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Η υπομονή μας εξαντλήθηκε...

Δύο χρόνια ψέματα
και κούφιες υποσχέσεις!!!
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Του Μαυραγάνη Χρήστου
Προέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Αλήθεια είναι ακόμα κάποιος στην Ελλάδα που
αναρωτιέται αν το επάγγελμα του Αστυνομικού είναι
επικίνδυνο ή όχι; Να ρωτήσουμε το συνάδελφο, που
ξυλοκοπήθηκε έξω από το Πάντειο; Να ρωτήσουμε εκείνους,
που δέχθηκαν τα πυρά του τρομοκράτη στη Χαριλάου
Τρικούπη; ΟΧΙ! Δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε κανέναν από
αυτούς! Οι συνάδελφοι, που δεν είναι πια κοντά μας, και
οι εκατοντάδες –για να μην πω χιλιάδες- που τα τελευταία
χρόνια έχουν νοσηλευθεί, ύστερα από τραυματισμό εν ώρα
υπηρεσίας, είναι η απάντησή μας. Και είναι ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΗ.
Νομίζετε ότι δεν ξέρουν οι κυβερνώντες πως το
επάγγελμά μας είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ. Το ξέρουν και μάλιστα
πολύ καλά. Νομίζετε ότι δεν το αναγνωρίζουν γιατί δεν
υπάρχουν χρήματα; ΟΧΙ! Χρήματα μπορούν να βρουν.
Ζήτημα σωστής διαχείρισης είναι. Σωστής διαχείρισης και

ενδιαφέροντος. Μήπως τελικά αδιαφορούν για εμάς; Και,
αν το κάνουν, μήπως πρέπει να αδιαφορήσουμε κι εμείς
για αυτούς; Ξέρουν ότι έχουμε ορκιστεί να προστατεύουμε
πολίτες και το σύνταγμα της χώρας. Πιστεύουν ότι δεν έχουμε
δύναμη.
Κάνουν ΛΑΘΟΣ! Η δύναμή μας είναι οι Ενώσεις μας.
Είναι η Ομοσπονδίες μας. Όλοι μαζί θα συνεχίσουμε να
διεκδικούμε. Και είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε για
ακόμα μία φορά.
Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και όσο κι αν προσπαθούν
να το αμφισβητήσουν στο τέλος θα αναγκαστούν και τις
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας να σεβαστούν
και το επάγγελμα του αστυνομικού να αναγνωρίσουν ως
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

Γιατί τέτοια αδικία στις
«φοιτητικές» άδειες;
σύγχρονη
αστυνομία

Του Χύτα Κωνσταντίνου
Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών
Βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν.4210/2013, τροποποιήθηκε ο Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών
και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(περιλαμβάνεται και το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.) και
συγκεκριμένα η παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν.3528/2007, που
αφορά τις άδειες εξετάσεων με αποδοχές στους υπαλλήλους
που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή
μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων
εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, η τροποποίηση αφορά τη μείωση των ημερών
που λαμβάνει ο υπάλληλος ανά έτος {από είκοσι (20) σε δέκα
(10) ημέρες} και ανά ημέρα εξετάσεων {από δύο (2) ημέρες
σε μία (1) ημέρα}. Οι ως άνω τροποποιήσεις ήταν κάτι το
δυσάρεστο για την κατηγορία των συναδέλφων που λαμβάνει
την εν λόγω άδεια και ειδικότερα για τους νέους αστυνομικούς
που προσφέρουν τα μέγιστα στο Σώμα, καλύπτοντας ένα
μεγάλο μέρος των δύσκολων υπηρεσιών ή ωραρίων εκάστοτε,
λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, να τους περιορίζεται αυτό το
μικρό δικαίωμα της άδειας εξετάσεων με αποδοχές, από είκοσι
(20) σε δέκα (10) ημέρες. Βέβαια, εύλογο ήταν, κάτι αρνητικό
που αφορά το σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων, να το
«επικαρπώνεται» και το ένστολο προσωπικό του Σώματος,
αφού η προαναφερθείσα άδεια χορηγείται σε αυτό βάσει των
διατάξεων που έτυχαν τροποποίησης, στα πλαίσια του ότι όλοι
οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι στο Νόμο.
Ξαφνικά όμως και μετά τον περιορισμό των ημερών
της άδειας εξετάσεων με αποδοχές από το ν.4210/2013,
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 10-012014 στο τεύχος Α με αριθμό φύλλου 6, το Π.Δ. 3/2014, το

οποίο τροποποιούσε τις άδειες εν γένει του Πυροσβεστικού
Σώματος. Το εν λόγω Π.Δ., με τις διατάξεις του άρθρου 1
τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 105 «Άδειες εξετάσεων –
Άδειες φοιτώντων στις Σχολές» του Π.Δ. 210/1992 και πλέον οι
διατάξεις για την άδεια εξετάσεων με αποδοχές έχουν ως εξής:
«Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους κατά την έννοια της παρ.
1 του άρθρου 98 του παρόντος, που είναι μαθητές, σπουδαστές
ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και
ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης χορηγείται
άδεια εξετάσεων με αποδοχές χωρίς ημέρες πορείας. Για κάθε
ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών. Η άδεια
εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες
ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την
εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος».
Δια του παρόντος άρθρου μεταφέρω τη βαθύτατη
δυσαρέσκεια των συναδέλφων μας για την εν λόγω
εμφανή διάκριση που λαμβάνει χώρα στο Υπουργείο μας,
αντιμετωπίζοντας κάποιους ηπιότερα από άλλους, μέσω
διαφορετικών κριτηρίων κρίσης, τόσο μεταξύ των Σωμάτων
Ασφαλείας, όσο και μεταξύ των υπαλλήλων του Δημοσίου
τομέα εν γένει.
Αναμένουμε από τον κ. Υπουργό μας να διευθετήσει
άμεσα την κατάφορη αδικία που υφιστάμεθα σαν προσωπικό
της ΕΛ.ΑΣ. αναφορικά με το δικαίωμα της άδειας εξετάσεων με
αποδοχές, σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος από δέκα
(10) που ισχύει σήμερα.

Ζητούμε ισονομία,
τίποτα παραπάνω.

Ιδιοκτήτης
Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών
Χαλκοκονδύλη 37, Τ.Κ. 10432
Τηλ: 210-5236302
Φαξ: 210-5222760
e-mail: eaya@otenet.gr
Υπεύθυνος Έκδοσης
Χύτας Κωνσταντίνος
Συντακτική ομάδα
Χρήστος Μαυραγάνης
Γρηγόριος Χρυσάφης
Δημοσθένης Πάκος
Νικόλαος Ρήγας
Αντώνιος Βλάχος
Γιώργος Δελαπόρτας
Μιχαήλ Καρδιασμένος
Βασίλειος Πανταζής
Κωνσταντίνος Ρίζος
Ιωάννης Καραστατήρας
Τηλέμαχος Γουρναρόπουλος
Φώτης Μαυραγάνης
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν
υποχρεωτικά τις θέσεις του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Η Ένωση Αθηνών συναντήθηκε με τον
ταξίαρχο Δ.Α.Ε.Α.
Στις 16-2-2017 αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής
μας μαζί με αντιπροσώπους πραγματοποίησε συνάντηση με το νέο Ταξίαρχο
της Δ.Α.Ε.Α. επ’ ευκαιρίας της ανάληψης των καθηκόντων του. Στη συνάντηση
ήταν παρόντες ο Ταξίαρχος Υποδιοικητής της Δ.Α.Ε.Α. καθώς και οι Διοικητές
και Υποδιοικητές της Υ.ΜΕ.Τ. – Υ.Α.Τ.. Η αντιπροσωπεία παρέδωσε στον κ.
Ταξίαρχο υπόμνημα με τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συχνά οι
συνάδελφοι των ανωτέρω υπηρεσιών. Αναλυτικά:
1.) Μη ανακοίνωση εβδομαδιαίας υπηρεσίας. Σχεδόν καθημερινά η υπηρεσία
ανακοινώνεται στους συναδέλφους αργά το απόγευμα και σε ορισμένες
περιπτώσεις υπάρχει μεταβολή αυτής ακόμα και στις βραδινές ώρες.

Επίδομα κατοικίας στους αστυνομικούς που
αποσπώνται σε Διπλωματικές Αρχές του εξωτερικού

Με έγγραφό της προς την Ομοσπονδία, η ‘Ένωση Αθηνών ζητά την παρέμβασή
της προς τις αρμόδιες Αρχές για καταβολή του δικαιούμενου επιδόματος κατοικίας
στους αστυνομικούς που αποσπώνται σε Διπλωματικές Αρχές του εξωτερικού
Με την υπ’αρίθ. 1533/17/301429 από 12-2-2017 Διαταγή Α.Ε.Α./Κλάδος
Ασφαλείας/Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, επιλέχθηκαν 64
αστυνομικοί για απόσπαση σε Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές στο Εξωτερικό,
κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Εξωτερικών.
Η Ένωσή μας έγινε δέκτης παραπόνων επιλεχθέντων συναδέλφων μελών της,
ότι ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο επιβαρύνεται με τη σχετική Δαπάνη για
την αποζημίωση των εν λόγω αστυνομικών, κατέβαλλε κανονικά στο Υπουργείο
Εσωτερικών τα χρηματικά ποσά που δικαιούνται οι αστυνομικοί για όσο χρόνο
διαρκεί η απόσπασή τους, εν τούτοις ενημερώθηκαν από την Δ.Δ.Α.Σ. ότι από
τη μηνιαία αποζημίωσή τους δεν θα τους χορηγηθεί το προβλεπόμενο ποσό που
αφορά το επίδομα κατοικίας (10%) αν και έχει ήδη πιστωθεί από το Υπουργείο
Εξωτερικών, διότι δεν υφίσταται νομικό πλαίσιο που να δίνει τη δυνατότητα στο
Υπουργείο μας να χορηγεί το εν λόγω επίδομα στους αστυνομικούς (ανεξάρτητα
αν το δικαιούνται) και θα το λάβουν μόνο αν το διεκδικήσουν δικαστικά με την
επιστροφή τους από τις Πρεσβείες!!!
Για αυτό το λόγο παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προς τα συναρμόδια
Υπουργεία, Εσωτερικών και Εξωτερικών, για να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις και να επιλυθεί το πρόβλημα, ώστε οι συνάδελφοι να λάβουν το
επίδομα κατοικίας που δικαιούνται, είτε μέσω σχετικής Κοινής Υπουργικής
Απόφασης, είτε να χορηγηθούν τα δικαιούμενα ποσά απευθείας από το Υπουργείο
Εξωτερικών στους αποσπασμένους αστυνομικούς, ως είθισται μέχρι σήμερα.

2.) Υπερεργασία προσωπικού.
3.) Μέτρα φύλαξης στις έδρες και των δύο Υποδιευθύνσεων. Επικινδυνότητα
των σημείων για τους σκοπούς.
4.) Υπηρεσιακά οχήματα. Η καταλληλότητα αυτών: Επικινδυνότητα σε
μετακινήσεις μακρινών αποστάσεων. Τα υπηρεσιακά τζιπ, τα οποία χρησιμοποιεί
κυρίως η Υ.ΜΕ.Τ., δεν διαθέτουν ούτε τα βασικά (θέρμανση, λάστιχα).
5.) Εκτός έδρας μετακινήσεις (νησιά). Άμεση ανάγκη μείωσης των διμοιριών
που απασχολούνται για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού- προσφυγικού.
6.) Σταθερά σημεία και επικινδυνότητα αυτών. Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα
στη διμοιρία που εκτελούσε υπηρεσία επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 50 είναι
επιβεβλημένη η τήρηση των όσων προβλέπονται για τη σταθερή φύλαξη (Π.Δ.
141/1991, Υπ. Απόφαση για τη Δ.Α.Ε.Α.)
7.) Επαναπροσδιορισμός των καθημερινών υπηρεσιακών αναγκών λόγω της
ραγδαίας μείωσης του προσωπικού και της μη αντικατάστασής του (από το 2015
έχει μειωθεί η αστυνομική δύναμη κατά 40%).
8.) Ασάφεια επιχειρησιακών εντολών ακόμα και στις πιο απλές εκδηλώσεις
που μπορεί να αποβεί μοιραία για τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων είτε
να τους οδηγήσει σε πειθαρχικές – ποινικές διώξεις.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε το καλό κλίμα που επικράτησε αλλά και τις
μέχρι σήμερα προσπάθειες του νέου Ταξιάρχου και της Διοικήσεως Υ.ΜΕ.Τ. –
Υ.Α.Τ. ώστε να αντιμετωπιστούν όλα τα παραπάνω.
Παρ’ όλα αυτά θα τονίσουμε ότι για την επίλυση των προβλημάτων που
θέσαμε πρέπει να υπάρχει η συνδρομή και των ανωτέρω κλιμακίων της ηγεσίας.
Αλλιώς κάθε προσπάθεια θα πέφτει στο κενό. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις
περιπτώσεις 1,4,5,6, και 8.
Η Ένωσή μας στέκεται δίπλα και θα συνεχίσει να συμπαρίσταται σε αυτή την
Υπηρεσία πρώτης γραμμής που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια υποβάλλεται σε
συνεχείς δοκιμασίες.

Με ποια κριτήρια αξιολογούνται
οι Υπηρεσίες;

Του Παππά Παναγιώτη
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Η ποιότητα ζωής του αστυνομικού επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τον
τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας του. Η αποτελεσματικότητα των διοικητικών
Υπηρεσιών, οι Υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας, οι πάσης φύσεως υποδομές,
η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα
στη διαχείριση των οικονομικών πόρων και στη χρήση των υποδομών και
του εξοπλισμού, οι συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες του εσωτερικού και του
εξωτερικού, καθώς και με το κοινωνικό σύνολο θα μπορούσαν να αποτελέσουν
κριτήρια και δείκτες της αξιολόγησης κάθε Υπηρεσίας. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν
έχει εφαρμοσθεί κάποιο σύστημα αξιολόγησης των Υπηρεσιών καθώς δεν υπάρχει
διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης, ούτε αντίστοιχη Υπηρεσία διασφάλισης της

ποιότητας παρά μόνο διαδικασίες κρίσεων και ελέγχου του προσωπικού. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες να μην μπορούν να αξιολογηθούν εσωτερικά
και αντικειμενικά, καθώς ο αστυνομικός δεν μπορεί να αξιολογήσει αρνητικά την
Υπηρεσία του με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα κάθε
Υπηρεσίας.
Η ενεργοποίηση ενός μηχανισμού διασφάλισης της ποιότητας με τη χρήση
σύγχρονων μεθόδων, όπως η συμπλήρωση ερωτηματολογίων μπορεί να
αποτελέσει τρόπο αξιολόγησης με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της
ποιότητας της κάθε Υπηρεσίας και του βιοτικού επιπέδου του αστυνομικού.
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Ο ασφαλίτης

