το ίδιο ισχύει και για την ημέρα της αργίας.
Για την παροχή εργασίας την 7η ημέρα της εβδομάδας, καθώς και τις επίσημες 

ημέρες αργίας, χορηγείται υποχρεωτικά ημερήσια ανάπαυση μια άλλη ημέρα της 
επόμενης εβδομάδας. (υπ’ αριθ. 72175/10/662011 από 02/10/2010 διαταγή του 
Α.Ε.Α. / Δ.Α.Π. Τμ. 2ο, υπογραφόμενη από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.)

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι διατάξεις για τη χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης, 
συνιστούν από τη φύση τους, κανόνες δημόσιας τάξης και επομένως, ούτε ο 
δικαιούχος μπορεί να παραιτηθεί του δικαιώματος αυτού, ούτε και η διοίκηση 
μπορεί να στερεί τούτο, για οποιοδήποτε λόγο, από το δικαιούχο. Συνεπώς, 
η διοίκηση υποχρεούται να μεριμνά ώστε να χορηγούνται, ανάλογα με τις 
υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και μέσα στο αυστηρά καθοριζόμενο χρονικό 
πλαίσιο, οι ημερήσιες αναπαύσεις στο προσωπικό, λαμβάνοντας υπ’ όψη, όταν 
αυτό είναι εφικτό, και τις προτιμήσεις των δικαιούχων. Η αύξηση του υπηρεσιακού 
ενδιαφέροντος και της αποδοτικότητας του προσωπικού προϋποθέτουν τη μη 
καταπόνησή του,  χωρίς αποχρώντες λόγους και την αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής του. (υπ’ αριθ. 72175/10/662011 από 02/10/2010 διαταγή του Α.Ε.Α. / 
Δ.Α.Π. Τμ. 2ο, υπογραφόμενη από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.)

Πολλές φορές ακούμε συναδέλφους να διαμαρτύρονται π.χ. για ολοήμερη 
παραμονή – μεταγωγή κρατουμένων στα δικαστήρια δίχως αλλαγή. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση το άρθρο 1 παρ. 4 του Π.Δ. 394/2001 αναφέρει πως αν η εκτελούμενη 
υπηρεσία επιβάλλεται να συνεχισθεί και μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου 
εργασίας, λόγω αυτών που αναφέρονται στο προαναφερόμενο άρθρο, ο 
επιπλέον χρόνος υπολογίζεται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης (και 
αφαιρείται).

Η Υπηρεσία ανακοινώνεται υποχρεωτικά σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα 
μέχρι την 14.00 κάθε Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας 
ήτοι από την 06.00 ώρα της επομένης μέχρι της 06.00 ώρα της μεθεπόμενης 
Δευτέρας.

Η υπηρεσία αστυνομικών μέτρων για γνωστές συναθροίσεις και συγκεντρώσεις 
διατάσσεται από τις υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης και άνω, τουλάχιστον δύο (2) 
ημέρες πριν την εκδήλωση αυτών.

Ο χρόνος της επιφυλακής είναι χρόνος εργασίας.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπρόσωποι της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, καλωσόρισαν στο Αμφιθέατρο του Α.Μ.Α. τους νέους Αστυφύλακες έτους 2017 
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 Ένωση Αθηνών τους 
εύχεται καλή αρχή και θα βρίσκεται πάντοτε δίπλα τους. Ακολουθεί το κείμενο που μοιράστηκε στους νέους συναδέλφους μας.

Η Ένωση Αθηνών καλωσόρισε
τους νέους Αστυφύλακες
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Μισθό Αστυφύλακα θα πάρουν οι νέοι συνάδελφοι 
που ονομάστηκαν Αστυφύλακες, για το τελευταίο 
τρίμηνο του έτους

Άμεση παρέμβαση προς την Π.Ο.ΑΣ.Υ., των Ενώσεων Αθηνών, Β/Α, Δυτικής 
& Πειραιά για να βρεθεί λύση στο ζήτημα της μισθοδοσίας των νεοεξερχομένων 
Αστυφυλάκων.

Τις τελευταίες ημέρες γίναμε δέκτες παραπόνων-καταγγελιών από μέλη μας 
νεοεξερχομένους Αστυφύλακες, σχετικά με την καταβολή της μισθοδοσίας των 
προαναφερόμενων συναδέλφων μας. Είθισται τα τελευταία πέντε (5) τουλάχιστον 
έτη, οι συνάδελφοι που ονομάζονται Αστυφύλακες, να αμείβονται  με αποδοχές 
δόκιμου Αστυφύλακα για διάστημα 4 μηνών περίπου, παρότι είναι Αστυφύλακες 
και εργάζονται κανονικά.

Όπως εύλογα γίνεται αντιληπτό από οιονδήποτε νοήμονα, είναι φύση 
αδύνατον να επιβιώσουν εργαζόμενοι με μισθούς πείνας κάτω των 300 Ευρώ, 
την στιγμή μάλιστα που η συντριπτική πλειοψηφία των εν λόγω συναδέλφων μας, 
προέρχεται από την επαρχία και φτωχά λαϊκά στρώματα.

Παρακαλούμε όπως από κοινού, προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 
ώστε το εν λόγω ζήτημα να επιλυθεί άμεσα.

Άμεση αντανακλαστικά επέδειξε η Ομοσπονδία για τη Μισθοδοσία 
Νεοεξερχομένων Αστυφυλάκων.

Μετά από καταγγελίες των πρωτοβαθμίων οργανώσεων (Αθηνών, Β/Α Αττικής, 
Δυτικής Αττικής και Πειραιά), αναφορικά με την καταβολή της μισθοδοσίας 
των πεντακοσίων δύο (502) νεοεξερχομένων Αστυφυλάκων στο βαθμό του 
Δόκιμου Αστυφύλακα για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, 
έτους 2017, σας γνωρίζουμε ότι, η Ομοσπονδία μας, με παρέμβασή της, στις 
αρμόδιες Διευθύνσεις Πληροφορικής και Οικονομικών του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, εξασφάλισε, την 27 Νοεμβρίου 2017, να τους χορηγηθεί 

μισθοδοσία με το βαθμό του Αστυφύλακα για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο 
και Δεκέμβριο, προκειμένου να αποφευχθούν δυσχερείς οικονομικές συνθήκες. 
Επίσης, γνωρίζουμε ότι, η αποζημίωση για τα πενθήμερα και νυχτερινά των μηνών 
Οκτωβρίου και Νοεμβρίου των παραπάνω συναδέλφων, θα πραγματοποιηθεί την 
27 Δεκεμβρίου 2017.
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Επιμέλεια: ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Μιχαήλ, ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ΑΛΕΞΙΟΥ Κωνσταντίνος, ΔΟΥΒΛΗΣ Απόστολος
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Σπυρίδων, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος, ΤΖΑΝΗΣ Αντώνιος, ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ Σπυρίδων, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Η φωνή της Υ.ΜΕ.Τ.

«Βαρέσαμε διάλυση και αυτό δεν παίρνει ανάλυση…»!!!
Οι στίχοι του λαϊκού άσματος εκφράζουν απόλυτα την κατάσταση που 

επικρατεί τους τελευταίους μήνες στην υπηρεσία μας. Η αποψίλωση της Υ.ΜΕ.Τ. 
σε προσωπικό τα τελευταία δύο χρόνια, η απαράδεκτη τροποποίηση του Π.Δ. 
που απαγορεύει την ενίσχυση της Δ.Α.Ε. με νεοεξερχόμενους Aστυφύλακες και ο 
παραλογισμός στις απαιτήσεις της Γ.Α.Δ.Α. από την υπηρεσία μας τον τελευταίο 
μήνα, μας έχουν οδηγήσει σε τέλμα. Οι προβλεπόμενες Ημερήσιες Αναπαύσεις 
του προσωπικού χορηγούνται με τεράστια δυσκολία, σε μία περίοδο που 
υπάρχουν ελάχιστοι αδειούχοι συνάδελφοι και για να επιτευχθεί η χορήγησή τους 
οι διμοιρίες απαρτίζονται από πολύ μικρό αριθμό συναδέλφων. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την καταπόνηση του προσωπικού, καθώς πρέπει οι συνάδελφοι σε 
όλα τα σημεία να εκτελούν υπηρεσία πολλές ώρες όρθιοι, φορτωμένοι με τα 
δημόσια είδη και πολλούς κινδύνους για την ασφάλειά τους.

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά τον παραλογισμό των 
απαιτήσεων της Γ.Α.Δ.Α., έχουμε παρατηρήσει τον τελευταίο μήνα και κυρίως 
από τον Αναπληρωτή Γ.Α.Δ.Α. να ζητάει σχεδόν καθημερινά περισσότερες από 
τις προβλεπόμενες από το Π.Δ. διμοιρίες. Πολλές φορές μάλιστα, αυτό συμβαίνει 
μετά την έκδοση της υπηρεσίας και έχει ως αποτέλεσμα τη διατάραξη του 
προγραμματισμού της ζωής των συναδέλφων. Επίσης θεωρούμε απαράδεκτο 
να δίνει το δικαίωμα η Γ.Α.Δ.Α. στο φρούραρχο της Βουλής να ορίζει πως θα 
εκτελεί υπηρεσία η διμοιρία της Βουλής. Αναφορικά με τη διμοιρία της Βουλής 
θα αναφέρουμε απλά ότι μετά το τρομοκρατικό χτύπημα με χειροβομβίδα στη 
Γαλλική Πρεσβεία η Γ.Α.Δ.Α. είχε δώσει εντολή το λεωφορείο της διμοιρίας 
που εκτελεί υπηρεσία στη Βουλή να σταθμεύει στο θέατρο Καρέζη και όχι στη 
Βασ. Σοφίας για μεγαλύτερη ασφάλεια. Μετά την απαίτηση του φρουράρχου της 
Βουλής, τον τελευταίο μήνα το λεωφορείο της διμοιρίας επανήλθε, με εντολή 
της Γ.Α.Δ.Α., στην εσοχή της Βουλής στη Βασ. Σοφίας και τρεις συνάδελφοι της 
διμοιρίας απαιτείται να εκτελούν υπηρεσία έξω από το φυλάκιο της Βουλής, 
ακάλυπτοι και απροστάτευτοι από τις διεστραμμένες ορέξεις του κάθε παράφρονα 
τρομοκράτη. Προφανώς για κάποιους έχει μεγαλύτερη σημασία η ασφάλεια της 
Βουλής από τη ζωή των συναδέλφων.

Απ’ ότι μαθαίνουμε, στη διαταγή του Αρχηγείου προς όλες τις υπηρεσίες, 
οι αιτήσεις για απόσπαση συναδέλφων στη Δ.Α.Ε. ήταν ελάχιστες. Αυτό 
αποδεικνύει ότι είναι επιτακτική η αλλαγή του Π.Δ. για τους νεοεξερχόμενους 
Αστυφύλακες, καθώς καθημερινά συναντούμε στα μέτρα νέους Αστυφύλακες, οι 

οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στην Υ.ΜΕ.Τ. αλλά δεν έχουν το δικαίωμα. 
Σε διαφορετική περίπτωση είναι μαθηματικά βέβαιο ότι η υπηρεσία οδεύει προς 
κλείσιμο, καθώς και οι τελευταίοι συνάδελφοι που έχουν απομείνει θα φύγουν, 
αφού βλέπουν ότι υπάρχει έλλειψη σεβασμού στο έργο τους και κάποιοι τους 
αντιμετωπίζουν σαν είλωτες.

Το έχουμε γράψει πολλάκις ότι πρέπει να αναθεωρηθούν τα σχέδια για τα 
μέτρα στα γήπεδα, καθώς διαρκώς βλέπουμε επεισόδια από στρατιές χούλιγκαν 
που έχουν ως αποτέλεσμα τους τραυματισμούς συναδέλφων, μόνο και μόνο για 
να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των Π.Α.Ε. και κάποιων Αξιωματικών, που 
προβλέπουν σε μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Έχουμε τονίσει, επανειλημμένως, ότι σε μεγάλα γεγονότα όπου απαιτούνται 
πολλές διμοιρίες πρέπει να γίνεται σωστός προγραμματισμός και διαχείριση των 
δυνάμεων, τόσο ως προς την ώρα ανάληψης υπηρεσίας των διμοιριών, όσο και 
προς τον τρόπο εκτέλεσης υπηρεσίας αυτών. Το αναφέρουμε γιατί διαπιστώσαμε 
πρόσφατα στο δικαστήριο της Ηριάννας και στα μέτρα για τον εορτασμό του 
Πολυτεχνείου τις διμοιρίες να αναλαμβάνουν πολύ νωρίς υπηρεσία χωρίς λόγο, 
με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να εκτελέσουν 12,13 ή και 15 ώρες υπηρεσία χωρίς 
ουσιαστικό αντικείμενο, τη στιγμή που κάποιοι άλλοι συνάδελφοι εκτελούσαν 
υπηρεσία 13 ώρες σε πεδίο μάχης. Ζητούμε λοιπόν ενόψει της 6ης Δεκεμβρίου 
και της επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου να γίνει τμηματική προσέλευση των 
διμοιριών και σταδιακή αντικατάσταση των διμοιριών που θα έχουν εμπλακεί σε 
επεισόδια και θα έχουν επιβαρυνθεί.

Μιας κι αναφέραμε για το δικαστήριο της Ηριάννας, θεωρούμε αδιανόητο 
κάποιοι να έχουν διαλύσει την αίθουσα της δίκης μετά την απόφαση και να μην 
έχει δοθεί εντολή για συλλήψεις.

Για τα οχήματα της υπηρεσίας μας, που πλέον βρίσκονται σε τραγική 
κατάσταση, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να γράφουμε αλλά αποτελέσματα δεν 
βλέπουμε. Καλοριφέρ δεν λειτουργούν στα περιπολικά – νεκροφόρες, οι κλούβες 
μπάζουν νερά, αλλά κανείς δεν συγκινείται. Οι φωτογραφίες είναι όλα τα λεφτά. 

Όλα τα παραπάνω έχουν επανειλημμένως τεθεί και στη διοίκηση της υπηρεσίας 
μας αλλά και της Δ.Α.Ε.Α. αλλά φως δεν βλέπουμε στον ορίζοντα. Όλοι μας λένε 
ότι κατανοούν την κατάσταση αλλά δεν μπορούν να μην εκτελέσουν τις εντολές 
των ανωτέρων τους. Προφανώς κι εμείς θα πρέπει να προβούμε σε άλλες δράσεις 
που θα αναδείξουν τα ζητήματα μπας και βρεθεί λύση.
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Επιμέλεια: ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Αναστάσιος, ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Γεώργιος, ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος,
ΣΦΥΡΛΑΣ Απόστολος, ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΣ Γεώργιος, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ηλίας, ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χρήστος, ΓΑΡΔΙΚΗΣ Δημήτριος, ΓΕΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος

Τα νέα της Υ.Α.Τ.

Για ακόμα μία φορά μακαρίζουμε την τύχη μας που δεν θρηνήσαμε θύματα. 
Ακόμα ένα περιστατικό ένοπλης επίθεσης εναντίον διμοιρίας προστέθηκε σε έναν 
κατάλογο που δυστυχώς ολοένα και μεγαλώνει. 

Τον Γενάρη του 2017 τα είπαμε, προσφύγαμε στη Δικαιοσύνη αλλά δεν 
ίδρωσε κανένα αυτί. Τώρα είχαμε και πάλι τα ίδια. Ένας «τύπος» πυροβόλησε 
τους σκοπούς της διμοιρίας στη Χαρ. Τρικούπη 19:30 το απόγευμα με διερχόμενα 
αυτοκίνητα και πεζούς στο σημείο αδιαφορώντας για οτιδήποτε εκτός από το 
στόχο του. Να σκοτώσει Αστυνομικό. 

Ο στόχος πάντα είμαστε εμείς. Όχι τα γραφεία του κόμματος ή οτιδήποτε άλλο. 
Για ακόμα μια φορά λοιπόν είχαμε τα ίδια από όλους. Ευχολόγια, αόριστες 

καταδίκες της βίας κλπ. να περάσει και αυτό να το ξεχάσουμε κι αν ξαναγίνει 
βλέπουμε. 

Έχει μπει κανείς στον κόπο να αναλύσει γιατί γίνεται αυτό; Θα σταματήσουμε 
να βάζουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί; Η δική μας ανάλυση έχει ως εξής: 

Προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.

Η βία στη συγκεκριμένη περιοχή κλιμακώνεται συνεχώς εδώ και πολύ καιρό.

Αυτός ή αυτοί που κάνουν τις επιθέσεις νιώθουν πανίσχυροι μέσα στα 
Εξάρχεια. Κάνουν ότι κάνουν και θεωρούν ότι δεν μπορεί να τους ακουμπήσει 
κανείς.

Οι σταθερές δυνάμεις είναι στόχοι και μάλιστα πολύ εύκολοι. 

Άλλη ανάλυση δεν μπορούμε να κάνουμε καθώς δεν είμαστε επιχειρησιακοί 
παράγοντες. Θα επιμείνουμε όμως και από αυτή τη στήλη στα βασικά αιτήματα 
της Ένωσής μας. 

Άμεση απομάκρυνση της διμοιρίας από τη Χαρ. Τρικούπη. 

Άμεση επανεξέταση όλων των σταθερών στόχων. 

Άμεση εφαρμογή του Π.Δ. 141/1991 που αφορά τις στατικές φυλάξεις της 
ΕΛ.ΑΣ. και της Υπουργικής Απόφασης για τη Δ.Α.Ε.Α. που ορίζει την αποστολή 
της Υπηρεσίας. 

Τα διατυπώσαμε όλα στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία μετά τη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στην έδρα της Υ.Α.Τ. 

Μία συγκέντρωση με πολύ κόσμο, με βουβή οργή και αγανάκτηση. 
Τα είπαν οι ίδιοι οι συνάδελφοι στην Ηγεσία. Πλέον ουδείς έχει δικαίωμα να 

κάνει τον ανήξερο. Ουδείς!!! 
Προφανώς θα προσφύγουμε πάλι στη Δικαιοσύνη, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. 

Αν δεν δώσουν λύσεις, θα κλιμακώσουμε και τις αντιδράσεις μας. 
Η συγκέντρωση ήταν μια αρχή!!! 

Υ.Γ.1: Όποιος νομίζει ότι θα σταματήσουν οι ενέργειές μας θα γελαστεί. 
Υ.Γ.2: Βγήκε μια διαταγή για ενίσχυση της Δ.Α.Ε.Α. Το αποτέλεσμα σχεδόν 

ανύπαρκτο. (Περίπου 20 συνάδελφοι από όλη τη Γ.Α.Δ.Α. ζήτησαν να έρθουν 
στις διμοιρίες) 

Ας καταλάβουν όλοι ότι μόνη λύση είναι η τροποποίηση του Π.Δ. των 
μεταθέσεων ώστε να ενισχυθεί η υπηρεσία με νεοεξερχόμενους συναδέλφους. 
Και αυτό το αίτημά μας θα συνεχίσουμε να το θέτουμε προς την Ηγεσία μέχρι να 
δοθεί λύση. 

Υ.Γ.3: Η συμμετοχή στη διαμαρτυρία ήταν συγκινητική από τους συναδέλφους 
που υπηρετούν στις κλούβες. Πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά αυτοί που πρέπει να 
ακούσουν και να πάρουν αποφάσεις, θα το κάνουν.

Η Υ.Α.Τ. τίμησε τον Αρχιφύλακα  Αρχοντή Αθανάσιο για την προσφορά 
του στην Υπηρεσία.  Ο συνάδελφός μας υπηρετεί από το 1993 έως 
σήμερα σε διμοιρία. Αστυνομικοί σαν αυτόν αποτελούν παράδειγμα 
για όλους τους νεότερους. Ελάχιστοι κατάφεραν να παραμείνουν τόσα 
πολλά χρόνια μέσα σε κλούβα και να ανταπεξέλθουν σε τόσες δύσκολες 
υπηρεσιακές συνθήκες.
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Εργασίες 27ου Πανελλαδικού 
Συνεδρίου Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες (26 έως 28/9/2017) εργασίες του 27ου 
Πανελλαδικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, οι 
οποίες κορυφώθηκαν χθες, με την εκλογή του νέου, ανανεωμένου Διοικητικού 
Συμβουλίου, και σύμφωνα με το τροποποιημένο Καταστατικό, για πρώτη φορά και 
της 5μελούς Γραμματείας Γυναικών, καθώς επίσης και των μελών των Επιτροπών 
Εργασίας, που έχουν συσταθεί για την υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Στο συνέδριο, που διεξήχθη στην Αθήνα (ξενοδοχείο Τιτάνια), με κεντρικό 
σύνθημα: «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΑΖΕΤΑΙ, ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ! Εσύ; 
Πρωταγωνιστής ή Κομπάρσος; Η απόφαση στα χέρια σου!», υπήρξε μαζική 
προσέλευση όλων των αντιπροσώπων (514) οι οποίοι με την εποικοδομητική 
τους συμμετοχή και παρουσία, την ανταλλαγή επιχειρημάτων για ζητήματα που 
τέθηκαν με οξύτητα, αλλά και το παγιωμένο πνεύμα ενότητας στη λειτουργία της 
Ομοσπονδίας μας, υπερψήφισαν τον Διοικητικό Απολογισμό, τον Οικονομικό 
Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας για το επόμενο έτος. Τα 
προβλήματα που ταλανίζουν τον αστυνομικό οργανισμό, την ελληνική κοινωνία 
και την αστυνομική οικογένεια, αποτυπώθηκαν στο Ψήφισμα του συνεδρίου, το 
οποίο εμπλουτίστηκε και με τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τους συνέδρους.

Οι εργασίες του συνεδρίου κινήθηκαν εντός του πλαισίου λειτουργίας της 
Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το νόμο 3839/2011 (άρθρο 18), που επιτρέπει 
την έκφραση και συμμετοχή των συνέδρων μέσω διαφορετικών συνδυασμών-
συλλογικοτήτων, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερο κύρος και «χρώμα» στο 
συνέδριο, ενισχύοντας την ποιότητα του συνδικαλιστικού λόγου και βάζοντας 
πολύ ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων των συνέδρων για μια πιο ουσιαστική 
και πιο αποτελεσματική ΠΟΑΣΥ, πέρα και πάνω από κομματικές και πολιτικές 
σκοπιμότητες.

Πατώντας σταθερά στο σημαντικό και πλούσιο παραχθέν έργο της απερχόμενης 
διοίκησης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι κι αυτό αντιμέτωπο με τις βαριές 
συνέπειες της συνεχιζόμενης μνημονιακής πολιτικής των περικοπών δαπανών της 
Ελληνικής Αστυνομίας, των κοινωνικών υπηρεσιών του κράτους, της μείωσης 
μισθών και συντάξεων, της απαξίωσης του αστυνομικού λειτουργήματος και της 
καταρράκωσης των θεσμών λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, σε 
μια καθημαγμένη κοινωνία, μέρος της οποίας αποτελούμε και εμείς, βιώνοντας με 
τον ίδιο ή και χειρότερο, δραματικό τρόπο, τις καταδικασμένες από το λαό μας, 
πολιτικές των μνημονίων.

Χαιρετισμούς απηύθυναν εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Τόσκας, καθώς επίσης, ο Γενικός Γραμματέας 
Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλειος Λεβέντης, 
ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για 
θέματα Προστασίας του Πολίτη, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο βουλευτής του 
ΚΚΕ κ. Θανάσης Παφίλης, ο επικεφαλής του Τομέα Δημόσιας Τάξης του ΠΑΣΟΚ 
- Δημοκρατική Συμπαράταξη κ. Απόστολος Ψωμάς, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας, η πρόεδρος του 

ΤΕΑΠΑΣΑ, Ταξίαρχος κα Παναγιώτα Χαρώνη, ο εκπρόσωπος του Μακαριότατου 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κκ Ιερωνύμου, πρωθιερέας του 
Καθεδρικού Ναού Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος κ. Δημήτριος Νίκου, ο πρόεδρος 
της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας, ο πρόεδρος της ΕΑΠΣ κ. Ιωάννης Σταμούλης, 
ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ κ. Δημήτρης Σταθόπουλος, ο αντιπρόεδρος της ΠΕΑΛΣ 
κ. Γιώργος Μαραγκός, ο πρόεδρος της ΠΟΕΠΛΣ κ. Κωσταντίνος Κυράνης, ο 
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) 
κ. Δημήτριος Ρώτας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών 
Αθηνών κ. Χρήστος Κονταρίδης, ο πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος ΙΡΑ κ. Ιωάννης 
Καραπατάκης, ενώ γραπτά μηνύματα απέστειλαν η Περιφερειάρχης Αττικής κ. 
Ρένα Δούρου και ο επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Δημήτριος Γεωργατζής.

Παρέστη, επίσης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ –Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης κ. Παύλος Χρηστίδης και ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης..

Στο πλαίσιο των εργασιών, Εισηγήσεις έγιναν από τον Ομότιμο Καθηγητή 
Παντείου Πανεπιστημίου και πρώην Επιστημονικού Διευθυντή του ΙΝΕ -ΓΣΕΕ κ. 
Σάββα Ρομπόλη με θέμα «Η οδύσσεια του ασφαλιστικού» και από τον Πρύτανη 
του Παντείου Πανεπιστημίου και Ομότιμου Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου κ. 
Γρηγόριο Τσάλτα με θέμα «Εκπαίδευση στις Αστυνομικές Σχολές-Ανωτατοποίηση 
Αστυνομικής Ακαδημίας».

Μετά τη διεξαγωγή του 27ου Πανελλαδικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου 
και την εκλογή του νέου 27μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε 
αυτό σε Σώμα και αφού προέβη στην εκλογή του νέου Προεδρείου και της νέας 
Εκτελεστικής Γραμματείας, ανέλαβε τα καθήκοντά του, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη 
για τη χώρα μας περίοδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό της 
Ομοσπονδίας διαδικασίες, η νέα διοίκηση έχει ως εξής:

Αξίωμα
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος Διοικητικών θεμάτων
& Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Αντιπρόεδρος Οικονομικών θεμάτων
Αντιπρόεδρος θεμάτων Μελετών -
Επιμόρφωσης Αστυνομικών &
Ειδικός Γραμματέας
Γενικός Γραμματέας 
Ταμίας
Οργανωτικός  Γραμματέας &
Αναπληρωτής Ταμίας
Γραμματέας Δημοσίων  Σχέσεων &
Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων
Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας
Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας
Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας
Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

α/α
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ονοματεπώνυμο
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος
ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Βασίλειος
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Σταύρος

ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος
ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ Γεώργιος
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος

ΦΕΤΚΟΣ Σταύρος

ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώργιος
ΜΑΡΓΕΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ
ΠΑΔΙΩΤΗΣ Δημήτριος
ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θεόφιλος
ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος



σύγχρονηαστυνομία9

Αξίωμα
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.

α/α
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης
ΒΟΓΔΑΝΟΥ Πέτρος

ΔΙΧΤΑΣ Ανάργυρος
ΧΥΤΑΣ Κωνσταντίνος

Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης
Ε.Α.Υ. Αθηνών
Ε.Α.Υ. Ακαρνανίας
Σ.Ε.Α.Υ. Αλεξανδρούπολης
Ε.Α.Υ. Ν/Α Αττικής

Ε.Α.Υ. Μαγνησίας
Ε.Α.Υ. Αθηνών

Ε.Α.Υ. Αθηνών
Ε.Α.Υ. Σερρών

ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος
ΜΑΡΙΟΛΗΣ Κυριάκος
ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Κοσμάς
ΤΣΑΠΑΡΑΣ Γεώργιος

Σας γνωστοποιούμε και τα λοιπά Όργανα της Ομοσπονδίας, όπως αυτά 
αναδείχτηκαν από τις αρχαιρεσίες του 27ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της 
Ομοσπονδίας:

Ελεγκτική Επιτροπή

Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων Α.Ε.Α.
Τακτικό μέλος
Αναπληρωματικό μέλος

Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων Α.Ε.Α.
Τακτικό μέλος
Αναπληρωματικό μέλος

Ονοματεπώνυμο
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Δημήτριος
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ Μανούσος
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ Γεώργιος
ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης
ΚΕΦΑΛΑΣ Ευάγγελος
ΜΑΓΓΑΣ Σωκράτης
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σωκράτης
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Ιωάννης
ΜΠΑΝΙΑΣ Δημήτριος
ΡΗΓΑΣ Νικόλαος



σύγχρονηαστυνομία 10



σύγχρονηαστυνομία11

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της μέχρι τώρα αλληλογραφίας μας, αναφορικά με το αντικείμενο 

του θέματος, σας γνωρίζουμε παρακάτω, τη θέση της Ομοσπονδίας μας, όπως 
αυτή προέκυψε από τις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων της.

1. Το ζήτημα των δικαιούχων ελεύθερης μετακίνησης στα συγκοινωνιακά 
μέσα, μας απασχόλησε έντονα τα τελευταία μνημονιακά έτη και ειδικότερα μετά 
τη ψήφιση των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του 
ν.43362015 (Α-128) και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.43372015 (Α-129). 
Διατάξεις, με τις οποίες καταργούνταν επί της ουσίας οι δαπάνες των λειτουργών 
- υπαλλήλων που υπάγονται στα προαναφερόμενα άρθρα και αφορούσαν τις 
μη μισθολογικές παροχές τους, όπως είναι τα μειωμένα εισιτήρια, οι δωρεάν 
κάρτες διαδρομών κ.λπ. αλλά και η αυτοδίκαιη αναστολή της εκτέλεσης του 
μεταφορικού έργου από τους εμπλεκόμενους φορείς, όταν το αντισυμβαλλόμενο 
Υπουργείο δεν καταβάλει τη συμφωνηθείσα με σύμβαση, πίστωση.

2. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το συνδικαλιστικό μας κίνημα, ανέπτυξε 
δράσεις και επαφές με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς, ώστε η παραπάνω 
παροχή να διατηρηθεί στο ακέραιο και να υπάρξει το θεσμικό αυτό πλαίσιο που θα 
κατοχυρώνει τις μετακινήσεις του Αστυνομικού Προσωπικού. Αποτέλεσμα όλων 

αυτών των ενεργειών, ήταν να αφουγκραστούμε τις επίσημες θέσεις και απόψεις 
των εμπλεκομένων φορέων στο συνολικό φάσμα του ζητήματος, οι οποίες στην 
πλειοψηφία τους ήταν θετικές και προς την κατεύθυνση παραμονής την εν λόγω 
παροχής στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού αναγνωρίζουν όλοι το έργο 
και τη συνδρομή του ανθρώπινου δυναμικού του Σώματος, στους οργανισμούς 
μεταφορών. Επίσης, στο ίδιο μήκος κύματος, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Α-599094404 
από 18-01-2016 Κ.Υ.Α. (Β-126), η οποία προέβλεπε, πέραν όλων των άλλων, 
και την ελεύθερη μετακίνηση των αστυνομικών, με την προϋπόθεση σύναψης 
σύμβασης και καταβολής του σχετικού αντιτίμου από πλευράς Υπουργείου.