Σσσσσσσσ….... Ασφάλεια!!!
Πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές καταφθάνουν στη στήλη μας, αλλά και για τη στήλη
μας! Πρέπει να αποσαφηνιστεί το εξής: σκοπός δεν είναι να δημιουργηθεί κλίμα εμπάθειας
προς μερίδα συναδέλφων, αλλά και κάποιας υπηρεσίας. Ούτε φυσικά να εκτεθεί ή να
στιγματισθεί κάποιος συνάδελφος, σε όποια βαθμίδα κι αν ανήκει. Υπάρχουν εντεταλμένες
υπηρεσίες για το έργο αυτό, αλλά και ανώτεροι να ελέγξουν τον καθένα. Σκοπός είναι να
επισημάνουμε λάθος πρακτικές ή ξεπερασμένες, που λόγω αδιαφορίας ή λογω έλλειψης
επαγγελματισμού ή ακόμα και αποσιώπησης, τείνουν να παγιωθούν με την πάροδο των
ετών και που έχουν σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία στην αποστολή του έργου μας, κατά την
ταπεινή μας άποψη, πάντοτε!
Συχνά, απαιτείται η μετάβαση σε άλλες Αστυνομικές Διευθύνσεις για εκτέλεση ειδικής
υπηρεσίας. Εκδίδονται οι προβλεπόμενες διαταγές και εγκρίνονται οι σχετικές προκαταβολές,
για διατροφή και διαμονή. Μετά λύπης, διαπιστώνεται ότι προς επικύρωση-πιστοποίηση της
διαμονής, απαιτείται η διαβεβαίωση ενός ιδιώτη, του ξενοδοχοϋπαλλήλου. Η διαταγή για
την πραγματοποίηση του ταξιδιού, δεν είναι επαρκής για την πιστοποίηση της διαμονής;
Ονομαστική απόδειξη για 35,00 ΕΥΡΩ; Το πιο παράδοξο όμως είναι ότι ενώ το ταξίδι
γίνεται υπό πέπλο μυστικότητας, η απόδειξη εκδίδεται με την επίδειξη ταυτότητας και υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις και τυπικότητες! Ειδικά σε μικρές πόλεις, κλειστές κοινωνίες,
η μυστική αποστολή μεταφράζεται σε είδηση της ημέρας! Από αφίξεως και μόνο! Μήπως
η έγκριση και μόνο εκτός έδρας υπηρεσίας αποτελεί και διαβεβαίωση για την πραγμάτωσής
της; Μήπως μια απλή απόδειξη, δίχως ειδικές προδιαγραφές, να είναι αρκετή; Είναι δυνατόν
η Υπηρεσία να εμπιστεύεται σε αστυνομικούς υποθέσεις που χρήζουν απόλυτης εχεμύθειας
και επαγγελματισμού και να μην τους εμπιστεύεται το κόστος της διαμονής τους;
Στην ίδια λογική, μήπως πρέπει να αναθεωρηθεί, να ανατιμολογηθεί και το κόστος
διατροφής; Δεν χρησιμοποιείται η ιδιότητα για λήψη ροφήματος, γεύματος ή δείπνου,
γενικώς αλλά και ειδικώς! Ίσως κάποιες φορές να απαιτείται και η κατανάλωση τροφίμων
και ποτών σε ειδικούς χώρους, οι οποίοι δεν «επιλέγονται» από τους αστυνομικούς…
Υπάρχουν και κάποια τεχνικά θέματα για τα συμβατικά οχήματα, αλλά δεν ενδείκνυται
η δημοσιοποίησή τους, γι’ αυτό θα γίνει αναφορά σε πιο γενικά θέματα. Μήπως η
μακροχρόνια μίσθωση θα ωφελούσε στην άψογη συντήρησή τους, στην προβλεπόμενη
από τον κατασκευαστή στιγμή; Μήπως θα ανανεωνόταν συχνότερα ο στόλος με κατάλληλα
οχήματα; Μήπως η διαφορετικότητα των οχημάτων είναι ορθότερη από μαζικές αγορές
ιδίας μάρκας για τα συμβατικά οχήματα; Μήπως θα έπρεπε και οι υπηρεσίες για τις οποίες
προορίζονται, να αιτούνται κατάλληλα οχήματα ανάλογα με την έδρα τους και ειδικά με τη
φύση της αποστολής τους; Μήπως τελικά συμφέρει; Μήπως η τακτική ανανέωση οχημάτων
δια μέσου του Ο.Δ.Δ.Υ. βοηθά κατά πολύ το έργο της Ασφάλειας;

Γράφουν οι αντιπρόεδροι Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Χρυσάφης Γρηγόρης & Χύτας Κωνσταντίνος
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα πολλοί συνάδελφοί μας
εκτελούσαν υπηρεσία φύλαξης στόχων σε πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες και σε οχήματα που έχουν μετατραπεί σε σκοπιές
και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν λειτουργούσαν καν.
Τι και αν έκαναν αναφορές στην Υπηρεσία… Xρειάστηκε η
συνδρομή της Ένωσής μας για να αντικατασταθούν ορισμένα.
Η θυσία του αείμνηστου και αδικοχαμένου Νεκταρίου Σάββα
δυστυχώς δεν έγινε μάθημα σε κάποιους και ακόμα και σήμερα
διαθέτουν συναδέλφους για φύλαξη ευπαθών στόχων ακίνητοι,
ακόμα και σε χαλασμένα αυτοκίνητα, εξ’ ου και η μηνυτήρια
αναφορά της Ένωσης Αθηνών κατά παντός υπευθύνου στον κ.

Εισαγγελέα...

Αλήθεια, σε τι πραγματικά ωφελεί η επίδειξη του «πασίγνωστου» πλέον ειδικού βιβλίου
που συνοδεύει κάθε όχημα, κατά τη διέλευση στα διόδια; Την πιστοποίηση του υπηρεσιακού
οχήματος από έναν ιδιώτη από τα αναγραφόμενα σε αυτό στοιχεία του οχήματος, τα οποία
είναι χειρόγραφα και με στυλό και σε κάθε μεταβολή κάποιου στοιχείου, απλά διορθώνεται
με blanco; Πρέπει να «ενημερωθεί» και ο τελευταίος υπάλληλος των διοδίων για όλα τα
είδη των αυτοκινήτων της Ασφάλειας και για τους αριθμούς κυκλοφορίας αυτών; Ένα e-pass
σε σταθερό σημείο του οχήματος, δε θα ήταν πιο Ασφαλίτικο; Να προλαβαίνουμε και τους
«στόχους» που επιτηρούμε!
Τι εικόνα δίνει ένας Ασφαλίτης όταν υποχρεώνεται από τον εκτελούντα χρέη σκοπού,
στην είσοδο του υπόγειου χώρου της Γ.Α.Δ.Α., να ανεβαίνει κάποιους ορόφους από την
μπροστινή είσοδο και να κατεβαίνει περισσότερους για να βρεθεί στο υπόγειο, ενώ μπορεί
να έχει πρόσβαση άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία και καθυστέρηση; Δεν είναι ικανός ο εκτελών
χρέη σκοπού, να ελέγξει την ταυτότητα κάθε εισερχομένου, αλλά είναι ικανός να φρουρεί
το κτίριο; Είναι ικανότερος ο σκοπός της κεντρικής εισόδου από αυτόν στην είσοδο του
υπογείου; Δεν εναλλάσσονται; Ελέγχεται η ώρα προσέλευσης, όμως η ώρα αποχώρησης
που συνήθως είναι πέραν των προβλεπομένων; Είναι ο Ασφαλίτης ύποπτος δολιοφθοράς,
αλλά έμπιστος για χειρισμό υποθέσεων που χειρίζεται η Ασφάλεια; Όταν επιβαίνει σε όχημα
είναι έμπιστος και ελεγμένος; Τα συνεργεία καθαρισμού χαίρουν εμπιστοσύνης, ενώ ο
Ασφαλίτης όχι;
Πρέπει ο καθένας να κατανοήσει το ρόλο του και την αποστολή του. Ιδανικά, να
αναρωτηθεί ακόμα και για τις δυνατότητές του και τη θέση του, αλλά και για το πώς έφτασε
εκεί που βρίσκεται! Οι περισσότερες υπηρεσίες από το σύνολο της Αστυνομίας, έχουν
ειδικές συνθήκες εργασίας και η αντίληψή τους γίνεται μόνο από την υπηρέτηση σε αυτές!
Απόψεις και κρίσεις μακροσκοπικές δεν βοηθούν κανένα. Όλοι προσφέρουν και όλοι είναι
απαραίτητοι, αρκεί να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, αλλά και να τα γνωρίζουν!
Υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, παράλληλος με αυτόν που αντιλαμβάνονται οι
πολλοί. Για να τον γνωρίσεις, να τον κρίνεις και να τον δικαιολογήσεις ή ακόμα και να τον
κατηγορήσεις, πρέπει να γίνεις κομμάτι του!
Και κάτι σαν δίδαγμα, για να μην αυταπατώνται ορισμένοι: Κανένας κακοποιός δεν είναι
«καλό παιδί»! Αν ήταν «καλό παιδί», δε θα ήταν κακοποιός και δε θα χρειαζόταν καμία
επιβεβαίωση για αυτό! Και το μόνο κοινό ανάμεσα σε έναν κακοποιό και έναν αστυνομικό
είναι το έγκλημα, το οποίο ταυτόχρονα και τους διαχωρίζει. Ο πρώτος το διαπράττει και ο
δεύτερος το καταπολεμά.
Για λόγους δημόσιας ασφάλειας…
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Οι Αστυνομικοί της
Ασφάλειας σε
ρόλο ... “σερίφη”
Το τελευταίο τραγικό περιστατικό με τον ξυλοδαρμό
αστυνομικού της Ασφάλειας Αττικής από άτομα
του αντιεξουσιαστικού χώρου έξωθεν του Παντείου
Πανεπιστημίου και οι συνθήκες που αυτό έλαβε χώρα,
έρχεται να επιβεβαιώσει τις καταγγελίες της Ένωσής
μας για τον τρόπο που διατάζει η Ηγεσία της Γ.Α.Δ.Α.,
τους εκτελούντες υπηρεσία αστυνομικούς σχετικά με
την αντιμετώπιση των γνωστών «μπαχαλάκηδων»,
που δρουν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα φόβο,
εκμεταλλευόμενοι την «περίεργη» και συστηματική
αδυναμία της συντεταγμένης Πολιτείας και των
Οργάνων της, ως προς την αντιμετώπισή τους, ιδίως
μετά την κατάργηση της Ομάδας ΔΕΛΤΑ.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ:
- Ο παθών συνάδελφος βρισκόταν σε διατεταγμένη
υπηρεσία δικύκλου μόνος του;

- Και αν ναι, το γνώριζε το Κέντρο Επιχειρήσεων της
Γ.Α.Δ.Α. και του έδωσε εντολή να μεταβεί στο σημείο
και να παραμείνει εκεί;
- Πως είναι δυνατόν ο συνάδελφος ο οποίος είχε
άμεση εμπλοκή μόλις λίγες μέρες πριν στο ίδιο σημείο
σε παρόμοιο περιστατικό να διατάσσεται να μεταβεί
στον ίδιο χώρο και πάλι μόνος του;
- Το κέντρο επιχειρήσεων της Γ.Α.Δ.Α.,
διέταξε άμεσα για αναζητήσεις προς εντοπισμό και
σύλληψη των δραστών της επίθεσης που διώκεται
αυτεπαγγέλτως;
- Έχει ολοκληρωθεί η σχετική Ε.Δ.Ε. για την
συγκεκριμένη πρωτοφανή υπόθεση ώστε να αποσταλεί
και στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών για τον
επιμερισμό των ποινικών ευθυνών;
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών έχει
ήδη προβεί στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς
για την προάσπιση της ζωής και της σωματικής
ακεραιότητας των συναδέλφων μας που εκτελούν
φύλαξη ευπαθών στόχων, ακίνητοι και χωρίς να
πληρούνται τα προβλεπόμενα στο σχετικό Π.Δ.
141/1991 και δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι θα
παρακολουθεί στενά την υπόθεση και θα ενημερώσει
αρμοδίως τις Εισαγγελικές Αρχές.

Μέτρα Τάξης & Ασφάλειας στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Γράφουν οι:
Μαυραγάνης Χρήστος
Πρόεδρος Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Χρυσάφης Γρηγόρης
Αντιπρόεδρος Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων από συναδέλφους οι οποίοι
διατίθενται στη φύλαξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, είτε ένστολοι, είτε
με πολιτική περιβολή, ενόψει του νέου μέτρου εισόδου σε αυτά (ηλεκτρονικό
εισιτήριο).
Συγκεκριμένα διαπιστώσαμε ότι δεν έχει συνταχθεί ειδικό μνημόνιο ενεργειών
των διατιθέμενων αστυνομικών και δεν αναφέρονται σε καμία γραπτή διαταγή της
Υπηρεσίας τα καθήκοντά τους και η αποστολή τους και κατ’ επέκταση πως πρέπει
να ενεργήσουν όταν πλήθος ατόμων που είναι εφοδιασμένα με αντικείμενα,
δύνανται να προκαλέσουν επικίνδυνες σωματικές βλάβες και έχουν σκοπό να
καταστρέψουν τα ακυρωτικά μηχανήματα εισιτηρίων, παρά μόνο προφορικές
εντολές για έγκαιρη τηλεφωνική ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων και
συλλήψεις, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Διερωτόμαστε:
- Πώς είναι δυνατόν να αναμένει η Ηγεσία επιτυχία των μέτρων φύλαξης, όταν
πλέον μετά από τόσες επιθέσεις είναι πασιφανές ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο
για καταστροφή των μηχανημάτων από «γνωστές – άγνωστες» ομάδες και δεν
δύνανται να αντιμετωπιστούν από τους διατιθέμενους αστυνομικούς, οι οποίοι
θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα, αλλά μόνο από τις Ειδικές
Υπηρεσίες Αποκατάστασης Τάξης, οι οποίες είναι με τη σειρά τους καθηλωμένες
στα νησιά και στις φυλάξεις ευπαθών στόχων.
- Αν το καθήκον των διατιθέμενων αστυνομικών είναι μόνο να ενημερώσουν
το Κέντρο σε περίπτωση επίθεσης, αυτήν την ενέργεια την κάνουν κάλλιστα και οι
ίδιοι οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
- Αν δεν καταργούνταν η Ομάδα ΔΕΛΤΑ θα αντιμετωπίζονταν με
αποτελεσματικότερο τρόπο οι οργανωμένες επιθέσεις των «μπαχαλάκηδων» ;
- Έχουν αναρωτηθεί οι ιθύνοντες ότι οι Υπηρεσίες των Διευθύνσεων της ΓΑΔΑ
υπολειτουργούν, από τον αποδεκατισμό που υφίστανται, λόγω της καθημερινής
διάθεσης προσωπικού τους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς;
- Γιατί η Κυβέρνηση δεν νομοθετεί ώστε τέτοιου είδους πράξεις να θεωρούνται
ιδιώνυμα αδικήματα και οι δράστες τους να τιμωρούνται με τις ποινές που
προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα για συμμετοχή σε Εγκληματική Οργάνωση;
Κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε αποτρεπτικά και αποθαρρυντικά σε κάθε επίδοξο
δράστη.

Χύτας Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Μαυραγάνης Φώτης
Ταμίας Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Αναμένουμε ότι η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Σώματος θα αναλάβει
πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του όλου ζητήματος, αφού
μέχρι στιγμής τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι ο σχεδιασμός του μέτρου είναι
ανεπαρκής.
Υ.Γ. Διαρροές στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο από ανώτατο αξιωματικό που
ρίχνει την ευθύνη για την αναποτελεσματικότητα του μέτρου στους διατιθέμενους
αστυνομικούς, μόνο ως πρόκληση μπορεί να εκληφθεί. Στην επόμενη «διαρροή»
του ας μας γνωρίσει πως πίνει τον καφέ που του σερβίρουν στη «ζεστασιά της
γραφειάρας» του και ύστερα να επικρίνει τους συναδέλφους που είναι καθημερινά
στο πεζοδρόμιο και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.
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Χορήγηση Δανείων ΤΕΑΠΑΣΑ έτους 2017

Κατόπιν της υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/3-α από 04-02-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 421-Β/14-02-2017 και της από 02-03-2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ,
εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 167542/O 830 από 13/03/2017 εγκύκλιος του Ταμείου που αφορά τη χορήγηση δανείων
έτους 2017, η οποία εμπεριέχει τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τα έντυπα (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση
κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι, τα φετινά εγκριθέντα κεφάλαια δανείων του ΤΕΑΠΑΣΑ είναι αυξημένα σε σύγκριση με τα
αντίστοιχα του περασμένου έτους, μετά από πιέσεις που άσκησε η Π.Ο.ΑΣ.Υ. και η Ένωση Αθηνών και το πλαίσιο
των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης των δανείων διαφοροποιήθηκε με βάση τις αντικειμενικές – αξιοκρατικές
μεθόδους που εισηγήθηκε το συνδικαλιστικό μας κίνημα.

Ο αθλητισμός αναπόσπαστο Κομμάτι
της Ζωής των ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Η πρώτη φάση του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών τελείωσε κ έμειναν μόνο κάποιες αναβολές για να ολοκληρωθεί
ώστε να ξεκινήσουν τα play-offs με τα προημιτελικά και το Κύπελλο Φιλίας όπου συμμετέχουν οι 16 ομάδες που δεν προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Ο θεσμός
αυτός που διεξάγεται με ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, δίνοντας την ευκαιρία σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες να διεκδικήσουν έναν τίτλο. Ευχόμαστε η
συνέχεια να είναι το ίδιο ενδιαφέρουσα. Παρά ταύτα, μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η απαξίωση που φέρει το πρωτάθλημά μας από τους Διοικητές πολλών Υπηρεσιών
του λεκανοπεδίου, μην εξυπηρετώντας τους συναδέλφους ως προς την ώρα της βάρδιά τους, με αποτέλεσμα πολλές υπηρεσιακές ομάδες να μην μπορούν να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των αγώνων και να μηδενίζονται. Πρέπει να καταλάβουν ότι και ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός υγιή αστυνομικού
και δεν πρέπει να του το στερούμε. Είναι αναμφισβήτητα ένας τρόπος να ξεφεύγει από την δύσκολη καθημερινότητα και να αποβάλλει το άγχος και το στρες που του
δημιουργεί η αποστολή του έργου του και των δύσκολων καταστάσεων που αντιμετωπίζει καθημερινά ο αστυνομικός, όπου και καλείται να δώσει τη λύση.
Του ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗ Αχιλλέα
Αντιπροσώπου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
και Β’ Αντιπροέδρου Αθλητικής
Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος
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Μηνυτήρια αναφορά της Ένωσης Αθηνών για την
φύλαξη ευπαθών στόχων

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών πολλές φορές στο παρελθόν
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ανεξέλεγκτη διάθεση αστυνομικών
δυνάμεων στη φύλαξη ευπαθών στόχων. Έχουμε αντιδράσει κατά καιρούς
με ανακοινώσεις και με παραστάσεις διαμαρτυρίας, ενώ έχουμε μεταφέρει την
αγωνία μας τονίζοντας τους κινδύνους που διατρέχουν οι συνάδελφοι που
εκτελούν απροστάτευτοι τις παραπάνω φυλάξεις, σε όλες μας τις επαφές με την
εκάστοτε Φυσική και Πολιτική Ηγεσία. Η παραπάνω αγωνία μας μεταφέρθηκε
πολλές φορές και στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο, την Π.Ο.ΑΣ.Υ.
καθώς και στα Γενικά Συμβούλια.
Όλοι αντιμετώπισαν το πρόβλημα με συμπάθεια χωρίς όμως να έχει κανείς
διάθεση να θέσει «τον δάκτυλον επί των τύπων των ήλων». Στις περισσότερες
περιπτώσεις φύλαξης ευπαθών στόχων ενώ θα έπρεπε να επιτηρούνται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 141/1991 αυτοί αντιθέτως φρουρούνται από στατικές
δυνάμεις. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις οι συνάδελφοί μας φρουρούν ακίνητοι
και κατά μόνας στόχους ή μέσα σε αστυνομικά οχήματα, τα οποία πολλές φορές
δεν λειτουργούν, αποτελώντας ουσιαστικά οι ίδιοι ανυπεράσπιστοι στόχοι και
έκθετοι σε κάθε εγκάθετο εγκληματία που θέλει να πλήξει τη ζωή αστυνομικού
και το κύρος του θεσμού της Αστυνομίας. Το πρόσφατο περιστατικό της
τρομοκρατικής επίθεσης σε βάρος της διμοιρίας αποκατάστασης τάξης που είχε
διατεθεί προς φύλαξη των γραφείων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην οδό Χαριλάου Τρικούπη

ήταν αυτή που ξεχείλισε το ποτήρι, διότι όλως παρανόμως διατέθηκε διμοιρία για
σταθερή φύλαξη κατά παρέκκλιση της Υ.Α. 7001/1994 και μάλιστα στην επίμαχη
περιοχή των Εξαρχείων!
Η δική μας αποστολή είναι να στεκόμαστε δίπλα στα προβλήματα των
αστυνομικών και να έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη ότι προσφέρουμε το
ανθρωπίνως δυνατόν για να προασπίσουμε τα δικαιώματά τους και να σώσουμε το
υπέρτατο αγαθό, τις ζωές τους. Για αυτούς τους λόγους η Ένωσή μας προχώρησε
στην υλοποίηση της προειδοποίησης που είχε θέσει κατά καιρούς και κατέθεσε
μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ζητώντας να διερευνηθούν οι
τυχόν ποινικές ευθύνες των υπευθύνων για το έγκλημα της έκθεσης (άρθρο 306
του Π.Κ.) και για οποιοδήποτε άλλο ποινικό αδίκημα προκύψει.
Είμαστε αποφασισμένοι πλέον να φτάσουμε στη λύση του προβλήματος και
να μπει το μαχαίρι βαθιά στο κόκκαλο. Δεν θα επιτρέψουμε πλέον οι συνάδελφοί
μας να αποτελούν στόχο εξάσκησης βαλλιστικών δυνατοτήτων του κάθε
τρομοκράτη, ή του κάθε εγκληματία που θέλει να βγάλει τα απωθημένα του στον
εργαζόμενο αστυνομικό. Έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη
πιστεύουμε ότι θα δοθεί ένα τέλος σε αυτή τη συνεχόμενη ανομία που επικρατεί.
Οι αστυνομικοί έχουν οικογένειες και δεν μπορούν να πηγαίνουν για υπηρεσία ως
πρόβατα επί σφαγή.
Όποιος το επιτρέπει θα του αποδίδονται και οι ευθύνες που του αναλογούν!

Ομάδες Εργασίας Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Στις Ομάδες εργασίας Π.Ο.ΑΣ.Υ. που συγκροτήθηκαν για διάφορα ζητήματα που μας
απασχολούν και οι οποίες θα συνεδριάζουν στα γραφεία της Ομοσπονδίας, σε τακτικά χρονικά
διαστήματα, συμμετέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπρόσωποι της Ένωσης
Αθηνών ως εξής:

Επιτροπή Πειθαρχικού Δικαίου
ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης (Αντιπρόεδρος Ε.ΑΣ.Υ.Α.)
ΒΕΝΕΤΗΣ Γεώργιος (Αντιπρόσωπος Ε.ΑΣ.Υ.Α.)
Επιτροπή Χρόνου Εργασίας
ΧΡΥΣΑΦΗΣ Γρηγόριος (Αντιπρόεδρος Ε.ΑΣ.Υ.Α.)
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ Γεώργιος (Αντιπρόσωπος Ε.ΑΣ.Υ.Α.)
Επιτροπή για την Βαθμολογική Πρόοδο του Αστυνομικού Προσωπικού
ΧΥΤΑΣ Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Ε.ΑΣ.Υ.Α.)
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Βασίλειος (Αντιπρόεδρος Π.Ο.ΑΣ.Υ.– Αντιπρόσωπος Ε.ΑΣ.Υ.Α.)
Επιτροπή Θεμάτων Επιμόρφωσης και Μελετών
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Σταύρος (Αντιπρόεδρος Π.Ο.ΑΣ.Υ. –Αντιπρόσωπος Ε.ΑΣ.Υ.Α.)
Επιτροπή Επικίνδυνου και Ανθυγιεινού
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος (Πρόεδρος Ε.ΑΣ.Υ.Α.)
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Γεράσιμος (Αντιπρόσωπος Ε.ΑΣ.Υ.Α.)
Επιτροπή Μεταγωγών
ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ Κωνσταντίνος (Αντιπρόσωπος Ε.ΑΣ.Υ.Α.)

σύγχρονηαστυνομία
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Βροντερό «παρών» της Έ.ΑΣ.Υ.Α.
στην Ένστολη Πανελλαδική
Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας

Συντονισμένο «σφυροκόπημα» δέχτηκε την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017
η Κυβέρνηση από τις Ομοσπονδίες των αστυνομικών, των πυροσβεστών και
των λιμενικών, οι οποίες κατήγγειλαν την ανακολουθία λόγων και έργων των
κυβερνητικών αξιωματούχων, ενώπιον των χιλιάδων συναδέλφων στην ενέργεια
και στην αποστρατεία, κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής ένστολης συγκέντρωσης
διαμαρτυρίας στην Πλατεία Συντάγματος, όπου η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών έδωσε βροντερό «παρών». Μιας συγκέντρωσης -με κεντρικό σύνθημα
«η υπομονή μας εξαντλήθηκε, δυο χρόνια ψέματα και κούφιες υποσχέσεις»- που
θα ζήλευαν πολλά από τα πολιτικά κόμματα τόσο για τον όγκο όσο και για το
αγωνιστικό πάθος των συμμετεχόντων. Οι ένστολοι απέδειξαν για άλλη μια φορά
ότι μπορούν να δώσουν αγωνιστικά και δυναμικά τις οφειλόμενες απαντήσεις σε
όσους τους απαξιώνουν και να απαιτήσουν σεβασμό και τήρηση των εξαγγελιών
τις οποίες υπενθύμισαν με προβολές μέσω video-wall.
Ανάλογες αναφορές στις προεκλογικές υποσχέσεις των συγκυβερνώντων
κομμάτων, αλλά και στις πυκνές δημόσιες τοποθετήσεις των αρμοδίων
υπουργών, προεξάρχοντος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, έγιναν από
τους ομιλητές, αναδεικνύοντας τα αιτήματά μας όσον αφορά την αποκατάσταση
των μισθολογικών αδικιών (αποφάσεις ΣτΕ), την αναγνώριση της επικινδυνότητας
της εργασίας, το ειδικό μισθολόγιο και τα ισοδύναμα, το ασφαλιστικό σύστημα,
τις περικοπές δαπανών, τις προσλήψεις αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών
και άλλα ζητήματα της υπηρεσιακής καθημερινότητας που καθιστούν μαρτύριο
την άσκηση του λειτουργήματος όλων των ενστόλων.
Τόσο με τις ομιλίες-παρεμβάσεις από το βήμα της συγκέντρωσης όσο και
με τα εύστοχα συνθήματα των συγκεντρωθέντων, εστάλησαν ηχηρά μηνύματα
τόσο προς την Κυβέρνηση όσο και προς τα πολιτικά κόμματα, απαιτώντας να
μην προχωρήσουν στην ψήφιση νέων περικοπών, φέρνοντας ένα νέο μισθολόγιο,
αλλά να εφαρμόσουν τις αποφάσεις του ΣτΕ, ούτε να σκεφθούν να συνδιαλλαγούν
πίσω από κλειστές πόρτες με τους τροϊκανούς χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους
την επικινδυνότητα και την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος των ενστόλων.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα κλιμακώσει τη δράση του ανεπηρέαστα
από κομματικές σκοπιμότητες και επιδιώξεις μέχρι τελικής δικαίωσης. Τονίστηκε
δε ότι η εποχή που άλλα υπόσχονταν πριν από τις εκλογές και άλλα έκαναν
ως Κυβέρνηση, για τους ένστολους ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Ο πολιτικός
κόσμος οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αντιμετωπίσει τα
Σώματα Ασφαλείας με πνεύμα συναίνεσης έξω από τις προβλεπόμενες περικοπές
των μνημονίων.
Ακολούθησε πορεία μέσω των οδών Φιλελλήνων και Αμαλίας προς το
Κοινοβούλιο, με πρώτη στάση στο υπουργείο Οικονομικών, όπου θυροκολλήθηκε
από τους προέδρους το σχετικό Ψήφισμα, ενώ στη συνέχεια αντιπροσωπεία των
έξι Ομοσπονδιών επέδωσε το ίδιο Ψήφισμα στον Πρόεδρο της Βουλής των
Ελλήνων κ. Νίκο Βούτση, μέσω των βουλευτών κ. Αντώνη Συρίγου και κας Γιώτας
Κοζομπόλη, μελών της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης.

Αφού δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι το προεδρείο της Βουλής θα μεταφέρει τα
αιτήματά μας στην Κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα και θα μεσολαβήσει
για να γίνει επιτέλους ουσιαστικός διάλογος με το υπουργείο Οικονομικών, οι
Ομοσπονδίες ανανεώνουν το αγωνιστικό ραντεβού για το αμέσως προσεχές
διάστημα, καλώντας τους Αστυνομικούς, τους Πυροσβέστες και τους Λιμενικούς
όλης της χώρας να σηκώσουν ακόμα πιο ψηλά τη σημαία του αγώνα και
να προετοιμάζονται για την επόμενη ένστολη πανελλαδική συγκέντρωση
διαμαρτυρίας.
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Η Ένωση Αθηνών έδωσε λύση στο
ζήτημα της Άμεσης Δράσης με
καίριες και άμεσες παρεμβάσεις
Με πρωτοβουλία της Ένωσης Αθηνών και συμμετοχή της Π.Ο.ΑΣ.Υ., έγινε
ευρεία σύσκεψη με τη Φυσική Ηγεσία στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για
το θέμα που προέκυψε τις τελευταίες μέρες μετά την αναδιάρθρωση και αφορούσε
την υπηρεσία της Άμεσης Δράσης.
Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ
Γρηγόρης, ο Αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Σταύρος, ο Πρόεδρος
της Ένωσης Αθηνών κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος, οι Αντιπρόεδροι της Ένωσης
Αθηνών κ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Παναγιώτης και κ. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Χρήστος, οι οποίοι και
υπηρετούν στην εν λόγω Υπηρεσία. Εκ μέρους της Φυσικής Ηγεσίας συμμετείχαν ο
Αρχηγός Αντιστράτηγος κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος, ο Υπαρχηγός Αντιστράτηγος
κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης, ο Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος
κ. ΜΠΑΚΑΣ Αντώνιος, ο Διευθυντής του Επιτελικού γραφείου του Αρχηγού,
Ταξίαρχος κ. ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ Στυλιανός, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οργάνωσης
& Νομικής Υποστήριξης, Αστυνομικός Διευθυντής κ. ΜΠΑΚΟΛΑΣ Δημήτριος
και ο Τμηματάρχης του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Οργάνωσης &
Νομικής Υποστήριξης, Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΠΑΛΑΙΟΓΙΩΡΓΟΣ Ηλίας.
Ζητήθηκε από τη Φυσική Ηγεσία να μην υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα της
παρ. 4 του άρθρου 29 του Π.Δ. 7/2017 για την Αναδιάρθρωση- Αναδιάταξη της
Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής.

Μετά την πολύωρη συζήτηση και την έκθεση των επιχειρημάτων από την
πλευρά μας για την ιστορική αυτή Υπηρεσία, η Φυσική Ηγεσία διαβεβαίωσε την
Ομοσπονδία και την Ένωση Αθηνών ότι η διάρθρωση της Άμεσης Δράσης θα
παραμείνει αμετάβλητη και ότι οι τομείς που προβλέπονται από το εν λόγω Π.Δ.
θα αφορούν μόνο την υπηρεσιακή αρμοδιότητα.
Σε καμία περίπτωση δεν θα μετακινηθούν συνάδελφοι σε γραμματείες εκτός
του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α., ενώ όσον αφορά τα ωράρια εργασίας θα παραμείνουν
ως έχουν.
Από τη μεριά μας θέλουμε να εκφράσουμε την απόλυτη ικανοποίησή μας
για την εξέλιξη αυτή, διότι το Αρχηγείο δέχτηκε τα δίκαια και εμπεριστατωμένα
αιτήματά μας. Έτσι η ιστορική Άμεση Δράση, η οποία αποτελεί τον βασικό
υπηρεσιακό βραχίονα της ΕΛ.ΑΣ. και είναι όλα αυτά τα χρόνια δίπλα στις ανάγκες
του πολίτη θα συνεχίσει να προσφέρει τις μέγιστες υπηρεσίες στην κοινωνία.
Τέλος, για πρώτη φορά η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. θα υπάγεται και τυπικά σε
οργανόγραμμα Διεύθυνσης. Θέλουμε να τονίσουμε σε κάθε τόνο ότι το
συνδικαλιστικό μας κίνημα με τα άμεσα αντανακλαστικά του θα προασπίζει πάντα
και στο μέγιστο βαθμό τα δίκαια αιτήματα των μελών του και θα αναδεικνύει την
προσφορά του Έλληνα Αστυνομικού στην ελληνική κοινωνία.

Η υποκρισία στο μεγαλείο της!

στη φύλαξη των γραφείων κυβερνητικού κόμματος ή είναι αποσπασμένος στη
Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, με αποτέλεσμα
οι λιγότερο «τυχεροί» συνάδελφοι που μένουν πίσω στα τμήματα να καλούνται
να εργάζονται σαν «σύγχρονοι σκλάβοι» για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές
ανάγκες της Υπηρεσίας τους, περιμένοντας και αυτοί μήπως σταθούν «τυχεροί»
και έρθει η σειρά τους για να «αποδράσουν»!!!
Και ενώ οι Υπηρεσίες των Αθηνών στενάζουν από την έλλειψη προσωπικού,
ακόμη και σήμερα αποσπώνται αστυνομικοί για φύλαξη πολιτικών στόχων….
προφανώς για να εργαστούν!!!
Επίρρωση των ανωτέρω καταγγελιών μας αποτελεί η επίσκεψη μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας στο Α.Τ. και Τ.Α. Ακροπόλεως όπου
οι συνάδελφοι μας περιέγραψαν την ζοφερή υπηρεσιακή τους καθημερινότητα.
Επειδή προφανώς κάποιοι έχουν μάθει να βαφτίζουν το κρέας ψάρι, η Ένωση
Αθηνών διαμηνύει προς τη Πολιτική και Φυσική Ηγεσία ότι όπως έπραξε το
καθήκον της για τη διασφάλιση της ζωής των μελών της που διατίθενται ακίνητοι
στη φύλαξη στόχων, το ίδιο θα πράξει και για τη διασφάλιση των αυτονόητων
εργασιακών δικαιωμάτων τους.