3. Πρόσφατα και ενώ η ελληνική πολιτεία ήταν ένα βήμα πριν την 
ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, η Κυβέρνηση, 
κατέθεσε και ψήφισε στη Βουλή τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.44842017 (Α-
110), με τις οποίες επικαιροποιούνται οι αντίστοιχες διατάξεις αναφορικώς με «μη 
μισθολογικές παροχές» του ν.43362015 (Α-128), χωρίς όμως να διαπιστώνεται 
επί της ουσίας καμία μεταβολή στο πνεύμα του νομοθέτη, αφού η κατάργηση των 
μειωμένων εισιτηρίων, δωρεάν καρτών διαδρομών κ.λπ., διατηρείται.

4. Οι προαναφερόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και οι επίσημες 
θέσεις των εμπλεκομένων φορέων, σε συνδυασμό με τη μη έκδοση σχετικών 
ενημερωτικών διαταγών από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφορικά 
με το πλαίσιο μετακίνησης του Αστυνομικού Προσωπικού, εντείνουν και ενισχύουν 
τις ανησυχίες των συναδέλφων μας για τον τρόπο λειτουργίας του Σώματος και 
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον απλό πολίτη.

Ύστερα από τα ανωτέρω και αφού όλοι εκφράζουν την αλληλεγγύη τους 
προς τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας για το ουσιαστικό και σημαντικό έργο 
που επιτελούν στους οργανισμούς μεταφοράς για το κοινό καλό, παρακαλούμε 
όπως, άμεσα και προ της πλήρους εφαρμογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, να 
εισηγηθείτε, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, την τροποποίηση 
της προαναφερόμενης νομοθεσίας περί «μη μισθολογικών παροχών» και την 
εξασφάλιση των απαιτούμενων κονδυλίων στον προϋπολογισμό του Σώματος 
για την ανεμπόδιστη διαπραγμάτευση και υλοποίηση συμβάσεων με τους εν 
λόγω οργανισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης μετακίνηση του 
Αστυνομικού Προσωπικού και εν γένει η λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δεν μπορεί να αποτελεί μέρος των δανειακών συμβάσεων της εκάστοτε 
Κυβέρνησης η προστασία του πολίτη!!

Η ασφάλεια πληρώνεται!!!

Συνάδελφοι, τόσο η Ένωση Αθηνών, όσο και η Π.Ο.ΑΣ.Υ., είχε επισημάνει 
το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την ελεύθερη μετακίνηση των 
αστυνομικών στα Μ.Μ.Μ.  σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Όμως παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τόσο από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
όσο και από την Ένωση Αθηνών, η Κυβέρνηση δεν θέλει ή δεν μπορεί να 
τροποποιήσει την υπάρχουσα νομοθεσία περί «μη μισθολογικών παροχών» και να 
εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κονδύλια στον προϋπολογισμό του Σώματος. ώστε 
να συνεχιστεί η ελεύθερη μετακίνηση των αστυνομικών στα Μ.Μ.Μ.  Έτσι ενώ από 
την Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017 άρχισε σταδιακά το κλείσιμο των πυλών του 
ΑΣΣΚ και θα ολοκληρωθεί την 20 Δεκεμβρίου 2017, στο δίκτυο του μετρό και του 
ηλεκτρικού σιδηροδρόμου οι  επιβάτες, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την 
έξοδό τους από τους σταθμούς, θα συναντούν κλειστές πύλες. Για το προσωπικό 
των Σωμάτων Ασφαλείας, παρά τις αλλεπάλληλες συσκέψεις που έχουν γίνει 
από τους αρμόδιους φορείς, δεν φαίνεται να υπάρχει στον ορίζοντα οριστική 
λύση. Έτσι έως ότου παρθεί τελική απόφαση, οι συνάδελφοι  θα συνεχίσουν 
να μετακινούνται μέσω ειδικών εισόδων-εξόδων, που θα δημιουργηθούν για 
τους κατόχους των ετησίων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων καρτών, αλλά και όσων 
άλλων δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση όπως οι άνεργοι, τα ΑμΕΑ, παιδιά μέχρι 6 
ετών, Στρατιώτες όλων των Σωμάτων, που υπηρετούν τη θητεία τους, με επίδειξη 
των απαιτουμένων εγγράφων.

Η συγκεκριμένη προσωρινή λύση θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα 
στους συναδέλφους που θα αναγκαστούν εν ώρα υπηρεσίας να χρησιμοποιήσουν 

τα Μ.Μ.Μ., με ότι αυτό συνεπάγεται για την προστασία της υπηρεσίας που θα 
εκτελέσουν ή για την προσωπική  ασφάλειά τους.

Για αυτό τον λόγο η Πολιτική μας Ηγεσία πρέπει να βρει άμεσα οριστική λύση 
γιατί από την παρελθόν έχουμε διδαχθεί ότι ουδέν μονιμότερον του προσωρινού.

Έγγραφο της Ομοσπονδίας μας στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών για τις Μετακινήσεις του Αστυνομικού 
Προσωπικού με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ηλεκτρονικό εισιτήριο :
Τι ισχύει για τους Αστυνομικούς Του Βασίλη Φώτη

Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.



Κανένας αστυνομικός στο 
απόσπασμα των τρομοκρατών

Οι δολοφόνοι χτυπούν... Η Πολιτεία κωφεύει!
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Βροντερό παρών έδωσαν την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου  2017 στο Γουδί οι 
συνάδελφοι, στο κάλεσμα των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών – 
Βορειοανατολικής – Δυτικής – Πειραιά, με κεντρικό σύνθημα «Ο Αστυνομικός 
στο απόσπασμα». Μια συγκέντρωση που διοργανώθηκε με σκοπό να αναδείξει 
την αδιαφορία της Πολιτείας όσον αφορά την ασφάλεια των αστυνομικών, με 
αφορμή την άνανδρη, δολοφονική, τρομοκρατική επίθεση εναντίον αστυνομικών 
της Υ.Α.Τ. 

Στη συνέχεια η πορεία κατευθύνθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
όπου κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της τρομοκρατίας και εν συνεχεία 
αντιπροσωπεία των ανωτέρω Ενώσεων μαζί με συναδέλφους που υπηρετούν 
στην διμοιρία της Υ.Α.Τ., που δέχθηκαν την δολοφονική επίθεση, παρουσία 
και του Προεδρείου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., συναντήθηκαν με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. 
Αντιστράτηγο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο, στον οποίο παραδόθηκε Ψήφισμα 
Διαμαρτυρίας και σε έντονο συγκινησιακό κλίμα εκφράστηκε η αγωνία από τους 
προαναφερόμενους συναδέλφους. 

Σήμερα 10 Νοεμβρίου 2017 οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, 
Βορειοανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, συναντήθηκαν με τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. ΤΟΣΚΑ 
Νικόλαο , παρουσία του Προεδρείου Π.Ο.ΑΣ.Υ., στον οποίο παραδόθηκε επίσης 
το Ψήφισμα Διαμαρτυρίας. 

  Και στις δύο συναντήσεις ζητήσαμε:
• Απόσυρση της ΣΤΑΤΙΚΗΣ διμοιρίας από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και 

επαναπροσδιορισμό όλων των σταθερών φυλάξεων (ακίνητα περιπολικά, 
ακίνητες διμοιρίες, ακίνητες ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. –  Άμεσης Δράσης – συναδέλφων 
της Δ/νσης Ασφαλείας και των Αστυνομικών Τμημάτων). Σε γενικότερο πλαίσιο 
ζητήθηκε η απαρέγκλιτη τήρηση του Π.Δ. 141/91 αναφορικά με την φρούρηση 
ευπαθών στόχων.

• Τροποποίηση του Π.Δ. 75/2016 ώστε οι νεοεξερχόμενοι όλων των 
Αστυνομικών Σχολών να δύνανται να τοποθετούνται στην Διεύθυνση Μεταγωγών 
Δικαστηρίων και στην Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων.

Τόσο η Φυσική όσο και η Πολιτική Ηγεσία αναγνώρισαν ότι όντως υπάρχει 
σοβαρό πρόβλημα με τις συνεχείς επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων  
και δεσμεύτηκαν ότι άμεσα θα γίνει επαναπροσδιορισμός του σχεδίου φύλαξης 
των γραφείων του ΠΑΣΟΚ ώστε να νιώθουν οι συνάδελφοι ότι δεν είναι στόχοι 
μπροστά από τον στόχο.

Επίσης, όσον αφορά τα υπόλοιπα αιτήματά μας, δεσμεύτηκαν ότι εξεταστούν, 
αναγνωρίζοντας το δίκαιο αυτών και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε 
απαντήσεις.

Τέλος, δηλώνουμε σθεναρά, ότι η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μόνο την 
αρχή. Σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθούμε την εξέλιξη των ζητημάτων που 
θέσαμε και σε αρνητική έκβαση θα κλιμακώσουμε τις δράσεις μας.

Τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες!!!

Καταγγελίες των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α, Δυτικής Αττικής & 
Πειραιά για την δολοφονική επίθεση στα Εξάρχεια

Η επίθεση κατά διμοιρίας (Υ.Α.Τ.) φύλαξης των γραφείων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο 
κέντρο της Αθήνας με όπλο βαρέως τύπου ήταν χρονικό προαναγγελθέντος 
γεγονότος και ευτυχώς όχι «θανάτου».

Είναι γνωστό ότι η τρομοκρατία για να έχει την όποια κοινωνική απήχηση έχει 
ανάγκη από ολοένα «θεαματικότερες» τρομοκρατικές ενέργειες βεβαίως με ότι 
αυτό συνεπάγεται σε κόστος, ιδίως ανθρώπινων ζωών. Το θέμα όμως δεν είναι 

τί κάνουν οι τρομοκράτες «ιδιότυποι ακτιβιστές», «πολιτικά ανυπάκουοι» ή όπως 
αλλιώς αρέσκονται να αποκαλούνται. Το θέμα είναι πώς αντιδρά, πώς απαντά η 
συντεταγμένη ευνομούμενη ελληνική πολιτεία.

Είχαμε επισημάνει πριν λίγες μέρες με αφορμή τα γεγονότα της επίθεσης στο 
Α.Τ. Πεύκης και του Ευαγγελισμού ότι όλοι οι θεσμοποιημένοι φορείς πρέπει να 
πάρουν επιτέλους σχετικές πρωτοβουλίες και να δώσουν σαφή δείγματα γραφής 
για το πώς προτίθενται να αντιμετωπίσουν τα σχετικά φαινόμενα, ο αριθμός των 
οποίων αυξάνεται γεωμετρικά θυμίζοντας πλέον «οργανωμένο αντάρτικο πόλης»

Τώρα απευθύνουμε έκκληση στον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, τον Αρχηγό της 
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αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Μητσοτάκη, τα Πολιτικά Κόμματα, την Ελληνική 
Δικαιοσύνη ιδίως να πάρουν τις απαραίτητες θέσεις πριν είναι αργά.

Το αστυνομικό συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να προστατέψει τη ζωή των 
πολιτών και των εργαζόμενων συναδέλφων και θα ληφθούν όλες οι σχετικές 
πρωτοβουλίες. Από εδώ και πέρα επιδεικτική σιωπή ή ανοχή, σημαίνει συνενοχή 
και αυτό η Ελληνική δημοκρατική κοινωνία δεν το ανέχεται. Δεν είναι δυνατόν 
ισχνότατες, δυναμικές περιθωριακές μειοψηφίες, εν έτει 2017, στην κοιτίδα 
της Δημοκρατίας να έχουν επιβάλλει καθεστώς τρόμου. Θέλουμε ακόμη να 
πιστεύουμε ότι η δημοκρατία μας δεν είναι τόσο αδύνατη όσο φαίνεται ή όπως 
ορισμένοι την θέλουν να φαίνεται.

Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών 
Υπαλλήλων ανέφερε:

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε νεκρό Αστυνομικό!
Η νέα άνανδρη δολοφονική επίθεση εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, έξω 

από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη, δεν προκαλεί απλώς το 
κοινό περί δικαίου αίσθημα και τη λειτουργία των θεσμών, αλλά έρχεται με τον 
πλέον κραυγαλέο τρόπο να επιβεβαιώσει την ορθότητα της πρωτοβουλίας μας, τον 
περασμένο Ιούνιο, όταν αποφασίσαμε να διοργανώσουμε μια ανοικτή εκδήλωση 
διαλόγου στα Εξάρχεια, με αντικείμενο την αντιμετώπιση του φαινομένου της 
βίας, που εδώ και σαράντα χρόνια δυστυχώς δεν έχει τύχει μιας αποτελεσματικής 

διαχείρισης - αντιμετώπισης.
Ως Ομοσπονδία – πέρα από την αυτονόητη καταδίκη της τρομοκρατικής 

επίθεσης και την έκφραση αλληλεγγύης στους συναδέλφους που είδαν το χάρο με 
τα μάτια τους – καταγγέλλουμε όσους «χύνουν κροκοδείλια δάκρυα» για ακόμη 
μια φορά, για την ασφάλεια του τόπου ενώ την ίδια ώρα δεν αναλαμβάνουν 
τις ευθύνες τους, πολλώ δε μάλλον, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τον Έλληνα 
Αστυνομικό ως εν δυνάμει θύμα των όποιων εγκληματικών στοιχείων και 
επίδοξων δολοφόνων του.

Χρόνια τώρα παρακολουθούμε ατέρμονες πολιτικές αντιδικίες και 
αντιπαραθέσεις που συνήθως καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα: στη συνέχιση 
μιας εγκληματικής συμπεριφοράς που στρέφεται όχι μόνο κατά της αστυνομίας, 
αλλά εναντίον ολόκληρης της κοινωνίας και της ίδιας της δημοκρατίας.

Καλούμε τους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας να συμφωνήσουν 
κατόπιν δημοκρατικού διαλόγου και σε επίπεδο θεσμικής εκπροσώπησης 
εντός της Ελληνικής Βουλής, στην εφαρμογή μιας συγκεκριμένης πολιτικής που 
δραστηριοποιεί όλο το πλέγμα των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και που 
θα εξοπλίζει ειδικότερα την Ελληνική Αστυνομία με τα απαραίτητα μέσα και τις 
απαιτούμενες εγγυήσεις για την αντιμετώπιση των φαινομένων της συγκεκριμένης 
βίας, ανεξάρτητα από το ποιο πολιτικό κόμμα έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης 
του τόπου.

Για την δημοκρατία που έχυσε ο ελληνικός λαός το αίμα του, κάποιοι δεν 
δίνουν δεκάρα τσακιστή.
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Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Β/Α Αττικής για την δολοφονική επίθεση 
στο Α.Τ Πεύκης

Τέλος στην ανομία, θωρακίστε 
τώρα την Αστυνομία!

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων εκφράζει την έντονη 
διαμαρτυρία της για την εγκληματική, εμπρηστική επίθεση στο Αστυνομικό 
Τμήμα Πεύκης, κατά την οποία τέθηκε σε θανάσιμο κίνδυνο η ζωή αστυνομικών 
και κρατουμένων, ενώ αμαυρώθηκε το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας και 
υπονομεύθηκε η έννομη τάξη καθώς και η ασφάλεια των πολιτών.