Με έκπληξη διαβάσαμε την δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη κ. ΤΟΣΚΑ Νικόλαου ότι επί θητείας του, οι αστυνομικοί στα Αστυνομικά
Τμήματα πλέον εργάζονται.
Συμφωνούμε απόλυτα μαζί του, αλλά ίσως δεν έχει ενημερωθεί για το
γεγονός ότι εργάζονται σε συνθήκες σύγχρονης δουλείας, χωρίς τη χορήγηση
εβδομαδιαίων ημερήσιων αναπαύσεων για ξεκούραση, με ακατάσχετα ωράρια
αφού δεν τηρείται η εβδομαδιαία ανακοίνωση της υπηρεσίας τους, με διαταγές
για λήψη μέτρων τάξης και ασφαλείας σε γνωστές στην Υπηρεσία συναθροίσεις
και εκδηλώσεις, μόλις λίγες ώρες πριν την τέλεσή τους, δίχως τη χορήγηση του
προβλεπόμενου εξοπλισμού για την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους
(ληγμένα αλεξίσφαιρα, αναλογικοί ασύρματοι, ακατάλληλα οχήματα). Κατά τ’
άλλα όμως εργάζονται.
Καλούμε τον κύριο Υπουργό να επισκεφθεί τα κεντρικά τμήματα της Αθήνας,
και μαζί μας αν επιθυμεί, προκειμένου να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι και όχι ότι
του μεταφέρεται, τις εκατοντάδες ημερήσιες αναπαύσεις που οφείλονται στους
συναδέλφους μας, καθώς και τις άθλιες συνθήκες υγιεινής που επικρατούν, λόγω
της έλλειψης συνεργείων καθαρισμού, όπως διαπιστώνει η Ένωσή μας κατά τις
επισκέψεις της στα Αστυνομικά Τμήματα του κέντρου, με τους Διοικητές πλέον να
“σηκώνουν τα χέρια ψηλά”, αφού το προσωπικό που έχει απομείνει, δεν επαρκεί
ούτε για την κάλυψη των πάγιων αναγκών των Υπηρεσιών.
Όσο για το ερώτημα, που οφείλεται αυτή η μεγάλη έλλειψη προσωπικού των
Αστυνομικών Τμημάτων της Αθήνας, μια ματιά στη διάταξη της Υπηρεσίας τους
αρκεί για να παρατηρήσει κανείς ότι μεγάλος αριθμός αστυνομικών, ενώ κατέχει
οργανική θέση σε κεντρικά τμήματα, διατίθεται προς υπηρεσία αποκλειστικά

Εκτός Τόπου και Χρόνου

Οργή, αγανάκτηση και θυμό
προκάλεσαν
στην
Αστυνομική
οικογένεια οι ατυχείς και προκλητικές
δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών κ. Νικολάου ΤΟΣΚΑ για
τους Αστυνομικούς που υπηρετούν στα
Αστυνομικά Τμήματα.
Η προσπάθεια του κυρίου Υπουργού
να καρπωθεί τους κόπους των
Αστυνομικών έπεσε στο κενό, όπως
και πολλών προκατόχων του, γιατί
απλά όλοι γνωρίζουμε και ιδιαίτερα η
ελληνική κοινωνία πως και κάτω από
ποιες συνθήκες φέρνουμε σε πέρας την
αποστολή μας.
Μόνο δύο ερωτήματα προς τον
κύριο Υπουργό:
α) Γνωρίζει ότι στερούμαστε
στοιχειώδη μέσα για να αντιμετωπίσουμε

σκληρούς κακοποιούς; Ποιος ευθύνεται;
β) Γνωρίζει πόσες Ημερήσιες
Αναπαύσεις (Ρεπό) οφείλονται σε
χιλιάδες Αστυνομικούς οι οποίοι
εργάζονται χωρίς ξεκούραση για
δύο και τρεις μήνες ασταμάτητα;
Ποιος ευθύνεται; (Επισυνάπτεται σχετ.
έγγραφο μίας μόνο Αστυνομικής
Υπηρεσίας)
Τέλος, καλούμε τον κύριο Υπουργό
αν δεν μπορεί να αναγνωρίσει το
λάθος του και να ζητήσει συγγνώμη,
ας κάνει κάτι ξεχωριστό από όλους
τους προηγούμενους, να θεσμοθετήσει
το επικίνδυνο της εργασίας του
Αστυνομικού όπως δημοσίως έχει
δεσμευτεί καθώς τούτο είναι απαίτηση
και των αστυνομικών και της κοινωνίας.
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Συνάντηση Π.Ο.ΑΣ.Υ. και
Ενώσεων της Αττικής στο
Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. για
ζητήματα που επιζητούν
άμεσης επίλυσης
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. με τον Προϊστάμενο
του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής Υποστράτηγο κ.
Γεώργιο ΚΩΤΣΑΚΗ, προκειμένου να εξευρεθούν άμεσες λύσεις σε ζητήματα που
έχουν ανακύψει και αφορούν το Αστυνομικό Προσωπικό.
Η συνάντηση έλαβε χώρα παρουσία του Προέδρου της Ομοσπονδίας κ.
Γρηγορίου Γερακαράκου, του Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων ΠΟΑΣΥ Συνδρεβέλη
Χρήστου καθώς και αντιπροσωπειών των Διοικητικών Συμβουλίων: Αθηνών
Γενικό Γραμματέα Ρήγα Νικόλαο, Αντιπρόεδρο Χρυσάφη Γρηγόρη, Αντιπρόεδρο
Χύτα Κων/νο, Πειραιά Πρόεδρο Λιότσο Σπύρο, Δυτικής Αττικής Πρόεδρο
Σταματάκη Γιώργο, Β/Α Αττικής Αναπλ. Γενικό Γραμματέα Πασπαλάρη Αθανάσιο,
με κυρίαρχα ζητήματα προς συζήτηση, το θέμα που έχει προκύψει με το Τ.Π.Δ.Υ.,
το ζήτημα της απαρχαιωμένης ενδοεπικοινωνίας, μέσω ασυρμάτων, το ζήτημα
των μετακινήσεων με τα Μ.Μ.Μ. καθώς και το ζήτημα της καθαριότητας στις
Αστυνομικές Υπηρεσίες ανά την επικράτεια.
Στην πραγματοποιηθείσα συνάντηση καταστήσαμε σαφές ότι είναι απαιτητό
να εξευρεθούν άμεσες λύσεις προκειμένου να σταματήσει η ταλαιπωρία των
συναδέλφων μας αλλά και να εξασφαλιστούν σε αυτούς συνθήκες ασφάλειας και
υγιεινής έτσι όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις των νόμων.
Από πλευράς της Ηγεσίας, μας έγιναν γνωστά τα κάτωθι:
• ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Τ.Π.Δ.Υ.
Μετά από τις ενέργειες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και
της ΠΟΑΣΥ, απεστάλη στις Αστυνομικές Υπηρεσίες η υπ’αριθ. 1761/17/364493
από 21/02/2017 διαταγή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού/Α.Ε.Α με θέμα
«Αιτήματα διαγραφής Αστυνομικού Προσωπικού από το πρώην Ταμείο Πρόνοιας
Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ)».
• ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Μ.Μ.Μ.
Μας γνωστοποιήθηκε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για το
αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στην Αττική αφού το προσεχές διάστημα
θα συναφθεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων Αρχών, προκειμένου
μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα Μ.Μ.Μ., να έχουν

χορηγηθεί έγκαιρα ηλεκτρονικές κάρτες εισόδου για το αστυνομικό προσωπικό
του λεκανοπεδίου Αττικής, ως αντιστάθμισμα στις υπηρεσίες ασφάλειας που
προσφέρουν οι υπηρετούντες αστυνομικοί της Αττικής στους σταθμούς των
Μ.Μ.Μ.
• ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Για το ζήτημα της καθαριότητας στις Αστυνομικές Υπηρεσίες ανά την επικράτεια
ενημερωθήκαμε ότι ο διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης καθαριότητας με
ιδιωτική εταιρεία που εκκρεμεί από αρχές του έτους 2016, για όλη τη Χώρα,
υπολογίζεται να ολοκληρωθεί κατά το μήνα Μάιο τρέχοντος έτους και θα
οδηγήσει σε οριστική επίλυση του προβλήματος. Μέχρι τότε δυστυχώς θα
πραγματοποιούνται οι γνωστές προσωρινές μηνιαίες συμβάσεις από τις διαχειρίσεις
των Υπηρεσιών με τα γνωστά κενά χρονικά διαστήματα κατά τα οποία όπως έχουμε
πολλάκις καταγγείλει και δημοσιοποιήσει δημιουργούν τριτοκοσμικές συνθήκες
υγιεινής στους εργαζόμενους αστυνομικούς και στους πολίτες που επισκέπτονται
τις Αστυνομικές Υπηρεσίες.
• ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ
Τέλος, αναφορικά με το φλέγον ζήτημα του πεπαλαιωμένου αναλογικού
συστήματος ενδοεπικοινωνίας μας δόθηκε διαβεβαίωση ότι άμεσα πρόκειται
να τεθεί σε λειτουργία το νέο ψηφιακό σύστημα (TETRA) ενδοεπικοινωνίας το
οποίο θα παρέχει επιτέλους την απαιτούμενη ασφάλεια στην επικοινωνία των
ασυρματικών κέντρων με τους εκτελούντες υπηρεσία αστυνομικούς.
Η Ομοσπονδία σεβόμενη το θεσμικό της ρόλο παρακολουθεί όλα τα ζητήματα
που απασχολούν την καθημερινότητα των συναδέλφων παρεμβαίνοντας στους
αρμόδιους παράγοντες και ενημερώνει υπεύθυνα, δίνοντας λύσεις στα φλέγοντα
προβλήματα.

Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να συγχρονίζει τις
άδειες σε συζύγους αστυνομικούς
και γενικά σε εργαζόμενους;
Του Παπαδάκη Θεόφιλου
Ειδικού Γραμματέα ΠΟΑΣΥ
Επικεφαλής Επιτροπής Χρόνου Εργασίας ΠΟΑΣΥ
μέλους Ενωτικού Κινήματος Αστυνομικών (Ε.Κ.Α.)

Επειδή πολλοί συνάδελφοι μας, θέτουν ερωτήματα σχετικά με τον
προγραμματισμό αδειών μεταξύ εργαζομένων συζύγων, σας γνωρίζουμε ότι
ισχύουν τα εξής:
–Σύμφωνα με τη Συνταγματική αρχή για την προστασία της Οικογένειας
που ρητά προβλέπει το άρθρο 21 του Συντάγματος, ότι δηλαδή το Κράτος
υποχρεωτικά πρέπει να προστατεύει την Οικογένεια όλων των πολιτών του, αυτό
φυσικά ισχύει και για τον Οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας και για όλους τους
εργαζόμενους Αστυνομικούς.
–Η Κανονιστική Διαταγή 11/1991 για τα δικαιώματα του γυναικείου
Αστυνομικού προσωπικού και ειδικότερα στο άρθρο 7 ορίζει ότι οι έγγαμες
γυναίκες Αστυνομικοί πρέπει να λαμβάνουν την κανονική τους άδεια μαζί
ταυτόχρονα με τους συζύγους τους.
–Το άρθρο 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του π.δ. 27/1986 (άδειες
Αστυνομικού Προσωπικού) ορίζουν ότι στον προγραμματισμό και τη χορήγηση
των κανονικών αδειών, η Διοίκηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις του
προσωπικού, ως και τους λόγους που επιβάλλουν αυτές και οι που διατυπώνονται
έγκαιρα με έγγραφη αναφορά του.
Έτσι, οδηγούμαστε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι μεταξύ εργαζομένων
συζύγων, ακόμα και εάν ο/η σύζυγος εργάζεται σε άλλον εργασιακό κλάδο,

εκτός δηλαδή των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, η Υπηρεσία
του Αστυνομικού, υποχρεωτικά, πρέπει να προγραμματίζει την κανονική άδεια,
είτε της γυναίκας Αστυνομικού είτε του άνδρα Αστυνομικού, σε χρόνο που θα
έχει την κανονική του άδεια μαζί με την/τον εργαζόμενο σύζυγό του/της, όπως
προβλέπει το άρθρο 21 του Συντάγματος και οι διατάξεις του π.δ. 27/1986 και
της Κ.Δ. 11/1991.
Όταν λοιπόν υποβάλλονται αιτήσεις για τον προγραμματισμό των κανονικών
αδειών ολόκληρου του έτους και για όλη την κανονική άδεια, οι συνάδελφοι θα
πρέπει να αναφέρουν με κάθε λεπτομέρεια, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, τους
ακριβείς λόγους που επιβάλλεται να λάβουν τις άδειες τους στα συγκεκριμένα
χρονικά διαστήματα μαζί με τις οικογένειές τους, ενώ βέβαια καλό θα ήταν
ακόμα και να προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν όλα τα
παραπάνω.
Σε κάθε περίπτωση οι συνάδελφοι που διαπιστώνουν οποιαδήποτε
καταστρατήγηση σε οτιδήποτε σχετικό, θα πρέπει να ενημερώνουν τους
εκλεγμένους συναδέλφους εκπροσώπους στο συνδικαλιστικό κίνημα και μετά
βάσει των άρθρων 45 και 46 του π.δ. 141/1991 να προβαίνουν στην υποβολή
έγγραφων αναφορών παραπόνων προς την Υπηρεσία τους αρχικά και έπειτα στην
αμέσως επόμενη ανώτερη προϊστάμενη Υπηρεσία.

σύγχρονηαστυνομία

Ετήσιος χορός – κοπή
βασιλόπιτας Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Λίγες ώρες χαράς και ξεγνοιασιάς από τα καθημερινά προβλήματα πέρασαν
οι αστυνομικοί στον ετήσιο χορό – κοπή βασιλόπιτας της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών. Του σωματείου, που με τις πρωτοβουλίες του, προσπαθεί
να λύνει προβλήματα, αλλά και να δίνει ένα αλλιώτικο τόνο στην υπηρεσιακή
καθημερινότητα των μελών του. Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι, έχουμε
οικογένειες, ζούμε μέσα σε μια κοινωνία που έχει δεχθεί πολλά χτυπήματα.
Δεν το βάζουμε κάτω, όμως. Αγωνιζόμαστε αποφασιστικά, με το χαμόγελο στα
χείλη, διασκεδάζουμε και ξεφεύγουμε από το άγχος και τις δυσκολίες της ζωής,
γιατί αυτό επιτάσσει η ίδια η ανθρώπινη φύση. Η ετήσια χοροεσπερίδα, αυτόν
τον σκοπό υπηρετεί και γι’ αυτό βρίσκει πλατιά ανταπόκριση κάθε χρόνο.
Πέρα από τη μαζική προσέλευση των συναδέλφων, μας τίμησαν με την
παρουσία τους η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και εκπρόσωποι
των πολιτικών κομμάτων, των Ομοσπονδιών Σωμάτων Ασφαλείας και λοιπών
συνδικαλιστικών Ενώσεων Αστυνομικών.
Τη σκυτάλη πήραν στη συνέχεια οι καλλιτέχνες Αποστολία Ζώη, Νίκος
Οικονομόπουλος και Στέλιος Ρόκκος, οι οποίοι κράτησαν ζωντανό το κέφι και
το χορευτικό ενδιαφέρον των συναδέλφων, ως τις πρώτες πρωινές ώρες.
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«Θα σέβεστε...»
Του Παπαγεωργίου Γεώργιου
Αντιπροσώπου Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Νόμος 3686/2008. Ένας νόμος καθαρά “φωτογραφικός“, αντισυνταγματικός,
αναξιοκρατικός και καθ’όλα ΑΔΙΚΟΣ. Ένας νόμος γραμμένος κυριολεκτικά
στο πόδι, που ειλικρινά απορώ αν δικαιούμαστε δέκα χρόνια μετά να του
καταλογίζουμε μόνο επιπολαιότητα ή προχειρότητα. Ένας νόμος που στην αρχική
του τουλάχιστον εφαρμογή, δέχθηκε πολλές απανωτές δικαστικές σφαλιάρες,
δικαιώνοντας συναδέλφους Ανθυπαστυνόμους για το προφανές. Στην συνέχεια
όμως, ανέλπιστα, την θέση των θετικών αποφάσεων πήραν απανωτές αρνητικές
αποφάσεις ΟΛΩΝ των τμημάτων του Διοικητικού Εφετείου, ακόμη και όταν οι
εισηγήσεις στην διαδικασία, ήτανε θετικές!! Περίεργο...
Αξιοπερίεργο, θα έλεγε κανείς, και αξιομνημόνευτο, αποφάσεις της δικαιοσύνης
να είναι τόσο αντιφατικές για ένα τόσο ξεκάθαρο ζήτημα, όπου η ουσία του είναι
ΑΚΡΙΒΩΣ Η ΙΔΙΑ, είτε για τους συγκυριακά “δικαιωμένους“ συναδέλφους, είτε για
κάποιους διαχρονικά “άτυχους “, αφού η δικαιοσύνη, που ήτανε η μόνη λογική
ελπίδα τους, τους “πρόδωσε” με αποφάσεις αν μη τι άλλο... διχαστικές. Ακόμη
και το ΣΤΕ, δήλωσε αναρμόδιο να δικάσει επί διοικητικής διαφοράς και έδειχνε ως
αρμόδιο και υπεύθυνο το Υπουργείο μας, που αρνείται χρόνια τώρα να δεχθεί και
να νομοθετήσει το αυτονόητο! Αρνείται δηλαδή να δεχθεί, ότι με την ανοχή του,
ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ και διαιωνίζει μια μέγιστη υπηρεσιακή ανωμαλία...
Η καταστρατήγηση της ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, δεν έχει προηγούμενο πιστεύω, τόσο στα
ελληνικά αστυνομικά δρώμενα, όσο και παγκοσμίως, πολύ πιθανόν, με μοναδική
εξαίρεση στην “ΛΑΜΨΗ” του κ. Φώσκολου.
Οφείλω να ξεκαθαρίσω λίγο την θέση μου και υποχρεούμαι να εξηγήσω
σε όλους ότι το μεγαλύτερο, κατά την προσωπική μου άποψη, ζήτημα με τους
Ανθυπαστυνόμους, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ το θέμα της ανέλιξής τους και το πότε θα φτάσουν
στον “πολυπόθητο“ βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ ή Α’ (όπως προκατειλημμένα
περνάει στην σκέψη των περισσοτέρων), αλλά είναι ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ
ΑΠ’ΟΛΑ ζήτημα ΑΡΧΩΝ και ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ.
Δεν νοείται νεότερός σου, χωρίς κανένα αξιοκρατικό κριτήριο, να καθίσταται
αρχαιότερός σου, με μόνο κριτήριο τον χρόνο συμπλήρωσης υπηρεσίας συνολικά
στο Σώμα και όχι τον χρόνο κτίσεως και των χρόνων παραμονής στον βαθμό. Έτσι
έχουμε σήμερα Υπαστυνόμους που μείνανε στον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου
από 1(!) έως ...11 χρόνια...!!! Αν γινόταν αυτό στους Αξιωματικούς τι θα γινόταν;;;
Η απάντηση είναι πολύ απλή... Δεν θα γινόταν ΠΟΤΕ.
Έτσι λοιπόν, σε μια μέρα (ή νύχτα) ο διατάσσων, καθίσταται διατασσόμενος και
μια άλλη μέρα-άν του τύχει να κερδίσει καμιά αγωγή-”λοτταρία”- θα ξαναπάρει
την θέση στην επετηρίδα που του ανήκει. Αν αυτό δεν είναι υπηρεσιακή-διοικητική
ανωμαλία, τότε ποιό και τί ακριβώς είναι;;;
Εγώ πάντως αν ήμουνα στην θέση του Υπουργείου μας, κάθε χρόνο, θα
ντρεπόμουνα, όλο και πιο πολύ. Και μην βιαστεί κανείς να χαρακτηρίσει τους
συναδέλφους που διεκδικούν το ΔΙΚΑΙΟ, ως γραφικούς και κομπλεξικούς ή άλλα
τσιτάτα που διαβάζω κατά καιρούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο,
διότι αγαπητοί μου, μόλις “βιαστεί” κατ’ αυτόν τον τρόπο η προσπάθειά σου να
ανελιχθείς δίκαια και φυσιολογικά ( και μιας και το υφιστάμενο σύστημα, είναι