Το γνωστό «θέατρο του παραλόγου» με τις σχεδόν καθημερινές προκλήσεις 
και τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και άλλων «στόχων» στο 
κέντρο της Αθήνας, μεταφέρθηκε τη νύχτα στα προάστια, με μια κλιμάκωση της 
τυφλής βίας, η οποία όσο μένει αναπάντητη, θα αποθρασύνει τους δράστες και 
θα αυξάνει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν παντού αστυνομικοί και πολίτες.

Προξενεί δε ανησυχία το γεγονός ότι, λίγες ώρες μετά, ο αρμόδιος 
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νικόλαος ΤΟΣΚΑΣ, απαντώντας από το 
βήμα της Βουλής στο ερώτημα του βουλευτή του ΚΚΕ κ. Χρήστου ΚΑΤΣΙΩΤΗ, 
γιατί δεν θεσμοθετείται η επικινδυνότητα του επαγγέλματος, δεν έκανε καμία 
αναφορά στην επικινδυνότητα της εργασίας του αστυνομικού.

Ας γνωρίζουν όλοι, ότι ο αγώνας του συνδικαλιστικού μας κινήματος 
- αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών - για την αναγνώριση της 
επικινδυνότητας της εργασίας, όπως ρητά έχει αποφανθεί και το Συμβούλιο της 
Επικρατείας, είναι σταθερός και ενιαίος. Καμιά τρομοκρατική πράξη δεν πρόκειται 
να κάμψει την αποφασιστικότητά μας για την διεκδίκηση και επίλυση των δίκαιων 
αιτημάτων και τη θωράκιση του λειτουργήματός μας.

Αυτή είναι η δική μας απάντηση σε όσους εξακολουθούν να προκαλούν την 
αστυνομία και το δημόσιο αίσθημα με τις εγκληματικές τους πράξεις.
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Τον λόγο πλέον έχει η Δικαιοσύνη!

Μεγάλη επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ. στο 2ο Κύπελλο Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας πρακτικής σκοποβολής

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 
20 Νοεμβρίου 2017 εκτενής 
προγραμματισμένη συνάντηση 
των Δ.Σ. των Ενώσεων Αθηνών 
– Β/Α - Δυτικής – Πειραιά με την 
προϊσταμένη της Εισαγγελίας του 
Αρείου Πάγου κ. Ξένη Δημητρίου. 
Η συνάντηση αφορούσε κυρίως τις 
συνεχείς παράνομες και απαράδεκτες 

παραβιάσεις εκ μέρους της Διοίκησης των μέτρων φύλαξης προσώπων – 
«στόχων» την τεράστια έλλειψη υλικοτεχνικής υποστήριξης και συνεπακόλουθα 
την ευθεία καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων, του Π.Δ. 141/91. Η κ. 
προϊσταμένη ενημερώθηκε και για τις εκκρεμείς σχετικές από τον Γενάρη και τον 
Μάιο του 2017 μηνυτήριες αναφορές των Ενώσεών μας, οι οποίες τους μήνες 
που ακολούθησαν αποδείχθηκαν «προφητικές», περιγράφοντας τις υπηρεσιακές 
πλημμέλειες, τις οποίες έχουμε κατά καιρούς αναφέρει δίχως αποτέλεσμα και στη 

Φυσική αλλά και στην Πολιτική Ηγεσία. Συζητήθηκε επίσης μετά τα πρόσφατα 
γεγονότα στο Α.Τ. Πεύκης και τη Χαρ. Τρικούπη το μεγάλο θέμα των στατικών 
δυνάμεων της Δ.Α.Ε.Α. και της ασφάλειας των συναδέλφων που υπηρετούν εκεί.Η 
Εισαγγελέας του Α.Π. ευχαρίστησε τα Προεδρεία για την διεξοδική ενημέρωση και 
για τον σχετικό φάκελο που της παραδόθηκε και αναγνωρίζοντας πλήρως και 
απερίφραστα το δίκαιο των θέσεών μας, διαβεβαίωσε ότι θα πάρει όλες τις νόμιμες 
πρωτοβουλίες για να εποπτεύονται αποτελεσματικότερα οι συνθήκες κάτω από τις 
οποίες καλούμαστε να προστατεύσουμε τους στοχοποιημένους πολίτες, καθώς 
και για την τήρηση των διατάξεων του Π.Δ. 141/1991 για όλες τις αστυνομικές 
δυνάμεις. Η συνάντηση έκλεισε με τις ευχαριστίες και την αναγνώριση εκ μέρους 
της Εισαγγελίας του Α.Π. της τεράστιας κοινωνικής προσφοράς των εργαζομένων 
αστυνομικών στις σημερινές αντίξοες συνθήκες. 

Εμείς με τη σειρά μας αισθανόμαστε την ανάγκη να την ευχαριστήσουμε και 
δημόσια για την κατανόηση και το ζωηρό ενδιαφέρον που έδειξε για τα θέματά 
μας και βεβαίως αναμένουμε τις σχετικές παρεμβάσεις της για το τεράστιο αυτό 
θέμα.

Μεγάλη επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ. στο 2ο Κύπελλο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας πρακτικής σκοποβολής που πραγματοποιήθηκε στις 4/5-11-2017 
στο σκοπευτήριο Περάματος Ιωαννίνων και διοργανώθηκε από την Σκοπευτική 
Ομοσπονδία Ελλάδος. Στον αγώνα είχαν την δυνατότητα να συμμετέχουν 
ένστολοι αλλά και πολίτες σκοπευτές από όλοι την χώρα. Όσον αφορά το 
αγωνιστικό κομμάτι υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός λόγω των πολλών αξιόλογων 

σκοπευτών και των απαιτητικών σταδίων τα οποία καλούνταν οι σκοπευτές να 
ολοκληρώσουν. Η ΕΛ.ΑΣ. κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις, με ομαδικές 
και ατομικές επιδόσεις. Κατηγορία Production (Ομαδικά): 1η Ομάδα- ΕΛ.ΑΣ.: 
Τσάνταλης Νικόλαος, Στρατήρος Ιωάννης, Μαυρουδής Κων/νος, Σακελλάρης 
Φώτιος, 2η Ομάδα-Στρατός Ξηράς, 3η Ομάδα-Λιμενικό Σώμα.

Συμμετοχή της ΠΟΑΣΥ και των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αθηνών – Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, στη 2η 
Πολυθεματική Επιστημονική Ημερίδα για την υγιεινή και την ασφάλεια

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας με επικεφαλής τον πρόεδρό της κ. Γρηγόρη 
Γερακαράκο, τον  Γενικό Γραμματέα κ. Γιώργο Παπατσίμπα, τον Γραμματέα 
Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων κ. Σταύρο Φέτκο και αντιπροσωπείες της 
Ένωσης Αθηνών αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Χρήστο Μαυραγάνη, τους 
Αντιπροέδρους Πάκο Δημοσθένη και Χύτα Κωνσταντίνο, της Ένωσης Πειραιά 
από τον Πρόεδρο Λιότσο Σπυρίδωνα, της Δυτικής Αττικής αποτελούμενη από τον 
Πρόεδρο Σταματάκη Γεώργιο, συμμετείχαν  στην 2η Πολυθεματική Επιστημονική 

Ημερίδα που διοργανώθηκε από τα Κεντρικά Ιατρεία Αθηνών της Ελληνικής 
Αστυνομίας με πολύπλευρη θεματολογία για την υγιεινή και ασφάλεια, τις 
επιπτώσεις από τη μη τήρηση των Κανονισμών και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
για την αντιμετώπισή τους, ώστε ο Έλληνας Αστυνομικός να είναι ασφαλής κατά 
την άσκηση της δύσκολης και επικίνδυνης αποστολής του. Η διοργάνωση, είχε την 
ευγενική υποστήριξη των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Δυτικής 
Αττικής, Πειραιά και Βορειοανατολικής Αττικής και της Ομοσπονδίας.



Εκ νέου προσέφυγαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι Ομοσπονδίες Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α., εκπροσωπούσες το σύνολο των εν ενεργεία στελεχών 
των Σωμάτων Ασφαλείας της Χώρας, κατά της Εγκυκλίου των αρμόδιων Υπουργών αναφορικά με τις μισθολογικές ρυθμίσεις των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, 
όπως καθορίσθηκαν με το νέο μισθολόγιο του ν.4472/2017.

Με την κοινή αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οι νομικοί σύμβουλοι των Ομοσπονδιών, προβάλλεται η 
αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του νέου μισθολογίου, λόγω παραβίασης συνταγματικών και κοινοτικών αρχών δικαίου και δη της αρχής της ιδιαίτερης 
μισθολογικής μεταχείρισης των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και του προσδιορισμού των αποδοχών τους σε μη συνταγματικώς ανεκτά επίπεδα.

Με την εδραία κοινή πεποίθηση ότι οι Ομοσπονδίες υπηρετούν τα συμφέροντα των Ελλήνων αστυνομικών και τελικά του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, πιστές 
στις δεσμεύσεις τους απέναντι στα μέλη τους, εκκινούν και αυτόν τον δικαστικό αγώνα, «γιατί οι μόνες χαμένες μάχες είναι αυτές που δεν δόθηκαν».

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 026 από 7-4-2017 ανακοίνωσης της Ένωσης Αθηνών, 
σας ενημερώνουμε ότι εκδικάσθηκε την  2/11/2017, ενώπιον της Επταμελούς 
Σύνθεσης του Γ’ Τμήματος του Σ.τ.Ε., η υπ’ αρ. ΕΦ23/8-2-2012 (Τσικίνης 
Κωνσταντίνος κλπ) Έφεση που έχουν ασκήσει διά του Δικηγορικού Γραφείου του 
Νομικού μας Συμβούλου, Βάιου Σκαμπαρδώνη, 21 συνάδελφοι κατά της υπ’ αρ. 
240/2011 απόφασης του Ε’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που 
αφορά στο ζήτημα της προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων σε Υπαστυνόμους Β’ 
κατά παρέκκλιση του αρ. 7 παρ. 7 του Ν. 3686/2008.

Στη δίκη παρέστη ο Νομικός μας Σύμβουλος, ενώ παρόντες ήταν Δικηγόροι 
συνεργάτες του, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας καθώς και έτεροι 
ενδιαφερόμενοι για το ζήτημα συνάδελφοι, διάδικοι της συγκεκριμένης δίκης ή μη.

Θυμίζουμε ότι η εκδίκαση έλαβε χώρα κατόπιν της υπ’ αρ. 1528/2017 
Απόφασης της Πενταμελούς Σύνθεσης του Γ’ Τμήματος του Σ.τ.Ε., με την οποία 
είχε παραπεμφθεί να δικαστεί (αρχικά την 5/10/2017 και κατόπιν σύντομης 
αναβολής) στην Επταμελή Σύνθεση του οικείου Τμήματος του Σ.τ.Ε. η ως άνω 
Έφεση των 21 συνάδελφων μας. Η παραπομπή αυτή έγινε διότι κρίθηκε από το 
ΣτΕ ότι η υπόθεση είναι υψίστης σημασίας και ότι με τη δίκη αυτή θα κριθεί διά 
παντός το μεγάλο αυτό ζήτημα της συνταγματικότητας ή μη της διάταξης του αρ. 
7 παρ. 7 του Ν. 3686/2008.

Τώρα πλέον αναμένουμε τους προσεχείς μήνες την έκδοση απόφασης η 
οποία θα κρίνει το ζήτημα ευθέως και επί της ουσίας για τους 21 εκκαλούντες 
συναδέλφους, αλλά ταυτόχρονα θα αποτελέσει και το «μπούσουλα» για όλες τις 
επόμενες δίκες με το ίδιο περιεχόμενο, που θα συμμετάσχει η Ένωσή μας δια του 
Νομικού της Συμβούλου, είτε ενώπιον του Σ.τ.Ε., είτε ενώπιον των Διοικητικών 
Εφετείων.

Κατόπιν των ανωτέρω, συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους Ανθυπαστυνόμους 
να αναμένουν την απόφαση της εν λόγω έφεσης προτού προβούν σε οποιαδήποτε 
νέα δικαστική διεκδίκηση.

Νέα προσφυγή των Ομοσπονδιών στο Σ.τ.Ε. για το νέο μισθολόγιο του ν.4472/2017

Εκδίκαση Έφεσης στο Σ.τ.Ε. Ανθυπαστυνόμων που διεκδικούν 
την προαγωγή τους στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’
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Αυτά τα ερωτήματα καλείται πλέον να απαντήσει και να διαχειριστεί το 
προσωπικό της Υπηρεσίας. Μια Υπηρεσία που είναι πασιφανές ότι αντιμετωπίζει 
σοβαρό ζήτημα ταυτότητας και αποστολής αυτής, ως προς την κοινωνία και τον 
έλληνα πολίτη.

Ο κόμπος έφτασε στο χτένι και πλέον οι αποφάσεις της διοίκησης, αλλά και 
της ηγεσίας θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες ως προς τον ρόλο και την αποστολή της 
ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ στην αστυνομία και την κοινωνία.

Διότι το μόνο σίγουρο είναι πως ο τρόπος λειτουργίας της, αυτήν την στιγμή, 
δεν είναι αυτός για τον οποίο συστάθηκε πριν πάρα πολλά χρόνια. Και αυτός ήταν 
να βρίσκεται στο πλευρό του έλληνα πολίτη.

Σήμερα η υπηρεσία βρίσκεται σε πλήρη απαξίωση, αφού το προσωπικό της 
διατίθεται σε αλλότρια ως προς την φύση της αντικείμενα.

Στην ημερήσια διάταξη πλέον βρίσκονται η λήψη μέτρων τάξης στα ελληνικά 
δικαστήρια, σε πάσης φύσεως μέτρα που προκύπτουν, αλλά και η μόνιμη 
τροφοδότηση της υπηρεσίας του μεταγωγών.

Τελευταία επεκταθήκαμε και λαμβάνουμε μέτρα τάξης και στα δικαστήρια 
Πειραιά. Αντί να μειώνουμε μέτρα και να βγάζουμε περιπολίες για την πρόληψη 
και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών, μειώνουμε περιπολίες για να καλύπτουμε 
τα μέτρα τάξης. Αποτέλεσμα; Ένα περιπολικό να καλείται να καλύψει τις 
πληθυσμιακές ανάγκες περιοχών με πάνω από 250.000 κατοίκους, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται τόσο για την σωματική ακεραιότητα των πληρωμάτων, όσο και στο 
παραγόμενο αποτέλεσμα έναντι της εγκληματικότητας.

Δεν θα πρέπει σ’ αυτό το σημείο να παραβλέπουμε και την μεγάλη επιβάρυνση 
που υφίσταται το προσωπικό στο θέμα των ημερήσιων αναπαύσεών του, αφού 
οι διαρκώς αυξανόμενες υποχρεώσεις της υπηρεσίας δημιουργούν σοβαρά κενά 
στην κάλυψη των ρεπό παρά τις οποίες φιλότιμες προσπάθειες της διοίκησης.

Να θυμίσουμε επίσης ότι το ΠΔ  141/ 91 ορίζει πως γίνεται η φύλαξη στόχων. Τα 
περιπολικά και τα δίκυκλα δεν εκτελούν υπηρεσία φύλαξης στόχων οικονομικού, 

πολιτικού ή γενικότερου αστυνομικού ενδιαφέροντος, μόνο επιτηρούν κατά την 
διάρκεια της περιπολίας τους. Η τοποθέτησή τους σε τέτοιου είδους καθήκοντα, 
εκθέτει τα πληρώματα σε κίνδυνο και την αστυνομία γενικότερα σε κάθε είδους 
επικριτικά και εξευτελιστικά σχόλια και αυτό οι υπεύθυνοι οφείλουν να το 
λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν τους.