καθαρά ιεραρχικό... καλό θα ήτανε μεταξύ μας, τουλάχιστον, σε τέτοια
θέματα να υπάρχει αν μη τι άλλο ειλικρίνεια ) κι ενώ συγχρόνως στραπατσάρεται
επανειλημμένα και η αξιοπρέπειά σου, όταν νεότεροί σου “ πηδάνε “ δύο
βαθμούς μέσα σε ελάχιστο χρόνο....-γιατί το σύστημα έτσι απλά και ανερυθρίαστα
το επιτρέπει-...τότε σε ποιά ακριβώς αξιοκρατική Αστυνομία να πιστέψεις;;; Πώς
είναι ανθρωπίνως δυνατόν να το χωνέψεις ΚΑΙ αυτό;;;
Το ζήτημα αυτό, έπρεπε να είχε λυθεί... ΧΘΕΣ!ΠΑΡΑΠΡΟΧΘΕΣ!!!
Δυστυχώς όμως σέρνεται για χρόνια, με προτάσεις επί προτάσεων για μερική
άρση της αδικίας ή μερικής αποκατάστασης ορισμένων αλλά δυστυχέστατα κανένα
προηγούμενο προεδρείο της ΠΟΑΣΥ ή της ΠΟΑΞΙΑ δεν ασχολήθηκε ΣΟΒΑΡΑ,
ΥΠΕΥΘΥΝΑ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ με το θέμα. Για πρώτη φορά, οι Ομοσπονδίες μας,
αλλά και η Ένωση Αθηνών, με συντεταγμένο τρόπο, με δημιουργία επιτροπών
και μελέτη κάποιων προτάσεων προσπαθούνε να δώσουνε μια λύση στο όλο
θέμα. Το κοινό ερώτημα, βέβαια, όλων των συναδέλφων που βιώνουν αυτήν
την κατάσταση είναι αν η λύση αυτή θα εξαλείψει τις ήδη υφιστάμενες αδικίες
και ανισότητες. Η απάντηση είναι απ’ ότι φαίνεται όχι· και αυτό διότι όσο κι αν
υπάρχει πολύ καλή πρόθεση προκειμένου να σταματήσει η αδικία, η πρόταση
προσανατολίζεται στο να επιλύσει μελλοντικά και επί μέρους κυρίως το ζήτημα,
με καθ’ όλα όμως δυσμενή τρόπο για όσους αδικήθηκαν, αφού δεν τους
αποκαθιστά επί της ουσίας και με τα σημερινά δεδομένα, τους εγκλωβίζει μια για
πάντα να αποδεχθούν την ιεραρχική ανωμαλία. Και ως γνωστόν ότι δεν έτυχε...
μάλλον πέτυχε!
Ένας ακόμη βασικός στόχος είναι συνάμα και ο περιορισμός της βιομηχανίας
των αγωγών και θα πρέπει να γίνει παραπάνω από κατανοητό σε πολιτική και
φυσική ηγεσία ότι τέτοιες “πληγές“ θα μένουν για πάντα ανοιχτές, με ότι αυτό
συνεπάγεται, αν δεν δίνεται ΟΡΙΣΤΙΚΗ και ΔΙΚΑΙΗ λύση.
Ποιά θα ήταν λοιπόν μια απόλυτα δίκαιη λύση;;; Η μαύρη αλήθεια είναι πως
δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, θα δοθεί, κι αυτό γιατί θέλει πραγματικά μεγάλη
αποφασιστικότητα, θάρρος αλλά το κυριότερο βαθιά αίσθηση περί απονομής της
δικαιοσύνης και είναι ΜΙΑ και μόνο μία (εκτός αν έχει κάποιος να προτείνει κάτι
καλύτερο).
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των αδικηθέντων, έστω όταν θα φτάνουν
στον βαθμό του Υ/Β’ ή του Υ/Α’ αντίστοιχα και για να διευκολυνθεί το Υπουργείο
μας και ο προϋπολογισμός του Κράτους, χωρίς να αξιωθεί κάποιο οικονομικό
όφελος διεκδικώντας προηγούμενες βαθμολογικές διαφορές. Ένα άλλοθι μείον
λοιπόν.
Έτσι μόνο θα υπάρξει ορθή αποκατάσταση της επετηρίδας, εξομάλυνση,
δικαιοσύνη και θα δοθεί ένα άμεσο τέλος στις δικαστικές προσφυγές των
Ανθυπαστυνόμων τουλάχιστον...
Υπάρχουν οι σειρές στην επετηρίδα, με την πρώτη σειρά Ανθυπαστυνόμων
που αδικήθηκε να είναι αυτή της 30/10/2007 και από εκεί και πέρα σχετικά
εύκολα μπορούμε να βρούμε επιτέλους μια άκρη. Και θερμή παράκληση, να μη
μου αντιπαραθέσετε μερικοί, ότι θα «αδικηθούν» εκ νέου οι αρχαιότεροι αυτή
τη στιγμή Υ/Β’ & Υ/Α’ του Ν.3686/2008,οι οποίοι ήτανε νεότεροι αυτών που θα
γίνουν αρχαιότεροι τους αναδρομικά και θα καταστούν τώρα αυτοί με την σειρά
τους νεότεροι των ομοιοβάθμων τους ... (δεν πιστεύω να μπερδευτήκατε;;;;;)
Και ότι θα έχουμε νέες αγωγές των νεοθιγομένων, γιατί όταν αποδέχεσαι ή έστω
βολεύεσαι στην συγκυριακή ανωμαλία ( έστω “και με τον νόμο”), τότε δεν πρέπει
να έχεις επ’ ουδενί λόγο, το ηθικό τουλάχιστον έρισμα να αντιδράσεις, αν και
εφόσον “ θα γυρίσει ο τροχός...”, με άλλο νόμο.
Χαριτολογώντας, θα μου επιτρέψετε, να κλείσω με μια επίκαιρη προτροπή,
προς διαφόρους παραλήπτες, ανεξαρτήτου βαθμού ή θέσης.
«Θα σέβεστε»…

«Όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο»

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

Ρίχνοντας μια ματιά στα τροχαία ατυχήματα που επιλήφθηκε η υπηρεσία
μου τον τελευταίο χρόνο, με μεγάλη απογοήτευση διαπιστώνω ότι ένας μεγάλος
αριθμός αυτών έχει εμπλεκόμενους συναδέλφους. Επιπλέον, ένας μεγάλος
αριθμός συγκρούσεων αφορά υπηρεσιακά οχήματα.
Σύνηθες αίτιο ατυχήματος είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου, η κατανάλωση
αλκοόλ, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και η υπερβολική ταχύτητα για έναν
εκ των οδηγών. Ενώ στις συγκρούσεις κατά κύριο λόγο ο ελιγμός, η τήρηση
αποστάσεων ασφάλειας και ο μη πλήρης έλεγχος του οχήματος .
Στην σημερινή εποχή ο μέσος οδηγός μαστίζεται από ποικίλα προβλήματα,
οικονομικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, άγχος και άλλα προβλήματα της
καθημερινότητας, κοινώς οδηγεί χωρίς να έχει το 100% της προσοχής του
στην οδήγηση. Έτσι, σχεδόν ο καθένας είναι ανά πάσα στιγμή πολύ πιθανό να
προκαλέσει κάποιο ατύχημα.
Για τον Αστυνομικό οδηγό, εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν, προστίθενται
η πίεση, η επικινδυνότητα , καθώς και η κακή συντήρηση των οχημάτων και
ποικίλοι άλλοι παράγοντες. Μοναδικό όπλο του αστυνομικού οδηγού, είναι η
διαρκής επαγρύπνηση και η συνεχής εκπαίδευση στην οδήγηση. Το δεύτερο

βέβαια είναι ουτοπικό καθώς οι περισσότεροι οδηγοί μας απλά τοποθετήθηκαν σ’
αυτήν τη θέση εν μία νυκτί, χωρίς καν να ερωτηθούν.
Συμπερασματικά, καλό θα ήταν για την πρόληψη των ατυχημάτων –
συγκρούσεων να υπάρχει έγκυρη και διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση
για τους οδηγούς μας, καθώς και περιοδικώς έλεγχος των οχημάτων για την
καταλληλότητα τους.
Σε ότι αφορά, την πρόληψη, γενικά και εφόσον δεν μπορούμε να αλλάξουμε
τον Κ.Ο.Κ. (προτιμώντας κατά πολύ τις απόψεις του κ. Ιαβέρη), προτείνω
την αυστηρή τήρηση και επιβολή του. Μην ρίχνετε το μπαλάκι στην Τροχαία,
ασχοληθείτε , ενημερωθείτε και χρησιμοποιήστε το μπλοκάκι σας, κάποιοι μόνο
έτσι θα βάλλουν μυαλό.
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι υπηρετώ τα τελευταία οκτώ χρόνια
σε υπηρεσίες της Τροχαίας και δεν θέλω να δω κι άλλη σταγόνα αίματος.
Αρκετούς συναδέλφους χάσαμε, αρκετά αδέλφια, γονείς, παιδιά, φίλους. Κάποια
στιγμή πρέπει να μπει ένα τέλος. Θυμηθείτε ότι κάποιος μας περιμένει σπίτι όταν
σχολάσουμε, μην βάζουμε σε περίσσιο κίνδυνο την ζωή μας.
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Μεταθέσεις: Με το σταυρό στο
χέρι ή δουλοπάροικοι …

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

Ένα θέμα που απασχολεί σχεδόν το σύνολο των αστυνομικών είναι το ζήτημα
των μεταθέσεων. Με το τελευταίο κώδικα ευτυχώς διορθώθηκαν αρκετές αδικίες
και είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτούς που το
διαμόρφωσαν (κυρίως στον πρόεδρο της Ένωσης Αθηνών Μαυραγάνη Χρήστο
που συμμετείχε στην επιτροπή), αφού χρειάστηκαν να περάσουν αρκετά χρόνια
από το προηγούμενο. Έκλεισαν για πάντα τα παραθυράκια που έβγαζαν μάτια.
Είναι αποδεκτό από όλους ότι όλες οι Διευθύνσεις έχουν ανάγκη από προσωπικό
και με τις συνταξιοδοτήσεις και τις μη επαρκείς προσλήψεις δυστυχώς το πρόβλημα
θα διογκώνεται. Από τις τωρινές αλλά και τις μελλοντικές μεταθέσεις περισσότερο
θίγεται ο Νόμος Αττικής. Πέρσι υπήρχε ένα έγγραφο που αποδεικνύει ότι η
ΓΑΔΑ είχε έλλειψη 4.276 θέσεων !!!! Τώρα που έχει περάσει ένα χρόνος, θα
έχει μεγαλώσει. Μόνη σίγουρη λύση είναι προσλήψεις, το μόνο που «σώζει»
λίγο την κατάσταση είναι η αύξηση των υποχρεωτικών χρόνων υπηρεσίας από
25 σε 40. Είναι κοινή διαπίστωση ότι στην Αστυνομία μόλις αδειάζει μια θέση
γραφείου αμέσως καλύπτεται από μάχιμο, το αντίθετο ποτέ με αποτέλεσμα οι ίδιοι
και ίδιοι να είναι στο δρόμο. Πρέπει άμεσα να καταργηθούν οι αποσπάσεις και
οι προσωρινές μετακινήσεις, διότι αυτό πλέον είναι μεγάλη πληγή και προκαλεί
μεγάλη εντύπωση πως διατάσσονται άτομα να πηγαίνουν σε ένα νομό για φύλαξη
π.χ. spot ή φύλαξη αεροδρομίων ή ενίσχυση λόγω καλοκαιρινής σεζόν και
ακριβώς από τους ίδιους νομούς να φεύγουν συνάδελφοι στην παραμεθόριο ή
στα νησιά για το μεταναστευτικό και οι πρώτοι να παίρνουν και τα μόρια.
Με αυτό τον τρόπο τα προβλήματα παραμένουν. Δεν είναι δυνατόν να
υπάρχουν αποσπασμένοι στο Άγιο Όρος από την Αθήνα και να λαμβάνουν τα
μόρια κανονικά. Ομοίως να υπηρετεί κάποιος στα επίσημα, να φαίνεται τύποις

ότι είναι Αθήνα ενώ στην πραγματικότητα να είναι στο τόπο καταγωγής του και
να κάνει αίτηση να πάει με μετάθεση σε νησί για να παίρνει όσο πιο πολλά
μόρια από την απόσταση μπορεί, αφού ξέρει ότι θα συνεχιστεί η απόσπασή του.
Μεγάλο πρόβλημα επίσης έχει δημιουργηθεί σε αρκετούς νομούς με τις υπηρεσίες
γραφείου, που σε μερικούς από αυτούς ξεπερνάει το 20%.
Προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να θεσπιστούν σε όλους τους νομούς
αριθμητικά αυστηρά θέσεις γραφείων και θέσεις μάχιμων που να μην επιτρέπεται
να μετακινηθεί στην θέση γραφείου εάν δεν τον αναπληρώσει κάποιος στην
θέση του μάχιμου. Εάν θέλει κάποιος να παραμένει όσα χρόνια θέλει σε θέση
μάχιμου. Ομοίως πρέπει επιτέλους να μοριοδοτηθούν οι μάχιμες υπηρεσίες στην
Αθήνα γιατί δυστυχώς όλοι οι Αστυνομικοί δεν κινδυνεύουμε το ίδιο να πάμε
κατηγορούμενοι ή να τραυματιστούμε ή δεν έχουμε τις ίδιες συνθήκες εργασίας.
Επίσης φαινόμενα όπως με τους δυο συναδέλφους που υπηρετούσαν ακόμα
μετά από τόσα χρόνια στην Μελίνα Μερκούρη πρέπει να εκλείψουν γιατί θίγουν
όσους μάχονται καθημερινά στο πεζοδρόμιο. Πρέπει κάποιοι να φέρουν ευθύνη
για τέτοια φαινόμενα και μόνο τότε θα δούμε πολλούς συναδέλφους που έχουν
«κρυφτεί» στις πιο απίθανες «τρύπες» να εργάζονται για το καλό του πολίτη.
Με αυτές τις λίγες παρεμβάσεις θα διορθωθούν οι περισσότερες αδικίες και
συνάδελφοι οι οποίοι προσπαθούν με το νόμιμο τρόπο να μετατεθούν στο τόπο
συμφερόντων τους ή να πάρουν μια εσωτερική μετάθεση εντός νομού, να μην
παρακαλάνε από δω και από εκεί ή να προβαίνουν σε μη συναδελφικές ενέργειες
για να πάνε νωρίτερα στο τόπο τους. Προσλήψεις τώρα και αξιοκρατία. Αυτό
χρειαζόμαστε στην Αστυνομία.