Εις απόδειξη των ανωτέρω, έχουμε πρόσφατο παράδειγμα το περιστατικό που 
έλαβε χώρα σε γραφείο γνωστής εφημερίδας, στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου 
το περιπολικό  αναχώρησε την τελευταία στιγμή όταν δέχτηκε επίθεση με πέτρες 
και καδρόνια και από  τύχη οι συνάδελφοι δεν τραυματίστηκαν. 

Τόσο τα περιπολικά  όσο και τα δίκυκλα πρωτίστως δεν διαθέτουν τα 
μέσα (κράνη, ασπίδες, χημικά) ώστε να αποκρούσουν οργανωμένες επιθέσεις 
από ομάδες των 20 και 30 ατόμων που ενεργούν αιφνιδιαστικά, με σκοπό τον 
βανδαλισμό στόχων οικονομικού και γενικότερου αστυνομικού ενδιαφέροντος και 
δευτερευόντως υστερούν αριθμητικά. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο δύο αστυνομικοί 
δηλ. ένα πλήρωμα να αναχαιτίσει τέτοιου είδους επιθέσεις   και κατά συνέπεια να 
προστατεύσει τους άνω στόχους, όσο καλά και αν είναι εκπαιδευμένοι. Γίνεται 
λοιπόν αντιληπτό ότι η παρουσία περιπολικού υπό αυτές τις συνθήκες, σε τέτοιου 
είδους φυλάξεις στόχων, αφενός μεν,  δεν είναι  επαρκής, αφετέρου, δε, ενέχει 
τον κίνδυνο σε περίπτωση εγκλωβισμού του πληρώματος μέσα στο περιπολικό 
και περικύκλωσής του από ομάδες 20-30 ατόμων που βάλλουν εναντίον του  
με πέτρες και καδρόνια,  να επιλεγεί η λύση της χρήσης όπλων  προς άμυνα με 
απρόβλεπτες συνέπειες!

Επειδή τέτοιες ομαδικές επιθέσεις αποτελούν τελευταία αρκετά συχνό  
φαινόμενο, είναι προφανές ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η μεθοδολογία και οι 
πρακτικές επιτήρησης και φύλαξης τέτοιου είδους στόχων.

Καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη η σύσταση ή επανασύσταση ευέλικτης 
επιχειρησιακής ομάδας, η οποία θα επιφορτιστεί το ανωτέρω έργο.

Άμεση Δράση ή άμεση στάση; Ή μήπως 
υπηρεσία μέτρων τάξης; Του Κυριακάκου Παναγιώτη

Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.



Άλλη μια αιμοδοσία της Ένωσής μας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο 
αμφιθέατρο της Δ.Α.Ε. με τεράστια επιτυχία.

Οι συνάδελφοι προσήλθαν κατά δεκάδες για να επιτελέσουν το «ιερό 
καθήκον», επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι διακρίνονται για την ευαισθησία 
τους και το αίσθημα της ευθύνης προς το κοινωνικό σύνολο.

Έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζει ο κάθε αστυνομικός, ότι σε μια ώρα ανάγκης 
η Τράπεζα αίματος της Ένωσής μας είναι παρούσα για να παράσχει βοήθεια στον 

ίδιο ή σε κάποιο πρόσωπο του οικογενειακού του περιβάλλοντος.
Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των συμμετεχόντων στις αιμοδοσίες μας, 

μας γεμίζει δύναμη να συνεχίσουμε ανάλογες δράσεις προσφοράς στο κοινωνικό 
σύνολο.

Οφείλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που 
ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας.

Άλλη μια επιτυχημένη αιμοδοσία στο αμφιθέατρο Δ.Α.Ε.
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Τι σημαίνει ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ; Σημαίνει κάθομαι σκοπός καθ’ όλη τη διάρκεια 
της βάρδιας και περιμένω πότε θα μου επιτεθούν εμένα ή του στόχου που φυλάω; 
Όχι. Ετυμολογικά να το πάρεις, σημαίνει δρω άμεσα σε κάθε περιστατικό στο οποίο 
καλούμαι να επέμβω. Όλοι γνωρίζουμε την απαξίωση που δείχνει η Πολιτεία 
τα τελευταία χρόνια στα Σώματα Ασφαλείας και ειδικά στους αστυνομικούς. 
Χρησιμοποιούμαστε σαν κυματοθραύστες κατά της λαϊκής οργής και σαν 
σάκοι του μποξ, παραδομένοι στις ορέξεις των κάθε λογής «συλλογικοτήτων», 
αναρχικών ομάδων, ακόμα και τρομοκρατών.

Όλες οι Υπηρεσίες έχουν σχεδόν διαλυθεί και ιδιαίτερα οι υπηρεσίες πρώτης 
γραμμής όπως η ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ. Δεν φτάνει που το προσωπικό έχει μειωθεί στο 
ένα τρίτο της δύναμης που πρέπει να έχει, δεν φτάνει που βάζουμε το χέρι βαθιά 
στην τσέπη για να είναι λειτουργικά τα οχήματα και οι μοτοσυκλέτες, δεν φτάνει 
που με το απαρχαιωμένο σύστημα των ασυρμάτων ο κίνδυνος για τη σωματική μας 
ακεραιότητα έχει φτάσει στο έπακρο, εκτελούμε και χρέη προσωπικής ασφάλειας 
σε ιδιώτες επιχειρηματίες. Ερωτώ. Ποια είναι η αποστολή της ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ; 
Και απαντώ. Να περιπολεί και να επιλαμβάνεται σε κάθε έκνομη ενέργεια η 
οποία θα υποπέσει στην αντίληψη του πληρώματος καθώς και να δρα άμεσα στα 
συμβάντα στα οποία θα διαβιβαστούν από το Κέντρο.

Επίσης να προσφέρει βοήθεια σε κάθε πολίτη όταν αυτός τη ζητήσει. 
(Συνδρομή σε συνοδείες επίτοκων, άρρωστων παιδιών κλπ). Όταν τα περιπολικά 
και οι μοτοσυκλέτες της Α.Δ. είναι σε μεγάλο ποσοστό ακίνητα σε διάφορους 
στόχους πώς θα εκτελέσουν την ιερή για πολλούς αποστολή τους; Έχουμε 
πει αρκετές φορές ότι το να είναι ένα περιπολικό ή μια μοτοσυκλέτα ακίνητα 

έξω από ένα στόχο, μάλλον προκαλεί την επίθεση παρά την αποτρέπει.                                                        
Οι σημερινοί μπαχαλάκηδες (εγώ τους λέω τρομοκράτες) έχουν αποθρασυνθεί. 

Μέχρι πρότινος δρούσαν μόνο στην περιοχή του άβατου των Εξαρχείων. 
Τώρα όμως βλέπουμε ότι το άβατο επεκτείνεται. Η επίθεση στο Α.Τ. Πεύκης και 
στα Εξάρχεια αυτό δηλώνει. Αν οι περιπολίες ήταν αυξημένες όπως παλιότερα δεν 
θα έπεφταν στην αντίληψη κάποιας περιπολίας; Το ίδιο και στην περίπτωση της 
επίθεσης κατά της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ όπου μερικοί ανεγκέφαλοι έσπευσαν να 
κατηγορήσουν το περιπολικό που αποχώρησε ενημερώνοντας το κέντρο της Α.Δ. 
(Έπρεπε δηλαδή να τα βάλουν δύο αστυνομικοί με πενήντα ροπαλοφόρους); Ένας 
σκοπός θα έκανε τη δουλειά που έκανε το περιπολικό. Δηλαδή θα ενημέρωνε 
το κέντρο και θα καλύπτονταν. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει κανείς; (και είχε 
σκοπό). Τελικά όλο το σύστημα νοσεί. Η απαξίωση που δείχνει η Πολιτεία προς 
την Αστυνομία φαίνεται και από τον αριθμό των προσλήψεων που γίνονται στο 
σώμα.250 άτομα το χρόνο. Αν είναι δυνατόν να αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής με 
αυτές τις καταστάσεις. Το τραγελαφικό είναι ότι μερικοί δηλώνουν ευθαρσώς ότι η 
εγκληματικότητα μειώθηκε τα τελευταία χρόνια.

Οι δυνατότητες της αστυνομίας είναι πολύ μεγάλες και αυτό φαίνεται από 
τις επιτυχίες όλων των υπηρεσιών, σε όλα τα επίπεδα, παρόλα τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας. Συνάδελφοι να γνωρίζετε ότι το συνδικαλιστικό 
μας κίνημα είναι παρών και κανένας δεν είναι μόνος του. Πρέπει να βγούμε 
από το στόχαστρο και θα βγούμε. Έχουν υποβληθεί ήδη μηνύσεις για διάφορα 
περιστατικά και θέματα, τα οποία έχουν θέσει σε κίνδυνο ζωές συναδέλφων, κατά 
παντός υπευθύνου.

Αστυνομικοί στο 
στόχαστρο Του Μπαλάσκα Χρήστου

Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Δίνω αίμα σημαίνει δίνω ΖΩΗ
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Κάνω πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια να οργανώσω τις όποιες σκέψεις 
μου διαχρονικά, μιας και ο καιροσκοπισμός μερικών μερικών συναδέλφων 
συνδικαλιστών κυρίως, με ξεπερνάει. Ειλικρινά δεν μπορώ να διανοηθώ για 
ποιό λόγο εκθέτουν εαυτούς και αλλήλους για να παραδεχτούν ουσιαστικά ότι 
απέτυχαν. Δεν καταλαβαίνουν ότι όταν δεν έχουν τίποτα καινούριο να πουν ή να 
προσφέρουν, το καλύτερο και σοφότερο θα ήτανε να μην ομιλούν καθόλου;; 
Όχι ότι θα τους το απαγορέψει κανείς βέβαια, πόσο μάλλον εγώ, αλλά λίγη 
αυτοκριτική δεν έβλαψε ποτέ κανέναν...

Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε, που καταλήγουμε πάρα πολλοί από εμάς, 
τους εμπλεκόμενους με τα του οίκου μας, σε αυτό το πέρα για πέρα απογοητευτικό 
συμπέρασμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα λυπηρό, γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο η 
ποιότητα και η ουσιαστική δυναμική του συνδικαλιστικού κινήματος μόνο πρόοδο 
δεν δείχνει. Αναφέρομαι ιδίως, σε διάφορα θέματα και σε ποικίλες αναφορές και 
αλληλοκαταγγελίες μεταξύ συνδικαλιστών για  τις ενέργειές τους ή τις παραλείψεις 
τους, που διαδραματίστηκαν τόσο στο πρόσφατο 28ο Εκλογοαπολογιστικό 
Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., όσο και στην καθημερινή μάχη των εντυπώσεων που 
λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Και αυτό σίγουρα ως ένα σημείο είναι 
θεμιτό, αλλά όταν κάποιοι αντιλαμβάνονται τον συνδικαλισμό ως «καρέκλα» ή 
ως μέσο καθαρά προσωπικής προβολής, τότε σίγουρα σε συνδυασμό με την 
παντελή αδιαφορία ορισμένων άλλων, δεν παράγεται έργο, πόσο μάλλον ιδανικό 
αποτέλεσμα. 

Μιλάμε όλοι για την δύναμη της ένωσης των συναδέλφων και λίγα λόγια 
να αγαπιόμαστε αλλά σε πολύ σοβαρά θέματα δεν καταλήγουμε σχεδόν 
ποτέ να διεκδικούμε ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ. Να κινούμαστε ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ και 
να υποστηρίζουμε μια λογική, δίκαια και αντικειμενικά ορθή θέση που έχει 
καταγραφεί ή ψηφιστεί από τα όργανα του Σώματος, ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ. 

Ας διαλέξω για παράδειγμα τις τελευταίες συμπληρωματικές μεταθέσεις, που 
χρησιμοποιήθηκαν ως πεδίο αντιπαράθεσης και δόξας λαμπρόν, από πολλούς 
συνδικαλιστές και μάλιστα από κάποιους που είναι χρόνια μέσα στα συνδικαλιστικά 
δρώμενα και στα κέντρα των όποιων αποφάσεων, συμπεριφερόμενοι παραδόξως 
ως να μην υπήρξαν ποτέ..! Τί λοιπόν δεν γνωρίζουν ορισμένοι ή δεν μπορούν να 
παραδεχτούν;;;!!!

- Ότι είχαμε την κατάργηση 6.700 οργανικών θέσεων σε.... μια νύχτα;;;
- Ότι κάθε χρόνο εισάγονται μόνο 250 περίπου Δόκιμοι Αστυφύλακες;;;
- Ότι η περιβόητη ομογενοποίηση έχει δημιουργήσει και σε αυτό το θέμα 

κάποιες σοβαρές στρεβλώσεις;;;
- Ότι διορθώσαμε το Π.Δ. των μεταθέσεων μόλις πέρυσι και μέχρι να διορθωθεί 

περάσανε 20 χρόνια απραξίας από την μία και σύννομης αυθαιρεσίας από την 
άλλη, κάνοντας κάποιοι απίστευτα «πάρτυ» παρακάμπτοντας τα αντικειμενικά 
κριτήρια;;; Και ότι πολύ πιθανόν να χρειαστεί και άλλη για να γίνει ακόμη πιο 
αντικειμενικό και δίκαιο;;;

- Ότι το όριο συνταξιοδότησης από τα συν 25 χρόνια, πήγε σε ... δύο νύχτες 
στα 40 χρόνια με ότι κι αν αυτό συνεπάγεται;;;

- Ότι είχαμε εκ νέου... αναδιάρθρωση;;; ( χωρίς σχόλιο αυτό )

- Ότι καλώς ή κακώς ο νομός Αττικής έχει απίστευτα μεγάλες ανάγκες, 
μεγαλύτερη επικινδυνότητα και φόρτο εργασίας;;;

- Ότι οι μάχιμες Υπηρεσίες συνήθως παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις στις 
οργανικές θέσεις τους ενώ αντιθέτως οι επιτελικές, κατά ένα μαγικό τρόπο, είναι 
υπεράριθμες;;;

Τί απ’ όλα τα παραπάνω και τόσα άλλα δεν γνωρίζετε αγαπητοί μου;;; 
Επομένως, πως θα βγούνε άτομα για τις συμπληρωματικές μεταθέσεις, μπορείτε 
να μου πείτε;;; Θα κλωνοποιήσουμε μήπως τους συναδέλφους;;; Τα πάντα 
είναι αριθμητική και φυσικά πολιτική!!  Εσείς που φωνάζετε αν ήσασταν στην 
ΠΟΑΣΥ ή εκπρόσωπος στο συμβούλιο θα... βγάζατε παραπάνω θέσεις;;; Πόσες;;; 
Άλλες...3...4...5;;;; Ή μήπως τελικά λιγότερες;;;  

Θα άλλαζε κάτι αν γινόταν το συμβούλιο στην ώρα του ή ένα μήνα μετά;;; 
Ή θα άλλαζε το αποτέλεσμα των εκλογών όπως ισχυρίζονται μερικοί;;; Μάλλον 
απίθανο.

Πέρα από την αγωνία των άμεσα ενδιαφερομένων, επί της ουσίας δεν θα 
άλλαζε... τίποτα!!!