Μία απο τα
ίδια...

Του Δελαπόρτα Γεωργίου
Αντιπροσώπου Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, η αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ δημοσιεύτηκε στις
αρχές Φεβρουαρίου και είναι πλέον γεγονός με το Π.Δ. 7/2017. Διαβάζοντάς το όμως
και γνωρίζοντας το πρόσφατο παρελθόν με τις συνεχείς παλινωδίες και αναβολές,
αναρωτήθηκα γιατί τώρα και τι το καινούργιο φέρνει. Έχουμε αναβάθμιση της άμεσης
υποστήριξης προς τους πολίτες, έχουμε αύξηση των αστυνομικών στο δρόμο,
έχουμε βελτίωση στην διερεύνηση και εξιχνίαση εγκλημάτων, έχουμε εκπαίδευση
και συνεργασία με τοπικούς φορείς, έχουμε βελτίωση στις συνθήκες εργασίας
των αστυνομικών και τέλος η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση
κόστους και ανθρώπινου δυναμικο; Όλα τα παραπάνω που αποτελούν τους στόχους
μιας αναδιάρθρωσης επιτυγχάνονται; Πεποίθησή μου είναι ότι με το παρόν Π.Δ.
δεν επιτυγχάνονται και αντιμετωπίζεται ως ένα επικοινωνιακό χαρτί στα χέρια της
Κυβέρνησης.
Επί παραδείγματι οι ελάχιστες συγχωνεύσεις αστυνομικών τμημάτων στην Αττική
όπως προβλέπονται ήταν επιβεβλημένες και αυτονόητες από τη μη αποτελεσματική
λειτουργία τους λόγω έλλειψης προσωπικού. Αυτό όμως δεν αποτελεί λόγο για
να προχωρά μια αναδιάρθρωση καθώς δεν μπαίνει στην ουσία των προβλημάτων
που έρχεται να θεραπεύσει. Ούτε βγάζει τους «κρυμμένους» στην επιφάνεια, προς
όφελος της αστυνόμευσης. Η Ομοσπονδία έγκαιρα είχε καταθέσει μια εκατοντασέλιδη
πρόταση- μελέτη του απόστρατου αξιωματικού κ. Παπακωνσταντή, που προέβλεπε
την αναπροσαρμογή των οργανωτικών σχημάτων και δομών α) στην υψηλού επιπέδου
αστυνόμευση και στην αστυνόμευση σε επίπεδο καθημερινότητας, β) στην αναβάθμιση
του ανθρώπινου παράγοντα (επιστημονικό προσωπικό, εκπαίδευση, προσωπικό
ειδικών κατηγοριών) και γ) στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Επρόκειτο για ένα μοντέλο
που αφορούσε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και έχτιζε τις δομές τις Αστυνομίας
από κάτω προς τα πάνω. Δυστυχώς όμως δεν έλαβε της ανάλογης προσοχής.
Καταλήγουμε λοιπόν στο σήμερα όπου αν πιστεύει κανείς ότι θα συμβεί κάτι από τα
παραπάνω μετά την εφαρμογή της αναδιάρθρωσης, ας βγει να το υποστηρίξει.
Προσωπικά οι προσδοκίες μου γρήγορα γκρεμίστηκαν όπως και οι φόβοι μου
εξίσου γρήγορα επιβεβαιώθηκαν. Για άλλη μια φορά το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε
επιδερμικά απλά για να κλείσει ως ένα ζήτημα που εκκρεμούσε και απεδείχθη ότι
εξουσία και φαντασία δεν πάνε μαζί.

Ανάγκη λειτουργίας
ιατρείου στην
Διεύθυνση
Εγκληματικών
Ερευνών
Του Γκούμα Βρεττού
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Η άμεση ιατρική φροντίδα σε οποιονδήποτε εργασιακό χώρο,
η αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού, έγκαιρα, τη στιγμή της
εκδήλωσής του στο χώρο δουλειάς και μέχρι τη μεταφορά του ασθενούς
σε νοσηλευτική μονάδα, από ιατρό ή εξειδικευμένο νοσηλευτικό
προσωπικό, είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την αντιμετώπιση
κάθε έκτακτου υγειονομικού περιστατικού και την ομαλή εξέλιξη της
μελλοντικής κατάστασης υγείας του εργαζομένου. Η γνώση μάλιστα αυτή
στον κάθε εργαζόμενο πως πολύ κοντά του, εντός του χώρου εργασίας του
υπάρχει εν λειτουργία χώρος υγειονομικής αντιμετώπισης οποιουδήποτε
προβλήματος υγείας του, - ειδικά στους σημερινούς χαλεπούς και άκρως
στρεσογόνους καιρούς - μπορεί να αποτελέσει παράγοντα σιγουριάς που
θα του επιτρέψει να είναι πλήρως αφοσιωμένος στο έργο του.
Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, μια Υπηρεσία πολυάριθμη
σε αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό, το οποίο προσφέρει στο τομέα
της εγκληματικότητας πανελλαδικώς επιστημονικό έργο, αναγνωρισμένο
διεθνώς, θεωρούμε αδιανόητη την απουσία οργανωμένου και πλήρως
εξοπλισμένου ιατρείου.
Κατόπιν αυτών, κρίνεται επιβεβλημένη η ίδρυση και η λειτουργία
ιατρείου στους χώρους της Υπηρεσίας μας, στελεχωμένη από ιατρό και
βοηθό νοσηλευτή για την άμεση εξυπηρέτηση του προσωπικού μας,
καθόσον πλησίον της Υπηρεσίας δεν υφίσταται νοσηλευτικό ίδρυμα.
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Μεγάλη προσφορά αίματος από τους
συναδέλφους στη Δ.Α.Ε.Α.
Η Ένωσή μας πραγματοποίησε, με
τεράστια επιτυχία, άλλη μία αιμοδοσία
στο Αμφιθέατρο της Διεύθυνσης
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.
Η προσέλευση των συναδέλφων
ήταν συγκινητική και επιβεβαίωσε
για άλλη μια φορά ότι οι αστυνομικοί
ξεχωρίζουν για την κοινωνική τους
ευαισθησία.
Σαν Ένωση δεσμευόμαστε ότι θα
συνεχίσουμε να προσφέρουμε στο
συνάδελφο και στην κοινωνία με
ανάλογες δράσεις.

Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο
αστυνομικός και οι πολίτες ότι την
κρίσιμη στιγμή η Τράπεζα Αίματος της
Ένωσής μας παρέχει άμεσα βοήθεια
στους ίδιους ή σε κάποιο πρόσωπο του
οικογενειακού τους περιβάλλοντος.
Νιώθουμε λοιπόν την υποχρέωση
να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους
που ενισχύουν αυτή την προσπάθεια
καθώς και το Διευθυντή της Διεύθυνσης
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής
που μας φιλοξένησε στη Αμφιθέατρο
της Διεύθυνσης.
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Δίνω
Συνάντηση Ε.ΑΣ.Υ.Α., με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Αθηνών για τα Α.Τ. και την φρουρά Α.Μ.Α.

Η Ένωση Αθηνών με αφορμή την ανάληψη καθηκόντων των νέων Διευθυντών
των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς της, επισκέφθηκε τον Ταξίαρχο Αθηνών κ.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗ Δημήτριο για θέματα που απασχολούν τα πολύπαθα τμήματα της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.
Στον κ. Ταξίαρχο μεταφέρθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το
προσωπικό των τμημάτων, ιδιαίτερα από την έλλειψη προσωπικού, τις αμέτρητες
οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις και την καταπάτηση των εργασιακών
δικαιωμάτων των συναδέλφων.
Ιδιαίτερα μεταφέρθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τα κεντρικά τμήματα
της Αθήνας, όπως Ομόνοιας, Αμπελοκήπων, Ακροπόλεως, Αγίου Παντελεήμονα
κ.α., τα οποία έχουν καταγραφεί από τις επισκέψεις που πραγματοποιούνται
κατά καιρούς σε αυτά. Ειδικά στο Α.Τ. Ακροπόλεως σε πρόσφατη επίσκεψη μας
παρατηρηθήκαν σημάδια αποσύνθεσης στη λειτουργία του, αφού η παρούσα
δύναμη των συναδέλφων δεν υπερβαίνει το 50% της οργανικής. Δυστυχώς στα
αστυνομικά τμήματα, που σύμφωνα με τα λεγόμενα των υπευθύνων αποτελούν το
κύτταρο της Αστυνομίας, ακόμα και τώρα συνεχίζουν να απομειώνονται με διάθεση
των συνάδελφων στη φύλαξη κυβερνητικών κτιρίων και πολιτικών προσώπων.
Οι φυλάξεις στόχων αυξάνονται, οι υπηρεσιακές ανάγκες πολλαπλασιάζονται και
το προσωπικό μειώνεται. Είναι αυταπόδεικτο ότι αυτή η μαθηματική σχέση δεν
βγαίνει.
Αναφέρθηκαν τα θέματα καθαριότητας και υγιεινής στα τμήματα και η έλλειψη

υλικοτεχνικής υποδομής (περιπολικά, φωτοτυπικά μηχανήματα, γραφική ύλη
κ.α.) και κάθε μέσο που είναι αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία των τμημάτων,
στην υπηρεσία των πολιτών.
Επίσης εκτενής αναφορά έγινε και στη φύλαξη του Α.Μ.Α., τη μη τήρηση
του ωραρίου εργασίας και τον εξορθολογισμό των δυνάμεων που απαιτείται έτσι
ώστε να μην γίνεται διάθεση προσωπικού από τα ήδη επιβαρυμένα τμήματα για
τη φύλαξη του.
Ο κ. Ταξίαρχος άκουσε τις θέσεις μας και μας διεμήνυσε ότι θα κάνει ότι είναι
ανθρωπίνως δυνατόν για να λύσει κάποια προβλήματα και να καλυτερεύσει την
εργασιακή καθημερινότητα των συναδέλφων μας.
Η Ένωση Αθηνών όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν δεν θα παραμείνει
στα λόγια. Μεταφέραμε όπως οφείλαμε θεσμικά τα προβλήματα των συναδέλφων
μας. Όμως δεν παρασυρόμαστε από κούφιες υποσχέσεις ούτε και θα περιμένουμε
για λύσεις στο διηνεκές.
Είναι πράγματι λυπηρό να ακούμε συχνά τις δηλώσεις των υπευθύνων για την
αναγκαιότητα ενίσχυσης των τμημάτων και οι ίδιοι όχι μόνο να επιτρέπουν αλλά
και να δρομολογούν ουσιαστικά το οριστικό κλείσιμό τους.
Είναι αδιανόητο οι συνάδελφοί μας που υπηρετούν σε αυτά να αισθάνονται
«άτυχοι» και να ψάχνουν τρόπους να φύγουν ή να επιλεχθούν στους «τυχερούς»
αποσπασμένους για θέσεις «ειδικής μεταχείρισης».
Αστυνομία δύο ταχυτήτων δεν θα την επιτρέψουμε!
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Με ενέργειες της Ένωσης Αθηνών εκδόθηκε η
διαταγή για την χορήγηση βεβαιώσεων από
τη Διεύθυνση Διαχείρησης Χρηματικού Α.Ε.Α.
Το τελευταίο διάστημα, μεγάλη έκταση έχει πάρει το θέμα της παράνομης
κράτησης από το Τ.Π.Δ.Υ. σε συναδέλφους του Ταμείου πρώην Χωροφυλακής,
οι οποίοι δεν είχαν ουδέποτε ερωτηθεί και κατά συνέπεια δεν είχαν υποβάλλει
εγγράφως αίτημα υπαγωγής στο Ταμείο. Λόγω της οικονομικής κατάστασης που
όλοι βιώνουμε αλλά και της ρευστής κατάστασης όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά
που αλλάζουν κάθε χρόνο προς το χειρότερο, πολλοί συνάδελφοι υπέβαλλαν
αιτήσεις για διακοπή της παράνομης κράτησης και επιστροφής των κρατήσεων
τους.
Ένα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την διαγραφή των αστυνομικών
από το Ταμείο είναι η βεβαίωση για το αν έχει υποβληθεί ή όχι ενυπόγραφο
αίτημα υπαγωγής στο Ταμείο.
Η αρμόδια Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού του Α.Ε.Α. ενώ αρχικά χορηγούσε
στους αιτούντες συναδέλφους την εν λόγω βεβαίωση υπαγωγής στο Τ.Π.Δ.Υ.,
στην συνέχεια με την υπ’ αριθμ 1761/16/2561316 από 28-12-2016 Διαταγή
με θέμα «Εισφορές υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων» αρχικά
κατευθύνει τους συνάδελφους να εκτυπώνουν μια βεβαίωση που απαιτείται από
ειδική εφαρμογή του POL αλλά όσο αφορά την σχετική βεβαίωση που αιτούνται
οι συνάδελφοι για το εάν είχε υποβληθεί εκ μέρους τους αίτημα για υπαγωγή
στο Ταμείο, παραπέμπει να υποβάλλεται το σχετικό αίτημα απ’ ευθείας στο

Γιατί;;;
Η αστυνομική επιχείρηση προκειμένου να
τερματιστούν οι καταλήψεις κτιρίων και να αποδοθούν
στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους αποτελεί πράξη
κράτους δικαίου.
Το απαράδεκτο γεγονός των καταλήψεων που
χρόνια τώρα γιγαντώνεται με την άνευ προηγουμένου
ανοχή της Πολιτείας έχει ως αποτέλεσμα τη γέννηση
ανομίας, βίας και είναι χώροι στους οποίους
παρασκευάζονται κάθε είδους όπλα που φυσικά θα
στραφούν εναντίον Αστυνομικών και όχι μόνο.
Δυστυχώς όμως στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν
υπό κατάληψη από τους γνωστούς σε όλους μας,
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που χρησιμοποιούνται ως
ορμητήρια για επιθέσεις εναντίον Αστυνομικών, Μέσων

Τ.Π.Δ.Υ. όπου τηρείται σχετικό αρχείο. Από την άλλη πλευρά όμως το Τ.Π.Δ.Υ.
σε όποιον συνάδελφο αιτείται την εν λόγω βεβαίωση, απαντά ότι σχετικό αρχείο
δεν τηρείται στο Ταμείο και ότι αυτές τις βεβαιώσεις τις εκδίδει η Υπηρεσία μας (Δ/
νση Διαχείρισης Χρηματικού)!!!
Είναι απαράδεκτο να ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοι, οι οποίοι ζητούν το
αυτονόητο, την διακοπής της παράνομης κράτησης καθώς και την επιστροφή των
κρατήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου ώστε να εκδοθεί άμεσα διευκρινιστική διαταγή
που να κατευθύνει τους συναδέλφους από ποια Υπηρεσία θα αιτούνται την
απαιτούμενη βεβαίωση υπαγωγής στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων,
καθότι η καθυστέρηση κατάθεσης της αίτησης διακοπής της κράτησης στο Τ.Π.Δ.Υ.
μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποβαίνει σε βάρος των συναδέλφων
οι οποίοι την επιβαρύνονται παράνομα κάθε μήνα.
Μετά από τις ενέργειες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και της
ΠΟΑΣΥ, απεστάλη στις Αστυνομικές Υπηρεσίες η υπ’ αρίθμ. 1761/17/364493
από 21/02/2017 διαταγή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού/Α.Ε.Α με θέμα
«Αιτήματα διαγραφής Αστυνομικού Προσωπικού από το πρώην Ταμείο Πρόνοιας
Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ)».