Και σύμφωνα με τα δεδομένα, σιγά σιγά οι συμπληρωματικές μεταθέσεις 
φρονώ πως  θα «αυτοκαταργηθούν» μιας και δεν θα έχουν σοβαρό λόγο ύπαρξης 
και ίσως να είναι και καλύτερα έτσι. 

Να μην υπόσχεστε, λοιπόν, πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν, τουλάχιστον 
στον βαθμό που θα θέλατε ή που θα θέλαμε όλοι μας. Αρκετά με τις θεωρίες και 
τις αερολογίες... Δεν θα ευλογήσω τα γένια μερικών αλλά σε αυτό τουλάχιστον 
το ζήτημα είναι γεγονός ότι υπήρξαν άτομα που αγωνίστηκαν για το συμβούλιο 
μεταθέσεων δυναμικά και με πάθος για το καλύτερο δυνατό  αποτέλεσμα, 
βάση των συνθηκών. Αντιδιαμετρικά αντίθετα με άλλους συναδέλφους που στο 
παρελθόν ή και στο παρόν δεν έδειξαν το ίδιο ενδιαφέρον, παρότι ευρισκόμενοι 
σε κατά πολύ ευνοϊκότερες συνθήκες.

Κύριοι, να μην κοροϊδευόμαστε επιτέλους μεταξύ μας και ειδικά για κάποια 
θέματα που είμαστε λίγο πολύ όλοι συνυπεύθυνοι για την κατάντια τους και να 
κοιτάξουμε πως θα διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες προς το αντικειμενικό 
συμφέρον των συναδέλφων.

Ας ζητήσουμε προσλήψεις που είναι όντως επιτακτικές, ας επαναφέρουμε 
έστω τις μισές από τις καταργημένες θέσεις, ας κλείσουμε τα τελευταία παράθυρα 
στον κώδικα μεταθέσεων, ας εξορθολογήσουμε κάποιες υπεράριθμες θέσεις 
επιτελείου ή γραφείου, ας πριμοδοτήσουμε επιτέλους με μόρια τον νομό Αττικής 
μιας και σφαίρες, μολότοφ και έξαρση της εγκληματικότητας γενικώς, σφυρίζουν 
ανερυθρίαστα πάνω από το κεφάλια μας και μετά γκρινιάζουμε...

Αλλά τουλάχιστον να γκρινιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και για το ίδιο θέμα, τον ίδιο 
σκοπό... ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ!!! Μιλώντας τουλάχιστον την γλώσσα της αλήθειας. 
Ίσως έτσι καταφέρουμε να έχουμε και σε κάποια, κατά κοινή παραδοχή πολύ 
σοβαρά θέματα, τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Μάλιστα, επειδή σε κάποια θα χρειαστεί αναγκαστικά να σπάσουμε «αβγά» 
για να τα καταφέρουμε, προσπερνώντας ιδεοληψίες και αγκυλώσεις καλό θα 
ήτανε να μην φοβηθούμε να το κάνουμε. Ο καιρός γαρ εγγύς. 

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσής μας, στην καθημερινή επαφή με τους 
χιλιάδες συναδέλφους-μέλη της, γίνονται μάρτυρες της ταλαιπωρίας και του 
προβληματισμού μεγάλου αριθμού Αστυνομικών ή μελών των οικογενειών τους, 
που δυστυχώς η μοίρα τους έφερε αντιμέτωπους με τον καρκίνο.

Όπως γνωρίζετε ο υφιστάμενος αριθμός Ογκολόγων στα Δημόσια Νοσοκομεία 
είναι μικρός, με αποτέλεσμα  η πρόσβαση σε ιατρούς της συγκεκριμένης 
ειδικότητας να είναι δυσχερέστατη. Ως εκ τούτου, οι συνάδελφοι και τα μέλη των 
οικογενειών τους, δεν δύνανται να επισκέπτονται ευχερώς Ογκολόγο παρά μόνο 
εντασσόμενοι σε μακρές λίστες αναμονής και υφιστάμενοι μεγάλη ταλαιπωρία με 
κίνδυνο εν τέλει τη ζωή τους.

Είναι γεγονός πως πλέον πραγματοποιούνται σημαντικές και σωτήριες 
προληπτικές εξετάσεις για ικανό αριθμό συνήθων κακοηθειών (προστάτη, μαστού, 
παχέος εντέρου, τραχήλου μήτρας, πνεύμονα κ.ά.). Επίσης, ενώ οι πάσχοντες από 

αυτοάνοσα νοσήματα είναι ευάλωτοι στην εμφάνιση κακοήθων νεοπλασιών και 
συνεπώς χρίζουν στενότερης παρακολούθησης και τακτικότερων προληπτικών 
ελέγχων για την εμφάνιση καρκίνου, ουδεμία σχετική πρόνοια λαμβάνεται.

Τέλος λόγω της οικονομικής κρίσης και της συνεχούς μείωσης των απολαβών 
μας τα τελευταία χρόνια, δεν είναι εφικτή η συχνή πρόσβαση σε ιδιώτες ιατρούς 
Ογκολόγους.

Βάσει των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εξετάσετε την πρότασή μας για 
την άμεση πρόσληψη έμπειρου Παθολόγου - Ογκολόγου στο Κεντρικό Ιατρείο 
Αθηνών της Αστυνομίας, βασιζόμενοι στην ευαισθησία σας για αυτό το σημαντικό 
ιατρικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας ή μέλη των οικογενειών 
τους καθώς θεωρούμε ότι μια τέτοια ενέργεια θα ανύψωνε τόσο το επίπεδο 
της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Σώματος όσο και το ηθικό των πασχόντων 
Αστυνομικών.

Έγγραφο στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. απέστειλε η Ένωση Αθηνών 
αναφορικά με την πρόσληψη Ογκολόγου-Παθολόγου στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών

Συντεταγμένα

Σημαντική πρόταση για μεγάλο αριθμό 
Αστυνομικών ή μελών των οικογενειών 
τους, που δυστυχώς ήρθαν αντιμέτωποι 
με τον καρκίνο

Του Παπαγεωργίου Γεώργιου 
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
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Ανεπάρκεια ή μένος για τις κρατήσεις του ΜΤΠΥ των 
Αστυνομικών & Πυροσβεστών;

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Β/Α Αττικής

Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι εργαζόμενοι 
και οι ασφαλισμένοι επί επτά συνεχή έτη, 
έχουν υποστεί, στο βωμό των μνημονίων, 
αλλεπάλληλες και βάναυσες μειώσεις 
στους μισθούς και τις συντάξεις τους, ενώ 
και η εφαρμοζόμενη σήμερα πολιτική δεν 
αναστρέφει αυτή την πορεία, ειδικότερα δε 

για τους ενστόλους (Αστυνομικούς & Πυροσβέστες) και προς απόδειξη αυτών, 
σας παραθέτουμε τα παρακάτω.

Με τη ψήφιση του Ν.4488/2017, τροποποιήθηκε το άρθρο 26 του 
Π.Δ.422/1981 και ταυτόχρονα με την έκδοση της από 03-10-2017 ερμηνευτικής 
εγκυκλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), διαπιστώνεται 
αναδρομική (από 01-01-2017) ωμή παρέμβαση στις κρατήσεις της μηνιαίας 
πάγιας κράτησης των συντάξιμων αποδοχών υπέρ του ΜΤΠΥ και για τα ειδικά 
μισθολόγια (Ν.4472/2017), ήτοι επιπλέον μειώσεις για τους συναδέλφους μας 
που ανήκουν στα ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, μέσω της αύξησης του 
ποσοστού κράτησης από 4% σε 4,5%.

Παράλληλα, στην αιτιολογική έκθεση, ενώ αναφέρουν ότι δε θα υπάρχουν 
περαιτέρω επιβαρύνσεις στους υπαλλήλους από την προωθούμενη ρύθμιση, 
λόγω της μειωμένης βάσης υπολογισμού, πράγμα το οποίο ισχύει μόνο για τους 
δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους, αφού καταργείται η κράτηση των άρθρων 
2 και 6 του Ν.3513/2006 από 01-01-2017, διαπιστώνουμε, με την παραπάνω 
εγκύκλιο ότι η εν λόγω αύξηση ισχύει και για τους δημοσίους στρατιωτικούς 
υπαλλήλους (Αστυνομικούς & Πυροσβέστες), χωρίς όμως να γίνεται αναφορά για 
τη μη μείωση της βάσης υπολογισμού και συνεπώς των επιπλέων επιβαρύνσεων 
που θα υποστεί ειδικά και μόνο η εν λόγω κατηγορία των δημοσίων λειτουργών.

Επίσης, αδικαιολόγητη αιτιολόγηση, από τη σημερινή Κυβέρνηση, για την 
παραπάνω αύξηση στις κρατήσεις, είναι η κατάργηση της κράτησης ύψους 3% επί 
των προμηθειών του Δημοσίου από την 01-01-2015, με μοναδικό αποτέλεσμα 
την αύξηση στα κέρδη μεγάλων επιχειρήσεων κατά το προαναφερόμενο ποσοστό, 
αφού δεν υπήρξε καμία μείωση των τιμών. Δεν υπερασπίστηκε λοιπόν ούτε την 
κοινή λογική γιατί η κράτηση του 3% δεν ήταν φόρος υπέρ τρίτων αλλά ένας 
κατ’ εξοχή αναδιανεμητικός πόρος προς το ταμείο και από έναν περιορισμένο 
αριθμό προμηθευτών διανέμονταν αυτό το κοινωνικό μέρισμα. Μία Κυβέρνηση 
που σθεναρά, προεκλογικά τουλάχιστον, διακήρυττε την ενίσχυση των ασθενών 
οικονομικά κοινωνικών στρωμάτων, έρχεται σήμερα, μέσω της εγκυκλίου 
του ΜΤΠΥ, να μειώσει το εισόδημα των σκληρά εργαζόμενων στα Σώματα 
Ασφαλείας, εκτός αν αυταπατόμαστε και θεωρούμε τους ένστολους της χώρας 
υψηλά αμειβόμενους που ανήκουν σε αντίστοιχα κοινωνικά στρώματα.

Ως νόμιμο πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο, εκπροσωπώντας όσο το 
δυνατόν καλύτερα τους συναδέλφους μας, αναδεικνύουμε τον εν λόγω ζήτημα, 

καίτοι αφορά ένα ποσοστό μόνο από αυτούς, προτρέποντας τη νέα διοίκηση της 
Ομοσπονδίας μας, να κατατάξει ψηλά στην ατζέντα της την προαναφερόμενη 
επιλεκτική και έμμεση μείωση στους μισθούς των συναδέλφων, ζητώντας την 
κατάργηση της εν λόγω αύξησης στις κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ, θέτοντας  
επιτακτικά τα παρακάτω ερωτήματα.

Ήταν σύμφωνο το Δ.Σ του ΜΤΠΥ, υπήρξε σχετική απόφαση αυτού;
Εκπονήθηκαν αναλογιστικές μελέτες και ποια τα πορίσματα αυτών;
Με ποια κριτήρια έγινε η εν λόγω αύξηση στις κρατήσεις σε ένα πληθυσμό 

εργαζομένων, χωρίς κανένα αντιστάθμισμα όπως σε λοιπές περιπτώσεις 
εργαζομένων πολιτικών υπαλλήλων στο δημόσιο;

Γνώριζε η αρμόδια Υπουργός ότι το αντιστάθμισμα δεν αφορά τους 
στρατιωτικούς υπαλλήλους του δημοσίου και αν ναι, γιατί δεν αποτύπωσε την 
αληθινή εικόνα στη σχετική αιτιολογική έκθεση;

Η ερμηνεία της επίμαχης διάταξης από την εγκύκλιο του ΜΤΠΥ έχει ως στόχο 
να επιβαρύνει αποκλειστικά τον αστυνομικό και τον πυροσβέστη; 

  ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΔΟΚΙΜΟΥΣ 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ

 Βραδινές ώρες της 11 Νοεμβρίου 2017, μας καταγγέλθηκε από συναδέλφους 
Δόκιμους Αστυφύλακες, οι οποίοι πραγματοποιούν την πρακτική τους εκπαίδευση 
σε Τμήματα Τροχαίας,αλλά και εν γένει του Νομού Αττικής, ότι, με σχετική διαταγή 
της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, διατίθενται για λήψη μέτρων τάξης κατά τη 
διεξαγωγή του 35ου Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας και λοιπών αγώνων 
δρόμου και συνεπώς θα εκτελέσουν «διατεταγμένη» υπηρεσία την 12 Νοεμβρίου 
2017, ημέρα Κυριακή. Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, θεωρούμε, 
το λιγότερο, απαράδεκτο το γεγονός να χρησιμοποιηθούν εκπαιδευόμενοι σε 
εργασία την Κυριακή, ενώ, άπαντες γνωρίζουν ότι, η εν λόγω εργασία μπορεί 
να είναι μόνον αμισθί. Αφού, με τη ψήφιση του ν.4472/2017, στους μαθητές 
των Σωμάτων ασφαλείας, ΔΕΝ καταβάλλεται το επίδομα για πέραν των πέντε 
ημερών της εβδομάδας εργασία και στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 
1728/17/1076435 από 29-05-2017 διαταγή του κ. Αρχηγού, με την οποία οι 
δόκιμοι διατίθενται για υπηρεσία αυστηρά και μόνο από Δευτέρα έως Παρασκευή 
και από ώρες 06:00 έως 22:00.

Απαιτούμε την άμεση απόσυρση της ως άνω κατάπτυστης, προφανώς 
παράνομης και ανήθικης διαταγής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καλώντας 
ταυτόχρονα την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ), 
όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, δια του Νομικού της Συμβούλου 
και όχι μόνο, έτσι ώστε, αυτοί που δεν σέβονται το μέλλον της Κοινωνίας και τους 
εκπαιδευόμενους Δόκιμους Αστυφύλακες, να λογοδοτήσουν ενώπιον παντός 
αρμοδίου δικαστηρίου και πάσης αρχής.

Λειτουργία κουρείου της Δ/νσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής
Το κουρείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολοικής Αττικής, το οποίο 

λειτουργεί στην έδρα της Διεύθυνσης στο ΟΑΚΑ, Θα λειτουργεί καθημερινά από 
Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις ώρες 12:00-15:00.

Με επιτυχία η 5η εθελοντική αιμοδοσία...
Tη Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2017, σε συνεργασία με την κινητή ομάδα 

αιμοληψίας του Γενικού Νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς, πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία η 5η ομαδική εθελοντική αιμοδοσία, με σκοπό την ενίσχυση της 
Τράπεζας Αίματος της Ένωσής μας.

Η αυξημένη συμμετοχή και η θερμή ανταπόκριση των Συναδέλφων μας 
οδήγησε στην προσέλευση συγκεκριμένα εκατόν ένα (101) εθελοντών, με 
αποτέλεσμα την συγκέντρωση ενενήντα τριών (93) φιαλών αίματος, που θα 
διατεθούν στα μέλη μας και στις οικογένειές τους, εφόσον το έχουν ανάγκη.

Το Προεδρείο ευχαριστεί θερμά όλους τους Συναδέλφους που για άλλη 
μια φορά στήριξαν την ομαδική εθελοντική αιμοδοσία και καλεί ταυτόχρονα, 
όσα μέλη και φίλοι δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα, να γίνουν άμεσα εθελοντές 
αιμοδότες προσφέροντας το πολύτιμο αυτό αγαθό στο συνάνθρωπό τους.