Μαζικής Μεταφοράς και κατά περιουσίες πολιτών,
χωρίς χρόνια τώρα κανείς να κάνει το παραμικρό.
Γιατί άραγε; Τι είναι αυτό που εμποδίζει την
Αστυνομία να κάνει το αυτονόητο; Ποια συμφέροντα
κρατούν δεμένα τα χέρια της Αστυνομίας; Γιατί σε
γειτονιές της Αθήνας η πρόσβαση της Αστυνομίας είναι
απαγορευτική και οι πολίτες νιώθουν απροστάτευτοι;
Μήπως όλα αυτά δεν συνιστούν παράνομες
πράξεις;
Τι άλλο πρέπει να συμβεί σε αυτή τη χώρα για να
εφαρμοστούν οι Νόμοι;
Τέλος, ας μην προστρέξουν ορισμένοι να
αναρωτηθούν γιατί η Αστυνομία δεν επεμβαίνει. Το
είπαμε:

Δεν την αφήνουν
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ΝΙΜΤΣ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ:
Αυτά που γνωρίζουν λίγοι και ευελπιστώ
να μάθουν πολλοί περισσότεροι.
Του Πανταζή Βασιλείου
Αντιπροέδρου Οικονομικών Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει η χώρα μας, ένας από τους
τομείς που πραγματικά πλήττεται είναι αυτός της υγείας. Πόσους συγγενείς, φίλους
και γνωστούς δεν έχουμε ακούσει τα τελευταία έτη να αναζητούν ποιοτικές παροχές
υγείας στην καλύτερη δυνατή – προσιτή τιμή; Σίγουρα πολλούς και δυστυχώς
αυτός ο αριθμός μεγαλώνει, τόσο λόγω της οικονομικής κρίσης, όσο και λόγω της
αύξησης νοσημάτων σε μικρές ηλικίες. Ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας
που ζούμε, αλλά και ως ένας εργασιακά βεβαρυμμένος – καταπονημένος από
τις συνθήκες εργασίας κλάδος, αυτός των Αστυνομικών Λειτουργών, βιώνουμε
και εμείς καθημερινά τα προαναφερόμενα προβλήματα στον τομέα της υγείας και
κρίνεται πλέον σκόπιμο, ανεξάρτητα από την ηλικία που φέρει ο καθένας μας,
άπαντες να γνωρίζουν τις παροχές των Ιδρυμάτων που εκ της νομοθεσίας είναι
ασφαλισμένοι.
Στο πλαίσιο αυτό, θα προσπαθήσω να συνδράμω στην ενημέρωση των
συναδέλφων που είναι ασφαλισμένοι στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ταμεία τέως
Ελληνικής Χωροφυλακής) και ευελπιστώ στο τέλος του άρθρου να μάθουμε λίγο
περισσότερα από αυτά που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε.
ΝΙΜΤΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 2 του Α. Ν. 1137/1946, όπως αυτό
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, αποστολή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ΜΤΣ
(ΝΙΜΤΣ) και δικαιούχοι παροχών αυτού είναι:
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
1. Η παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης, εργαστηριακών εξετάσεων και
χειρουργικών επεμβάσεων.
2. H ειδίκευση, συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών
και άλλων επαγγελματιών υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων
επαιδευτικών προγραμμάτων.
3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της ιατρικής, των
βιολογικών επιστημών και της υγείας γενικότερα.
4. Η εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης της περίθαλψης με στόχο την
αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ:
1. Αξιωματικοί & Ανθυπασπιστές εν ενεργεία του Στρατού Ξηράς και της
Αεροπορίας, μόνον κατόπιν εγκρίσεως της Ιεραρχίας τους (ΓΕΣ-ΓΕΑ).
2. Αξιωματικοί & Ανθυπασπιστές εν αποστρατεία του Στρατού Ξηράς και της
Αεροπορίας.
3. Αξιωματικοί & Ανθυπαστυνόμους εν ενεργεία και εν αποστρατεία της
Ελληνικής Αστυνομίας εφόσον είναι μέτοχοι του Μ.Τ.Σ. Επισημαίνεται ότι,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ως άνω Α.Ν. εισφέρουν στους
πόρους του Ιδρύματος μόνο Αξιωματικοί & Ανθυπασπιστές μέσω μηνιαίων
εισφορών υπέρ ΝΙΜΤΣ.
4. Αξιωματικοί & Ανθυπασπιστές εν αποστρατεία της τέως Χωροφυλακής.
5. Τα μέλη οικογενειών των ανωτέρω και τις ορφανικές οικογένειες αυτών.
6. Υπάλληλοι ΝΙΜΤΣ και ΜΤΣ, καθώς και οι οικογένειες αυτών.
7. Οι υπαγόμενοι στην Πολεμική Διαθεσιμότητα και μόνον εφόσον έχουν
επιλέξει την υγειονομική περίθαλψη του Στρατιωτικού Συνταξιούχου.
8. Λοιποί τρίτοι μέσω κλήσεων στο ΕΚΑΒ.
9. Λοιποί τρίτοι που χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης με έγκριση του
Γενικού Διευθυντή.
Το ΝΙΜΤΣ βρίσκεται στην Αθήνα, Μονή Πετράκη 10-12, διαθέτει τηλεφωνικό
κέντρο: 210.7288.001-30 και έναν πλήρη δικτυακό τόπο: www.nimts.gr, τον
οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε για να ενημερωθείτε περαιτέρω. Το Ίδρυμα,

οφείλουμε να πούμε ότι σήμερα είναι ένα μεγάλο Γενικό Νοσοκομείο με 15.000
περίπου νοσηλευόμενους το χρόνο, 80.000 περίπου εξεταζόμενους στα εξωτερικά
ιατρεία και 1.000 περίπου άτομα προσωπικό.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τα στρατιωτικά φαρμακεία έχουν δικαίωμα να πωλούν με έκπτωση, τόσο
φάρμακα, όσο και παραφαρμακευτικό υλικό, με αποτέλεσμα, αν σε μια συνταγή,
η συμμετοχή είναι 25%, ο ασφαλισμένος να λαμβάνει τα φάρμακά του στο
στρατιωτικό φαρμακείο με συμμετοχή 25% μείον την προαναφερόμενη έκπτωση.
Σύμφωνα με την τελευταία ΚΥΑ, το ποσοστό της προαναφερόμενης έκπτωσης
- µείωσης των τιµών στα φάρμακα που διατίθενται στους δικαιούχους από τα
στρατιωτικά φαρμακεία & τα υποκαταστήματά τους διαμορφώνεται ως εξής:
1. Τα διατιθέµενα συνταγογραφούµενα φάρµακα µε Ποσοστό Μικτού
Κέρδους (mark up) Φαρµακείου ίσο ή µεγαλύτερο του 12% επί της χονδρικής
τιµής, στην εκάστοτε λιανική τιµή της επίσηµης Κρατικής ∆ιατίµησης, ελαττωµένης
κατά ποσοστό 10% υπέρ των δικαιούχων.
2. Τα διατιθέµενα συνταγογραφούµενα φάρµακα µε Ποσοστό Μικτού
Κέρδους (mark up) Φαρµακείου κάτω του 12% επί της χονδρικής τιµής, στην
εκάστοτε λιανική τιµή της επίσηµης Κρατικής ∆ιατίµησης.
3. Τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΗΣΥΦΑ), καθώς και τα συναφή
φαρµακευτικά προϊόντα (παραφαρµακευτικά, επιδεσµικά κ.λπ.), διατίθενται στην
τιµή απόκτησής τους, προσαυξηµένη κατά 10% πλέον νοµίµων επιβαρύνσεων.
Δικαιούχοι των παραπάνω παροχών από τα στρατιωτικά φαρμακεία είναι, πέραν
από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τα εν ενεργεία στελέχη της Ελληνικής
Αστυνομίας που είναι ασφαλισμένα στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) και οι
απόστρατοι της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο αυτοί που ήταν ασφαλισμένοι στα
ταμεία της τέως Ελληνικής χωροφυλακής, όσο και της τέως Αστυνομίας Πόλεων,
καθώς και τα μέλη των οικογενειών των προαναφερομένων κατηγοριών. Για τη
διάθεση φαρμάκων στους δικαιούχους απαιτείται η επίδειξη δημοσίου εγγράφου
με το οποίο αποδεικνύεται η υπαγωγή στις εν λόγω κατηγορίες δικαιούχων.
Προς τούτο, να υπενθυμίσω για τους παλαιότερους ότι, κατά το παρελθόν και
συγκεκριμένα κατά το έτος 2005 είχαν εκδοθεί και χορηγηθεί στους δικαιούχους
βεβαιώσεις από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού/ΑΕΑ με σχετική θεώρηση
από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κεντρικό Κατάστημα

Μονής Πετράκη 12 (εντός νοσοκομείου ΝΙΜΙΤΣ) ,11521 Αθήνα

210.7288.333 08.00 - 14.00 Εργάσιμες
210.7236.360 ημέρες

Υποκατάστημα ΥΕΘΑ.

Μεσογείων 227-231 (είσοδος κοινού από οδό Δημοκρατίας),
11526 Αθήνα

210.6552.757

08.00 - 14.00 Εργάσιμες
ημέρες

Υποκατάστημα 401 ΓΣΝΑ

Κανελοπούλου 1 (εντός του 401 ΓΣΝΑ), 11526 Αθήνα

210.7493.012

08.00 - 14.00 Εργάσιμες
ημέρες

Υποκατάστημα ΕΚΕΜΣ

Εντός ΕΚΕΜΣ Αθήνα

210.7668.247

08.00 - 14.00 Εργάσιμες
ημέρες

1ο Φαρμακείο Φρουράς
Θεσσαλονίκης

Γρηγορίου Λαμπράκη 1-3 (εντός παλιού 424 Στρ. Νοσοκομείου),
08.00 - 14.00 Εργάσιμες
2310.229.171
Θεσσαλονίκη
ημέρες

2ο Φαρμακείο Φρουράς
Θεσσαλονίκης

Εντός Νέου 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκη

2310.381.593

08.00 - 14.00 Εργάσιμες
ημέρες

Υποκατάστημα Λάρισας

Τρικάλων 1 και Λαγού (εντός του 404 Γ. Στρ. Νοσοκομείου),
41222 Λάρισα

2410.993.732

08.00 - 14.00 Εργάσιμες
ημέρες

Υποκατάστημα Ξάνθης

Περικλέους και Ανανιάδη, 67100 Ξάνθη

25410.347.19

08.00 - 14.00 Εργάσιμες
ημέρες
08.00 - 14.00 Εργάσιμες
25510.350.39
ημέρες

Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης Λεωφόρος Αλεξάνδρου 64, 68100 Αλεξανδρούπολη

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υποκατάστημα Ναυτικού
Νοσοκομείου Αθηνών

Δεινοκράτους 70 (εντός ΝΝΑ), 11521 Αθήνα

2107261541

08.00 - 14.00 Εργάσιμες ημέρες

Υποκατάστημα Σαλαμίνας

Ναύσταθμος Σαλαμίνας, 18900 Σαλαμίνα

2104649157

08.00 - 14.00 Εργάσιμες ημέρες

Υποκατάστημα Κρήτης

Σούδα (εντός Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης), 73100
Χανιά

2821082619

08.30 - 14.00 Εργάσιμες ημέρες
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Σύλλογος Ηπειρωτών Αστυνομικών και
Πολιτικών Υπαλλήλων Αττικής
ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΑ 104 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017
στο Αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α., η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του
Συλλόγου Ηπειρωτών Αστυνομικών και Πολιτικών Υπαλλήλων Αττικής.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε σύντομος εορτασμός της επετείου της
απελευθέρωσης των Ιωαννίνων (21η Φεβρουαρίου). Το Σύλλογό μας τίμησαν
με την παρουσία τους οι: Πατήρ Χαράλαμπος από την ενορία Αγ. Θεράποντα
Ζωγράφου, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και Ηπειρώτης Αντιστράτηγος
κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. ΣΤΕΦΟΣ Ιωάννης
και ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης από το Νομό Ιωαννίνων και ο βουλευτής του Νομού
Άρτας κ. ΤΣΙΡΚΑΣ Βασίλειος. Από τη ΝΈΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ο τομεάρχης αρμόδιος
για θέματα Προστασίας του Πολίτη κ. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μάξιμος, ο βουλευτής
Ιωαννίνων κ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κων/νος, ο βουλευτής Άρτας κ. ΣΤΙΛΙΟΣ Γεώργιος,
ο βουλευτής Πρεβέζης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Στέργιος. Από τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ το στέλεχος και απόστρατος συνάδελφος ΓΟΓΟΛΟΣ Δημοσθένης.
Από το ΚΚΕ ο βουλευτής Β’ Αθηνών και Ηπειρώτης κ. ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χρήστος και
το στέλεχος κ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ Χαράλαμπος. Από τους ΑΝ.ΕΛ. ο βουλευτής κ.
ΚΑΤΣΙΚΗΣ Κων/νος. Επίσης το παρών έδωσαν ο πρώην Υπουργός και πρώην
Βουλευτής Ν.Δ. κ. ΦΟΥΣΑΣ Αντώνιος, ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
- Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. και Ηπειρώτης κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριος, ο
πρώην γραμματέας της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και γραμματέας του καταναλωτή κ.
ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ Ελευθέριος, η πολιτευτής της Β’ Αθηνών με τη Ν.Δ. κα ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ
Ιωάννα, ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της
Ν.Δ. κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Σάκης, ο τέως πρόεδρος του Συλλόγου μας και Διευθυντής
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής Ταξίαρχος κ. ΨΩΜΑΣ Γεώργιος, ο
Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ. και Ηπειρώτης κ. ΤΣΙΓΚΟΣ Βασίλειος, ο Αντιπρόεδρος
της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας κ. ΚΟΝΗΣ Κωνσταντίνος, ο
Πρόεδρος της αδελφότητας Ηπειρωτών Αργυρούπολης κ. ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ Γεώργιος,
ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας καρδιολόγος κ. ΦΟΥΣΑΣ
Στέφανος. Από τους συνδικαλιστικούς φορείς ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος, ο αντιπρόεδρος κ. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Σταύρος, ο πρόεδρος
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος, ο Γ.Γ.
κ. ΡΗΓΑΣ Νικόλαος και μέλη του Δ.Σ., ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών

Σε απόγνωση οι διαχειρίσεις
των διευθύνσεων.
Η Ένωση Αθηνών απευθύνθηκε στην
Π.Ο.ΑΣ.Υ. και ζήτησε την παρέμβασή της για
την επίλυση του ζητήματος
Η Ένωσή μας κατά τις πρόσφατες επισκέψεις του Δ.Σ. σε μάχιμες Υπηρεσίες
των Αθηνών, διαπίστωσε ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και οχήματα,
ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, λόγω έλλειψης συνεργείων καθαρισμού,
καθώς και καταστρατήγηση του Π.Δ. 394/2001 «Χρόνος εργασίας Αστυνομικού
προσωπικού», με τους Διοικητές των Υπηρεσιών να επικαλούνται την έλλειψη
προσωπικού.
Ένα μείζον πρόβλημα που έρχεται να προστεθεί στα ανωτέρω και πρόκειται να
λάβει μεγάλες διαστάσεις το επόμενο διάστημα είναι η μη έγκριση μέχρι σήμερα
των αιτημάτων Δαπάνης για γραφική ύλη των Διαχειρίσεων των Διευθύνσεων της
Γ.Α.Δ.Α. για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών των Υπηρεσιών τους, παρότι αυτά
έχουν αποσταλεί από τις αρχές του έτους. Για το λόγο αυτό, οι πρώτες ελλείψεις
σε γραφική ύλη έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους, αφού τα αποθέματα του
προηγούμενου έτους εξαντλούνται.
Επειδή η εμπειρία μας, μάς έχει διδάξει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι
υποχρεώσεις της Πολιτείας μετακυλίονται στο Αστυνομικό προσωπικό, που με
χρήματα από το πενιχρό του εισόδημα κλήθηκε να αντιμετωπίσει την έλλειψη
συνεργείων καθαρισμού και να επισκευάσει υπηρεσιακά οχήματα, ελπίζουμε σε
άμεση έγκριση των σχετικών Δαπανών για γραφική ύλη τουλάχιστον.
Για αυτό το λόγο παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προς τις αρμόδιες
Υπηρεσίες του Αρχηγείου, προκειμένου να λάβουν γνώση του προβλήματος,
να ενημερωθούμε για ποιό λόγο καθυστερεί η έγκριση των σχετικών Δαπανών,
εφόσον έχουν προϋπολογιστεί και σε κάθε περίπτωση πώς προτίθενται να
αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις των Υπηρεσιών σε γραφική ύλη.