Έγγραφο μέσω της Ομοσπονδίας μας προς τους κ.κ. Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
απέστειλε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά.

Εδώ είναι Αττική
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Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέλη της Ένωσης Αθηνών, οι οποίοι 
είτε τυγχάνουν δικαιούχοι των επιδομάτων αναπηρίας και κινδύνου, είτε όχι, 
εκφράζουν τις έντονες ανησυχίες τους αναφορικά με την καταβολή των εν λόγω 
επιδομάτων μετά την 31-12-2017.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΣΤ του άρθρου 127 του ν.4472/2017, 
αλλά και με βάση τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. οικ.2/52259/ΔΕΠ από 19-07-
2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, τα ως άνω επιδόματα 
εξακολουθούν να καταβάλλονται στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και 
Ενόπλων Δυνάμεων, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και στο ύψος που είχαν 
διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης του νέου μισθολογίου, ήτοι την 31-
12-2016.

Επίσης, βάσει των παραπάνω, προκύπτει σαφώς ότι, με κοινές αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες 
εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος των διατάξεων του νέου μισθολογίου, ήτοι μέχρι την 31-12-2017, 
καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των 
εν λόγω επιδομάτων. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προαναφερόμενη 
προθεσμία, ορίζεται ότι, παύει στο εξής η καταβολή οποιουδήποτε από τα 
ανωτέρω επιδόματα.

Αυτό που εξ αρχής καταγγέλθηκε στην Κυβέρνηση και πριν ακόμα ψηφιστεί η 
ως άνω διάταξη, μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων 
(ΠΟΑΣΥ), ήταν ότι η πλειοψηφία των διατάξεων αυτών που αφορούν κεκτημένα 
επιδόματα, σήμερα ισχύουν και καταβάλλονται με βάση νόμους, ενώ από τούδε 
και στο εξής θα καταβάλλονται με Υπουργικές Αποφάσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται 
για ένα δημοκρατικό πολίτευμα… Πέραν όμως αυτού, σήμερα, παρατηρείται 
μια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εν λόγω Υπουργικών Αποφάσεων και 
μια αδυναμία στην ενημέρωση, καθώς και στη δημόσια διαβούλευση με τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων, από την πλευρά της Κυβέρνησης.

Θεωρούμε όμως βέβαιο, ότι οι αρχές του κράτους δικαίου, δε θα αφήσουν 
την ανωτέρω προθεσμία να παρέλθει άπρακτη και αν διαπιστώσουν ότι ο χρόνος 
δεν τους επαρκεί, θα παρατείνουν τον χρόνο έκδοσης των εν λόγω Υπουργικών 
Αποφάσεων, αφού γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα επιδόματα αναπηρίας και 
κινδύνου, καταβάλλονται από την ελληνική πολιτεία όχι ως μορφή «μπόνους», 
αλλά ως ελάχιστη υποχρέωση στους τραυματισθέντες εν ώρα υπηρεσίας και 
εξαιτίας αυτής αστυνομικούς (επιδόματα αναπηρίας), καθώς και ως ελάχιστη 
αναγνώριση της επαυξημένης επικινδυνότητας του έργου των υπηρετούντων στις 
ειδικές Υπηρεσίες του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας (επιδόματα κινδύνου).

Κλείνοντας, οφείλουμε για άλλη μια φορά, να υπενθυμίσουμε σε όλους το 
έργο και την προσφορά του συνόλου των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας 
στην κοινωνία, τονίζοντας ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της πλειοψηφίας των πολιτών της χώρας που έχουν υποστεί τα πάνδεινα 
στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Είναι τα στελέχη αυτά που κάνουν 
περήφανους τους Έλληνες παγκοσμίως για τις δύσκολες υποθέσεις που φέρνουν 
εις πέρας και τις επιτυχίες τους σε πολύπλοκους επιχειρησιακούς τομείς. 
Παράλληλα, είναι αυτοί που έχουν υποστεί δυσβάσταχτες μειώσεις, τόσο στις 
αποδοχές τους, όσο και στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαραίτητα πρέπει 
να διαθέτουν, ώστε να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προς στον 
πολίτη. Στις εν λόγω μειώσεις δεν χωρούν και δε θα επιτρέψουμε να ενταχθούν τα 
επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου.

Η αναλγησία και η υποκρισία των Κυβερνώντων ΔΕΝ παράγουν ασφάλεια 
στον Πολίτη και στη Χώρα!!

Όχι στη μείωση των επιδομάτων
αναπηρίας και κινδύνου

Η  Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής αφουγκραζόμενη και ανταποκρινόμενη στις αγωνίες και τους 
προβληματισμούς των συναδέλφων που υπηρετούν στα κεντρικά ιατρεία της Ελληνικής Αστυνομίας, προχώρησε στην  
δωρεά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκτυπωτή, προκειμένου να εξυπηρετούνται γρήγορα και με πλήρη επάρκεια 
οι συνάδελφοι μας που μεταβαίνουν καθημερινά στα ιατρεία και χρήζουν υπηρεσιών υγείας. Θέλουμε να ελπίζουμε 
ότι αυτό που συμβαίνει στους χώρους υγείας του Ελληνικού κράτους,  στο οποίο γινόμαστε μάρτυρες καθημερινά ή στα 
νοσοκομεία που και εμείς οι ίδιοι επισκεπτόμαστε, δεν θα αγγίξει και τον ευαίσθητο κλάδο υγείας της Ελληνικής Αστυνομί
ας.                                                                                                                                                                                         

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημά μας δεν θα επιτρέψει με κάθε κόστος, να εγκαταλειφθούν στην τύχη τους οι υγειονομικές υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο γιατί εκεί υπηρετεί άριστο ιατρικό επιστημονικό προσωπικό αλλά και γιατί όταν αναφερόμαστε σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας δεν 
χωρούν εκπτώσεις.

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής
Η Ε.ΑΣ.Υ.Δ.Α. για τα Κεντρικά Ιατρεία Αθηνών

Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά θεωρούμε ηθική μας υποχρέωση να πούμε 
ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους συναδέλφους της Δυτικής Αττικής που για ακόμη μία φορά απέδειξαν, αν και 
παραμελημένοι και ξεχασμένοι από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία αν και καταταλαιπωρημένοι από την πολύ σκληρή 
και επίπονη καθημερινότητά τους στην πολύπαθη Δυτική Αττική, την έμπρακτη αγάπη τους προς τον συνάνθρωπο 
και προς αυτό που κάνουν και από την πρώτη στιγμή της ανείπωτης αυτής τραγωδίας που έπληξε την Δυτική Αττική, 
στάθηκαν με όλες τους τις δυνάμεις δίπλα στους σκληρά δοκιμαζόμενους πολίτες.

Επίσης στην ηγεσία των Υπηρεσιών μας, τον Ταξίαρχο της ΔΑΔΑ κ. Ψωμά Γεώργιο, τον Διευθυντή της ΥΑΔΑ κ. 
Κουμπούνη Βασίλειο και ιδιαίτερα στους συναδέλφους της Τροχαίας που μαζί με τον Διευθυντή τους και Διοικητή της 
Δ/νσης Τροχαίας Αττικής, κ. Σπανουδάκη Μιχαήλ, το βράδυ της Τετάρτης προσπαθούσαν όλη νύχτα να καταφέρουν 
να ανοίξουν και να δώσουν στην κυκλοφορία την Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου αλλά και όλο το οδικό δίκτυο της 
περιοχής. 

Επίσης δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στα πραγματικά συγκινητικά μηνύματα των συναδέλφων μας, στα οποία  
εξέφραζαν από την πρώτη στιγμή  την βούλησή τους να συνδράμουν και  να σταθούν με όλες τους τις δυνάμεις στο 
πλευρό των κατοίκων της περιοχής, καθώς και την τεράστια ικανοποίησή τους όταν αποδεσμεύτηκαν από τα μέτρα του 
Πολυτεχνείου, για να υπηρετήσουν το σκοπό αυτό!

Πλημμύρες έπληξαν τη Δυτική Αττική - Ένα μεγάλο μπράβο στους αστυνομικούς
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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, τη μεγαλειώδη εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε την 20/10/2017 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα, μεταξύ των οποίων η Α.Ε. Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης  κ. Σκουρλέτης Πάνος, ο αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τόσκας Νικόλαος, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Τσουβάλας Κωνσταντίνος, σύσσωμη η Φυσική 

Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών 
Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) κ. Γερακαράκος Γρηγόρης, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και πρόεδρος του Δ.Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. 
Μαυραγάνης Χρήστος, οι Αντιπρόεδροι της Ένωσης Αστυνομικών Αθηνών κ.κ. 
Πάκος Δημοσθένης,  Χύτας Κωνσταντίνος, Κυριακάκος Παναγιώτης, Μπαλάσκας 
Χρήστος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά κ. Λιότσος 
Σπυρίδων, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής κ. 
Σταματάκης Γεώργιος και αντιπρόσωποι των Ενώσεων της Αττικής.

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

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

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

Θεατρική παράσταση «Εικόνες και μνήμες του ‘40»
Αντιπροσωπεία της Διοίκησης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών 

αποτελούμενη από τους Αντιπροέδρους Χρυσάφη Γρηγόριο και Χύτα Κωνσταντίνο, 
παρευρέθηκε στη θεατρική παράσταση  «Εικόνες και μνήμες του ‘40», που έλαβε 
χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων, την οποία ετοίμασαν και παρουσιάζουν 
συνάδελφοι που υπηρετούν σε διάφορες Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. Επισημαίνεται 
ότι οι κατά τόπους θεατρικές παραστάσεις, δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν από 
επαγγελματικές παραγωγές.  

Η παράσταση αφορά ένα επετειακό  αφιέρωμα ιστορικού  χαρακτήρα για το 
έπος του ’40 και μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο για να θυμηθούν οι παλαιότεροι 
και να γνωρίσουν οι νεότεροι, τους αγώνες και τις θυσίες του Ελληνικού λαού σε 
εποχές δύσκολες και συνθήκες που οι ανθρώπινες αξίες δοκιμάζονταν στο έπακρο.  
Με το θεατρικό αναλόγιο μεταφερόμαστε σε εκείνη την δύσκολη εποχή, συνοδεία 
προβολής γνωστών αλλά και σπάνιων βίντεο που αγόρασε το Πολεμικό Μουσείο 
από τα Γερμανικά Αρχεία και παραχωρήθηκαν για την συγκεκριμένη εκδήλωση, 
διανθισμένα με λογοτεχνικά αποσπάσματα , τραγούδια αλλά και ηχητικά της 
περιόδου εκείνης. Με το θεατρικό μονόπρακτο «Ο φανταράκος»  του Αλέκου 
Σακελλάριου,  μεταφέρεται η αγωνία μιας οικογένειας, περιμένοντας να επιστρέψει 
ο γιος τους από το μέτωπο, μετά την είσοδο των Γερμανικών στρατευμάτων στην 
Ελλάδα την άνοιξη του  ‘41.

Για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι ο Έλληνας Αστυνομικός προάγει τον 
πολιτισμό, σε συνδυασμό με τον πατριωτισμό και την κοινωνική  ευαισθησία που 

τον διακατέχει. Σε μία περίοδο που η Ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται καθημερινά 
και η αισιοδοξία τείνει να εκλείψει, το θέατρο έρχεται για να υπενθυμίσει σε όλους 
πως η τέχνη θα είναι πάντα εκεί για να μας αφυπνίσει, να μας βάλει σε σκέψεις και 
ίσως να μας εξελίξει.



σύγχρονηαστυνομία 22

Για τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε η εθνική ομάδα 
αστυνομικών. Η ελληνική ομάδα επιβλήθηκε της Λιθουανίας με 95-84 στον 
τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που διεξήχθη από τις 24 Σεπτεμβρίου 
έως σήμερα στο κλειστό της Γλυφάδας και κατέκτησε αήττητη την πρώτη θέση, 
έχοντας απολογισμό πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Αυτό ήταν επίσης το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο για την εθνική 
αστυνομικών σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (ήταν πρώτη και αήττητη και στο Τορίνο 
το 2013), ενώ για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση το βραβείο του MVP το 
κατέκτησε ο Χρήστος Ντακούλιας!

Ο γκαρντ του Αμαρουσίου ήταν επίσης ένας από τους παίκτες που διακρίθηκαν 
και στον σημερινό τελικό, ο οποίος εξελίχθηκε από νωρίς σε ελληνικό μονόλογο. 
Η Εθνική προηγήθηκε ακόμα και με 23 πόντους διαφορά στο πρώτο ημίχρονο και 
δεν απειλήθηκε ουσιαστικά ποτέ από τους Λιθουανούς, φτάνοντας πολύ εύκολα 
στην επικράτηση.

Στο γήπεδο βρέθηκε ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Τσουβάλας που έκανε και την απονομή του τροπαίου στους Πρωταθλητές 
Ευρώπης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης Δημήτρης 
Αναγνωστάκης ενώ την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εκπροσώπησαν 
οι Αντιπρόεδροι Πάκος Δημοσθένης - Χύτας Κωνσταντίνος και την Ένωση 
Αστυνομικών  Υπαλλήλων Πειραιά, ο Πρόεδρος Λιότσος Σπύρος.

Η ΠΟΑΣΥ αγκάλιασε την πρωτοβουλία του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την 
προβολή του Σώματος κατά την διεξαγωγή του 
Κλασικού Μαραθώνιου Δρόμου (42.195 μ.) που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή 
δεκάδων χιλιάδων δρομέων, μεταξύ αυτών και 
αστυνομικών, μελών του συνδικαλιστικού μας 
κινήματος. Αυτή τη φορά, πέραν των εκατοντάδων 
συναδέλφων μας, που συμμετείχαν ως «άγρυπνοι 
φρουροί» σε μέτρα τάξης και ασφάλειας, στελέχη 
της Αστυνομίας με αθλητική περιβολή, με τα σήματα 
της Ελληνικής Αστυνομίας και των Π.Ο.ΑΣ.Υ. – 
Π.Ο.ΑΞΙ.Α., έτρεξαν στην κλασική διαδρομή από το Μαραθώνα ως το Παναθηναϊκό 
Στάδιο, αποσπώντας τα χειροκροτήματα του κόσμου, αναδεικνύοντας έτσι τον 
κοινωνικό ρόλο όλων των αστυνομικών υπαλλήλων. Στο «Hellenic Police Run-
ning Team» συμμετείχαν ειδικότερα ενενήντα συνάδελφοί μας όλων των βαθμών 
της ιεραρχίας του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ η Π.Ο.ΑΣ.Υ. η οποία, 
μαζί με την Π.Ο.ΑΞΙ.Α., στήριξαν οικονομικά την όλη συμμετοχή, εκπροσωπήθηκε 
από τον Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου Χρήστο Συνδρεβέλη και το μέλος του Δ.Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ. & Γενικό Γραμματέα Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών Νικόλαο Ρήγα.

Να σημειώσουμε τέλος ότι στη 2η θέση, στους Έλληνες, τερμάτισε ο συνάδελφός μας Αρχιφύλακας Χριστόφορος Μερούσης με χρόνο 2:28:19 μια επίδοση που 
τον έφερε στην 10η θέση συνολικά στο αγώνισμα.

Με προσφορά  των Ομοσπονδιών, οι φανέλες για την ομάδα 
της ΕΛ.ΑΣ. στον 35ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Η Ελλάδα νίκησε τη Λιθουανία 95-84 και κατέκτησε 
το 8ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αστυνομικών

Πληθαίνουν οι αιτιάσεις συναδέλφων για τη συμπεριφορά «συγκεκριμένου» 
στην Υπηρεσία των Επισήμων. 

Οι φήμες λένε ότι ο εν λόγω κύριος «συνάδελφος» επιχειρεί μόνος του 
παλινόρθωση παμπάλαιων πρακτικών προσβάλλοντας ευθέως την τιμή και 
υπόληψη των υφισταμένων. Λέγεται ότι οι φωνές του στην Χίου προκαλούν τον 
τρόμο  των συναδέλφων που τρέχουν να κρυφτούν.

Φημολογείται επίσης ότι δρα συνεχώς απειλητικά, λειτουργεί εκδικητικά και 
«μοιράζει» αφειδώς αναφορές, «στηλιτεύοντας» την δήθεν υπηρεσιακή τους 

ανεπάρκεια και καταστρατηγεί με περισσή σπουδή το ωράριο και τη χορήγηση 
Ημερησίων Αναπαύσεων.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών παρακολουθεί με έκδηλο 
ενδιαφέρον την περίπτωση του και καθιστά σαφές ότι όχι μόνο θα αποτραπούν 
τέτοιες αναχρονιστικές πρακτικές αλλά θα τύχουν και της ανάλογης νομικής 
μεταχείρισης. Ας ελπίσουμε ο συγκεκριμένος «κύριος» να λάβει το μήνυμα και 
να πάψει έστω και τώρα να θεωρεί όλους – πλην του εαυτού του βεβαίως – 
ανεπαρκείς. Γιατί όλα έχουν τα όριά τους.

Άνω κάτω η Υπηρεσία
των “Επισήμων” Του Βλάχου Αντωνίου

Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Η τελική κατάταξη: 1. Ελλάδα 2. Λιθουανία 3. Γαλλία 4. Βέλγιο 5. Λουξεμβούργο 6. Ουγγαρία 7. Ισλανδία 8.Ολλανδία
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(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας «ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ») 

Τρόπος Υπολογισμού
Ενώ με την Υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης δεν υπήρξε 

καμία αλλαγή στα όρια ηλικίας ο νέος τρόπος υπολογισμού έφερε κάθετες 
μειώσεις σέ όσους αποχωρήσουν μετά από την 12/05/2016.

Από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 η κύρια σύνταξη υπολογίζεται ως το 
άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής σύνταξης .

Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί 
των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης.

Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά 
απευθείας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών 
παροχών. Ειδικές διατάξεις σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.

Εθνική σύνταξη
Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σε όλους, όσους 

θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή κατά 
μεταβίβαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4387/2016.

Η εθνική σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευρώ 
μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 
20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για 
κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί 
τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. Η εθνική σύνταξη αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος.

Συνεπώς
Με 20 χρόνια ασφάλισης η Εθνική Σύνταξη  θα είναι 384€
Με 15 χρόνια ασφάλισης θα είναι 345 €
Το νέο στοιχείο είναι ότι η εθνική σύνταξη θα υπολογίζεται με έτη, μήνες και 

ημέρες για όσους δεν συμπληρώνουν τα 20 έτη ασφάλισης.

Ανταποδοτική σύνταξη
Οι υπάλληλοι-λειτουργοί του Δημοσίου και οι στρατιωτικοί, οι οποίοι 

θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που 
προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές της παραγράφου 2 του άρθρου 8 
του Ν. 4387/2016, το χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του Ν. 
4387/2016, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης, όπως αυτά προκύπτουν από 
τον παρακάτω πίνακα

Επιδόματα τέκνων για όσους συνταξιοδοτηθούν στο εξής με βάση τις 
διατάξεις του  Ν. 4387/2016 καταβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο Πρώτο παρ. 
ΙΑ’, υποπαράγραφος ΙΑ2 του Ν. 4093/2012 (Α’ 222) και το άρθρο 40 του Ν. 
4141/2013 (Α’ 81).

Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 
4, περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 η οικογενειακή παροχή 
εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του  Ν. 4387/2016.

Προσωπική διαφορά
Αν ο νέος τρόπος υπολογισμού δίνει σύνταξη μικρότερη κατά 20% και πάνω, 

συγκριτικά με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, τότε η σύνταξη θα είναι μειωμένη 
μόνο κατά 10% για το 2017.

Πώς θα γίνει ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών
Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους 

σύνταξης κύριας ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών 
του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος 
αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων 
αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων 
αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων 
αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού 
του βίου. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη 
οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες 
κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία και υπολογίζεται από την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή.

Λόγω  έλλειψης μηχανογράφησης δεν ήταν εφικτό να υπολογιστεί ο μέσος 
όρος όλου του εργασιακού βίου έτσι ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών 
θα είναι  ο μέσος όρος των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 μέχρι το έτος που 
βγήκε κάποιος σε σύνταξη.

Για την εύρεση των συντάξιμων αποδοχών των μισθωτών:
Κατ’ αρχάς υπολογίζεται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του 

ασφαλισμένου που υπόκεινται σε εισφορές υπέρ Κλάδου Σύνταξης (επομένως, 
συμπεριλαμβάνονται τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματα αδείας για 
τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές) για το χρονικό διάστημα από  1.1.2002 και 
έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. 

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος μισθωτός υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης 
την  1.12.2018. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής 
σύνταξης λαμβάνονται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του 
ασφαλισμένου που υπόκεινται σε εισφορές για το χρονικό διάστημα από  1.1.2002 
έως 30.11.2018. 

Ο μαθηματικός τύπος που αποτυπώνει τον υπολογισμό των συνταξίμων 
αποδοχών για ασφαλισμένο με χρόνο ασφάλισης από το έτος i έως το έτος ζ, είναι 
ο παρακάτω:

Όπου, i > 2002,

ΣΑ : οι συντάξιμες αποδοχές,

Α^) : οι ετήσιες αποδοχές για το έτος t,

J” ο δείκτης μεταβολής μισθών από το έτος t έως το έτος z *  “  : η ετήσια 
μεταβολή μισθών κατά το έτος t και

Sm : το σύνολο όλων των μηνών ασφάλισης για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 
λαμβάνοντας υπόψη και τμήματα μηνών αν υπάρχουν. 

Δείτε πως θα διαμορφωθεί  το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης 
με βάση τα έτη ασφάλισης και τον μέσο όρο των αποδοχών από το 2002.

 
Ασφαλισμένος με 40 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές  1.000 ευρώ 

δικαιούται ανταποδοτική σύνταξη ύψους 428 ευρώ +384( Εθνική σύνταξη)=.812 
υπολογιζόμενη ως ακολούθως: ((15*0,77%)+(3*0,84%)+(3*0,90%)+(3*0,96%
)+(3*1,03%)+(3*1,21%)+(3*1,42%)+ (3*1,59%)+(3*1,80%)+(1*2,00%))*1.00
0 = 42,8%*1.000 = 428 ευρώ +384( Εθνική σύνταξη)=.812

Υπενθυμίζεται ότι  πρέπει να υπολογιστεί και η αύξηση της παρακράτησης της 
εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ από το 4% στο 6% στις κύριες συντάξεις και την επιβολή  
6% παρακράτησης (για τον ίδιο λόγο) στις επικουρικές συντάξεις από τον Ιούλιο 
του 2015.

Όσοι συνταξιοδοτηθούν εντός του 2017 με τη σύνταξή τους να υπολείπεται 
κατά 20% και πλέον από τον παλιό τρόπο, θα δικαιούνται το 1/3 της διαφοράς.

Τι ισχύει σήμερα με τα όρια ηλικίας των
Αστυνομικών - Στρατιωτικών.  Τρόπος
υπολογισμού σύνταξης, αναλύσεις

Του Καραγιαννόπουλου Δημητρίου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
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Τ: 210-52.45.210 / 210-52.45.288
email: info@synetelas.gr
www.synetelas.gr

Εργάσιμες ημέρες & ώρες
09.00 - 15.00
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Σας ακούσαμε να εξαγγέλλετε τις αποφάσεις σας για τη διανομή του κοινωνικού 
μερίσματος, ύψους 1,4 δισ. Ευρώ, στους πολίτες που το έχουν περισσότερο ανάγκη, 
θεωρώντας μάλιστα ότι είναι δίκαιο να στηριχθεί ο λαϊκός κόσμος, ο κόσμος που 
αγωνίζεται για αξιοπρέπεια και προκοπή, όπως σεις ο ίδιος είπατε. Επιτρέψτε μας, 
ωστόσο, χωρίς να θέλουμε να αντιδικήσουμε μαζί σας, διαχωρίζοντας το «λαϊκό 
κόσμο» και τις ανάγκες του σε κατηγορίες, να σας υπενθυμίσουμε ότι εδώ και 
δυόμισι χρόνια, η Κυβέρνησή σας αρνείται πεισματικά να ανταποκριθεί στο δίκαιο 
αίτημα των ενστόλων για την αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί με τα 
Μνημόνια, παρά το γεγονός ότι το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας, δυο φορές 
έχει αποφανθεί τελεσιδίκως περί τούτου. 

Όχι μόνο δηλαδή το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών δεν έχει συμμορφωθεί 
πλήρως προς τις αποφάσεις του ΣτΕ για την επαναφορά του ειδικού μισθολογίου 
των ενστόλων στα επίπεδα του 2012, αλλά με τις νέες μισθολογικές διατάξεις 
που ψηφίστηκαν δήθεν για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων, 
προωθείται νέα σφαγή μισθών και συντάξεων. Και πώς είναι δε δυνατόν οι 
δικαστικές αποφάσεις να εκτελούνται αλλά καρτ από την Κυβέρνησή σας και να 
μην περιλαμβάνονται στις εξαγγελίες σας, ούτε καν η επιστροφή του υπολοίπου 
50% για τα έτη 2012-2016, όπως επιτάσσει το Συμβούλιο της Επικρατείας;

Από την πλευρά μας αναδείξαμε τις στρεβλώσεις, τις οποίες αναγνώρισαν 

άμεσα και οι συνεργάτες σας υπουργοί, πλην όμως έως και σήμερα, ουδέν 
έπραξαν για την διόρθωση της συντελούμενης αδικίας με αποτέλεσμα να 
εγείρονται πελώρια ερωτηματικά για την ακολουθητέα πολιτική και κυρίως 
για τις προθέσεις σας έναντι των ενστόλων. Διότι είναι οξύμωρο από τη μια να 
εισπράττουμε εμπαιγμό και απαξία κι από την άλλη να ακούγονται «διθύραμβοι» 
όποτε υπάρχουν υπηρεσιακές επιτυχίες και μάλιστα υπό επικίνδυνες συνθήκες 
εργασίας από ανθρώπους που εργάζονται με αυταπάρνηση, έτοιμοι να θυσιαστούν 
για την πατρίδα και την κοινωνία.

Δυστυχώς, με τις ανακοινώσεις σας επιβεβαιώσατε ότι μας θυμάστε μόνο όταν 
εσείς το θεωρείτε σκόπιμο, αν και η μεγάλη οικογένεια των ενστόλων εξακολουθεί 
να μένει με την πικρία που προκαλεί η ασυνέπειά σας.

Σας καλούμε να αναθεωρήσετε τις αποφάσεις σας, λαμβάνοντας αφενός 
υπόψη τις αποφάσεις του ΣτΕ για τη διόρθωση των αδικιών που έχουν υποστεί 
όλοι οι ένστολοι, αφετέρου δε το γεγονός ότι και οι ένστολοι προέρχονται από 
τα λαϊκά στρώματα και όχι από την «ελίτ». Θέλουν κι αυτοί να ζουν και να 
υπηρετούν το καθήκον με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια και όχι να υφίστανται 
ταπεινωτικές αδικίες είτε να κατασυκοφαντούνται ωσάν να ήταν οι ...προνομιούχοι 
του συστήματος.

Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ανέλυσε  χρήσιμα θέματα,  ο Τμηματάρχης 
του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Κρατικής 
Ασφάλειας Α/Β’ Ψυχογιός Σπυρίδων

 
Στο δεύτερο o Αντιπρόεδρος Ε.ΑΣ.Υ.Αθηνών Πάκος Δημοσθένης, ο αναπλ. 

Γενικός Γραμματέας Καρδιασμένος Μιχάλης & ο Αναπλ. Ταμίας Τσοκαναρίδης 
Ιωάννης, αναφέρθηκαν στην δολοφονική επίθεση εναντίον των συναδέλφων μας 
στα Εξάρχεια και στην αδιαφορία της Πολιτείας προς τους Αστυνομικούς.

Ανοιχτή Επιστολή στον Πρωθυπουργό της Χώρας για 
πλεόνασμα - αναδρομικά - αποφάσεις του Σ.τ.Ε.

Στην εκπομπή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο κανάλι BLUE SKY “Αστυνομία και Κοινωνία” την 8/11/2017,  φιλοξενήθηκαν: 

Η Διοίκηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων 
Αθηνών συγχαίρει τον Λάμπρο Βατσιλίδη (*), για την 
ευγενική δωρεά μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής 
διαχείρισης και παρακολούθησης βλαβών προς 
το βλαβοληπτικό κέντρο, σε κεντρική Υπηρεσία 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Πρόκειται για μια ειδική εφαρμογή 
που επιτρέπει την ψηφιακή καταχώριση και 
διαχείριση των περιστατικών (βλάβες σε τεχνικό 
τομέα), διαμορφωμένη σύμφωνα με την κάλυψη 
των αναγκών της Υπηρεσίας. Η εν λόγω εφαρμογή 
διαχείρισης ενσωματώνει ορισμένα αξιοσημείωτα 
στοιχεία, όπως φιλικό προς τον χρήση περιβάλλον, 

εξαιρετικά χαμηλές απαιτήσεις συστήματος, μικρό 
μέγεθος πληροφοριών που συνεπάγεται σε γρήγορη 
λειτουργία, μικρό μέγεθος back-up της βάσης 
δεδομένων, δυνατότητα μετέπειτα αναβάθμισης 
και μετατροπών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. 
Αξιοσημείωτο είναι το ότι ως εφαρμογή πληροί τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της 
Υπηρεσίας με ISO, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας 
του συγκεκριμένου τμήματος, καθώς παρέχει την 
πλήρη πληροφόρηση των καταγραφών για κάθε 
περιστατικό ξεχωριστά. Επίσης η πρόσβαση στην 
εφαρμογή μπορεί να γίνεται από έναν ή από πολλούς 
Η/Υ ταυτόχρονα, από όλα τα γνωστά λειτουργικά 

συστήματα Windows, Mac-os, Linux, Android, I-os, 
αρκεί να υπάγονται στο ίδιο εσωτερικό δίκτυο. 

 
(*) Ο Λάμπρος Βατσιλίδης είναι MSc Διπλωματούχος 

Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, απόφοιτος του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με εξειδίκευση στις Σχεσιακές 
Βάσεις Δεδομένων. Ασχολείται επαγγελματικά με την 
Πληροφορική από το 1999 στον τομέα της επισκευής, 
συντήρησης και αναβάθμισης των Υπολογιστικών 
Συστημάτων αλλά και στην ανάπτυξη Εφαρμογών 
Λογισμικού. 

Ειδική εφαρμογή ψηφιακής καταχώρισης &
διαχείρισης περιστατικών τεχνικών βλαβών
στις Αστυνομικές Υπηρεσίες

E-mail: mpakias@hotmail.com