Δυτικής Αττικής κ. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Αθανάσιος, η Γ.Γ. της Ένωσης Αστυνομικών
Πειραιά κα ΜΑΛΑΧΙΑ Αργυρώ και μέλη του Δ.Σ., ο πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Β/Α Αττικής κ. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κων/νος, Ο Γ.Γ. κ. ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Θεόδωρος και μέλη του Δ.Σ., ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής κ.
ΜΑΝΤΖΙΟΡΟΣ Ευάγγελος, το μέλος του Δ.Σ. ΣΕΦΕΑΑ κ. ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ Ιωάννης,
και πλήθος συναδέλφων Ηπειρωτών και μη.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης το Δ.Σ. του Συλλόγου ανακήρυξε και τίμησε ως
επίτιμα μέλη του τους Ηπειρώτες:
- Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο
- Πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και Επίτιμο Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. κ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο,
- Αντιστράτηγο ε.α. ΕΛ.ΑΣ. κ. ΤΣΙΓΚΟ Βασίλειο
Ως επίτιμους προέδρους τους πρώην προέδρους του Συλλόγου:
- Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής Ταξίαρχο κ. ΨΩΜΑ
Γεώργιο.
- Πρώην Αντιδήμαρχο Αθηναίων κ. ΣΠΥΡΑΚΟ Αθανάσιο, ο οποίος υπήρξε
ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου μας.
Ακολούθησε ομιλία για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων από το μέλος
του Δ.Σ. κ. ΛΑΚΚΑ Γεώργιο και συγκινητικό βίντεο, που επιμελήθηκε ο Ταμίας
του Συλλόγου κ. ΠΑΦΗΣ Αναστάσιος. Η εκδήλωση έκλεισε με Ηπειρώτικα
τραγούδια από τη χορωδία του Συλλόγου Ηπειρωτών Ζωγράφου. Ευχαριστούμε
όλους τους παραπάνω όπως και τους συναδέλφους για την παρουσία τους και
ευχόμαστε του χρόνου να είμαστε ακόμα περισσότεροι.
Κλείνοντας θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι ο τόπος μας έχει ανθρώπους
με πνεύμα, έχει ανθρώπους με πείσμα, ανθρώπους υπερήφανους. Γέννησε
ήρωες και ηρωίδες που θυσιάστηκαν με υψηλό φρόνημα προκειμένου όλοι μαζί
και ο καθένας ξεχωριστά να τοποθετήσει ένα λιθαράκι, να θεμελιωθεί αυτή η
ανεκτίμητη αξία που λέγεται παράδοση έτσι ώστε να μεταβεί από γενεά σε γενεά
με αυθεντικότητα. Η παράδοση είναι η ιστορία μας, είναι ο πολιτισμός μας, είναι η
ταυτότητά μας. Είναι ο κρίκος που συνδέει το σήμερα, το χθες και το αύριο. Είναι
ο διαμορφωτής του μέλλοντος.
Το Δελτίο Τύπου εκδόθηκε την 21 Φεβρουαρίου 2017 ως ελάχιστος φόρος
τιμής για την επέτειο της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων και τους Έλληνες που
έχυσαν το αίμα τους για να αναπνεύσει ξανά η Ήπειρος τον αέρα της ελευθερίας.
Ευχαριστούμε τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Αστυνομικών Αττικής και
ιδίως τον Πρόεδρο κ. Μαυραγάνη Φώτη, που βοήθησε να πραγματοποιηθεί η
εκδήλωση αυτή.
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Η φωνή της Υ.ΜΕ.Τ.
Επιμέλεια: ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Μιχαήλ, ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ΑΛΕΞΙΟΥ Κωνσταντίνος, ΔΟΥΒΛΗΣ Απόστολος
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Σπυρίδων, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος, ΤΖΑΝΗΣ Αντώνιος, ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ Σπυρίδων

Δυστυχώς τις τελευταίες δυο εβδομάδες η ΥΜΕΤ βρίσκεται σε μια από τις
χειρότερες φάσεις των τελευταίων ετών. Οι διμοιρίες που εκτελούν υπηρεσία
αποτελούνται από ελάχιστα άτομα, κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για
την ασφάλεια των συναδέλφων, σε περίπτωση εμπλοκής της διμοιρίας. Επίσης
παρατηρείται όλο και πιο συχνά το φαινόμενο οι διμοιρίες να εργάζονται
περισσότερες ώρες ακόμα και σε καθημερινά στατικά σημεία. Ενώ και η
χορήγηση της ημερησίας ανάπαυσης τείνει να εξαφανιστεί. Όλα τα παραπάνω
οφείλονται στη διαρκώς συνεχιζόμενη αφαίμαξη της υπηρεσίας, στις υπερβολικές
απαιτήσεις του νέου ΓΑΔΑΡΧΗ, ο οποίος καθημερινά ζητάει 27 ή 28 διμοιρίες,
ενώ γνωρίζει την κατάσταση που επικρατεί στην υπηρεσία και στο γεγονός ότι
μετά από 10 μήνες διετάχθη η υπηρεσία μας από το Αρχηγείο να στείλει δυο
ΥΜΕΤ στα νησιά, καθώς οι 7 ΔΙΑΤ που επί οχτώ μήνες βρίσκονται διαρκώς σε
νησιά ήταν υπερβολικά πολλές και ήταν αδύνατον να σταλούν και άλλες. Όσον
αφορά το τελευταίο σκέλος, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι ήταν επιλογή του
Αρχηγείου να σταλούν διμοιρίες ΔΙΜΕΤ στα νησιά. Το ξεκαθαρίζουμε στους
συναδέλφους γιατί έφθασαν στα αυτιά μας ψέματα και συκοφαντίες που διέδιδαν
ανώτεροι αξιωματικοί της υπηρεσίας μας ότι οι συνδικαλιστές της ΥΜΕΤ ζήτησαν
να πηγαίνουν ΔΙΜΕΤ στα νησιά και για αυτό το λόγο δεν θα μπορούν να δίνουν
τις προβλεπόμενες ημερήσιες αναπαύσεις στο προσωπικό. Δε θυμόμαστε όμως
να μας χρέωσαν στα θετικά ότι πριν δέκα μήνες η κατάσταση ήταν και πάλι στο
απροχώρητο και χάρη στις δικές μας πιέσεις -και μόνο- «κόπηκαν» οι ΔΙΜΕΤ από
τα νησιά, σε συνεργασία και με την ΥΑΤ, που μπορούσε τότε να αντέξει το βάρος
των τεσσάρων διμοιριών που έπρεπε να στέλνει. Δε θυμόμαστε επίσης να μας
χρέωσαν στα θετικά ότι με τις δικές μας -και μόνο- πιέσεις προς τον προηγούμενο
Α-300 και τον τότε ΓΑΔΑΡΧΗ, οι διατιθέμενες σε τζιπάκια διμοιρίες έγιναν δυο σε
κάθε ωράριο με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται τέσσερις διμοιρίες καθημερινά
και να χορηγούνται με σχετική ευκολία τα ρεπό στους συναδέλφους. Βέβαια τότε
οι αξιωματικοί έβρισκαν τους τρόπους να χορηγούν ρεπό, αλλά τώρα που είδαν τα
δύσκολα τους φταίνε οι συνδικαλιστές. Το περίεργο είναι ότι ένας από αυτούς και
την περίοδο που όλα πήγαιναν καλά στην υπηρεσία, αυτός με το ζόρι χορηγούσε
τις ημερήσιες αναπαύσεις, σε αντίθεση με τους Διοικητές άλλων τμημάτων. Ας μας
πουν λοιπόν οι συγκεκριμένοι αξιωματικοί τι έκαναν για να βοηθήσουν στην λύση
του προβλήματος, εκτός από το να λένε ψέματα στους συναδέλφους και να λένε
ΝΑΙ σε όλους τους παραλογισμούς; Επίσης δεν θα είχε βρεθεί λύση, εάν τον Μάιο

πέρσι δεν έστελνε έγγραφο στο Αρχηγό η Ένωση Αθηνών για την τότε κατάσταση
που είχε φτάσει η ΥΜΕΤ να οφείλει 10500 αναπαύσεις στο προσωπικό και όλοι
σήκωναν τα χέρια ψηλά και μόνο τότε κάλεσε στο Αρχηγείο άρον άρον τον Α-300.
Εμείς από την μεριά μας μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους συναδέλφους
μας ότι άμεσα και από κοινού με συνδικαλιστές της ΥΑΤ είχαμε συναντήσεις,
τόσο με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., όσο και με την Αντιστράτηγο κα Τσιριγώτη και
ασκήσαμε έντονη πίεση κάνοντας και σχετικές προτάσεις για την απεμπλοκή
αρκετών διμοιριών της ΔΑΕΑ από τα νησιά. Είναι προφανές ότι ενέργειές μας
έφεραν κάποια αποτελέσματα καθώς ενημερωθήκαμε ότι «κόβονται» οι διμοιρίες
που διέθεσε η ΔΑΕΑ στην Κω, ενώ εκδόθηκε από το Αρχηγείο και διαταγή για την
ενίσχυση των νησιών από συναδέλφους της επαρχίας.
Τις επόμενες μέρες θα έχουμε συνάντηση με τον νέο ΓΑΔΑΡΧΗ προκειμένου
να του θέσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υπερβολικές απαιτήσεις
της ΓΑΔΑ από την υπηρεσία μας, καθώς και τον τρόπο λήψης μέτρων που συχνά
εκθέτουν τους συναδέλφους μας σε κίνδυνο και τραυματισμούς.
Καλωσορίζουμε τον καινούριο Ταξίαρχο της ΔΑΕΑ, καθώς και τον έτερο
Ταξίαρχο που εκτελεί χρέη βοηθού του και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο
έργο τους. Τα πρώτα δείγματά τους είναι θετικά και τους ευχόμαστε ο αρχικός
ενθουσιασμός που δείχνουν, να μη τους εγκαταλείψει ή να μη μετατραπεί σε
απογοήτευση. Τουλάχιστον δείχνουν να ασχολούνται και με ουσιαστικά θέματα
που ο προκάτοχός τους παραμελούσε σε βαθμό ποινικής ευθύνης (αλεξίσφαιρα
γιλέκα, οχήματα, εξοπλισμός).
Αφού μιλήσαμε για οχήματα να αναφέρουμε ότι οι πιέσεις μας οποίες έφθασαν
μέχρι τον Αρχηγό και για τις οποίες, όπως γράφαμε στο προηγούμενο τεύχος της
εφημερίδας της Ένωσης, έφεραν αποτελέσματα καθώς εξοικονομήθηκε κονδύλι
55.000 € για την επισκευή όλων των υπηρεσιακών λεωφορείων (12 από τα 25
δεν είχαν θέρμανση), βέβαια ούτε για αυτό βρέθηκε κάποιος αξιωματικός της
υπηρεσίας μας να πει μια καλή κουβέντα.
- Για ποιο λόγο οι συναδελφοι που φυλούν τις εγκαταστασεις στο Μαρκόπουλο
αποσπάστηκαν στην ΥΜΕΤ; Πόσοι ακόμα θα είναι αυτοί που θα παίρνουν τα ίδια
επιδόματα με αυτούς που «τρώνε» τα χρόνια τους στις κλούβες;
Όπως και πέρσι είχαμε εκ νέου επεισόδια με τους αγρότες από την Κρήτη.
Μοναδική αλλαγή στα μέτρα ήταν αντί για ανθρώπινο φραγμό, χρησιμοποιήθηκε
φραγμός με υπηρεσιακά λεωφορεία (κάποια πλέγματα για τα οποία δόθηκαν
220.000 €, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν;;;). Για άλλη μια φορά έγιναν οι
συνάδελφοι σάκος του μποξ στις ορέξεις μεθυσμένων αγροτών που θεώρησαν
τους συναδέλφους ως υπεύθυνους για τις περικοπές τους. Αποτέλεσμα: 8
τραυματίες συνάδελφοι και κλασικά ευθύνες πουθενά...
Επεισόδια για άλλη μια φορά έξω από την θύρα 35 στο ΟΑΚΑ. Οι τραμπούκοι
έκαναν ότι ήθελαν εις βάρος των αστυνομικών, όμως ούτε που πέρασε η σκέψη
για τη μη διεξαγωγή του αγώνα τη στιγμή που είχαν εισέλθει στο γήπεδο πάνω
από χίλια άτομα χωρίς έλεγχο. Το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι οι ιδιωτικές ΠΑΕ
εκμεταλλεύονται δωρεάν την Αστυνομία και της ρίχνουν και τις ευθύνες από
πάνω.
Με τα ασανσέρ στην έδρα που είναι από πέρσι εκτός λειτουργίας τι γίνεται;
Ωραία αντιμετώπιση να γυρνάς μετά από 9-10 ώρες υπηρεσίας και να περιμένεις
10 λεπτά να ανέβεις στο εστιατόριο.
Μαθαίνουμε ότι ζητάνε τα «επίσημα» χώρους από τον 3ο όροφο που
είναι τα γραφεία της ΥΜΕΤ!!! Θα αντιδράσει κανείς από τους Διοικητές μας ή
όχι; Όταν έγινε εκ νέου το σχέδιο ασφαλείας στην έδρα γιατί και εμείς δεν τους
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παραχωρήσαμε καμία σκοπιά;;;
Δυο συνάδελφοι από την ΔΑΕΑ ανήκουν πλέον στην Γερμανική Αστυνομία.
Τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.
Από τον μήνα Φεβρουάριο άρχισαν εκ νέου οι ΠΑΕΕ. Ένα πάγιο αίτημά μας,
είναι να χορηγηθούν περισσότερα χρήματα για πραγματοποιηθούν περισσότερες,
άλλωστε επιλύονται πολλά προβλήματα.
Η σκοπιά που ήταν για το παρκάκι, (που δεν έχει μπει ποτέ παρά τις προσπάθειές
μας) μεταφέρεται στις φυλακές Κορυδαλλού.
Η αιμοδοσία στην ΔΑΕΑ έχει γίνει πλέον θεσμός. Όλο και περισσότεροι
συνάδελφοι γίνονται αιμοδότες. Επισημαίνουμε ότι η αιμοδοτική άδεια για την
τράπεζα αίματος της Ένωσης Αθηνών είναι τέσσερις μέρες.

Επεισόδια στην δίκη για την Χ.Α. Η ένστασή μας είναι ποιος και για ποιο
λόγο υπέγραψε και έδωσε την άδεια από την Αστυνομία να διεξάγεται η δίκη στο
Εφετείο και όταν συνδικαλιστής πριν τέσσερις μήνες ανέφερε τους κινδύνους,
δέχθηκε τον χλευασμό από τον επικεφαλή των μέτρων.
Το λέμε από τώρα ώστε να γίνει προγραμματισμός για την επισκευή των Α/C
για το καλοκαίρι στα τζιπάκια.
Για τις φθορές που γίνονται στα υπηρεσιακά οχήματα που χρησιμοποιούνται
για φραγμό, έχει γίνει κάποια πρόβλεψη κονδυλίου, ή αυτές είναι εις βάρος της
συντήρησης και της ασφαλείας των οχημάτων;
Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μερικοί δεν εφαρμόζουν το Π.Δ. 141/1991 και την
Υ.Δ.7001/1944. Ευχόμαστε να μη γίνει κανένα ατυχές συμβάν.

Τα νέα της Υ.Α.Τ.
Επιμέλεια: ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Αναστάσιος, ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Γεώργιος,
ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος, ΣΦΥΡΛΑΣ Απόστολος, ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΣ Γεώργιος, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ηλίας, ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χρήστος

Μετά από καιρό είχαμε αλλαγή ηγεσίας στη Δ.Α.Ε.Α. Απ’ ότι εισπράττουμε
υπάρχει η διάθεση να αντιμετωπιστούν αρκετά θέματα της καθημερινότητας.

προγραμματισμό, έστω στα ρεπό. Λίγη προσπάθεια θέλει από όλους, δεν είναι
πυρηνική φυσική.

Σε συνάντηση που έκανε η Ένωση Αθηνών με τους δύο Ταξιάρχους της
Διεύθυνσης και τους Διοικητές και Υποδιοικητές Υ.ΜΕ.Τ.-Υ.Α.Τ., τέθηκαν από
εμάς όλα όσα απασχολούν τους συναδέλφους.

Οι συνάδελφοι- αντιπρόσωποι όταν μεταφέρουν κάποια πράγματα προς τους
ανωτέρους τους, μεταφέρουν τα παράπονα και τις απόψεις της βάσης. Είναι λάθος
ορισμένοι να τους αντιμετωπίζουν σαν εχθρούς.

Όπως είπαμε και παραπάνω καλή διάθεση υπάρχει. Είδαμε όμως και
κινητικότητα από πλευράς Διοίκησης.
Για τα νησιά π.χ. πέραν των δικών μας προσπαθειών πλέον υπάρχει και η
συνδρομή της Ηγεσίας ώστε να απεμπλακεί ένα μεγάλο μέρος της δύναμης της
Δ.Α.Ε. από εκεί. Εξέδωσε και το Αρχηγείο σχετική διαταγή για σύσταση διμοιριών
από συναδέλφους όλης της περιφέρειας.
Επίσης παρά το σοβαρότατο πρόβλημα με τις επτά (7) διμοιρίες στα νησιά και
τη λειψανδρία με τη νέα διοίκηση, έχει παρατηρηθεί ότι δεν μας «αλλάζουν» το
ωράριο για πλάκα όπως πριν (για μια πορεία 300 ατόμων ας πούμε).
Είναι απαραίτητο όλα τα τμήματα να τηρήσουν τον εβδομαδιαίο

Άρθρο χωρίς παράπονα όμως δεν γίνεται.
Ίδια συμφέροντα έχουμε όλοι. Όποιος προσπαθεί να απαξιώσει τις προσπάθειές
μας για δικούς του λόγους, θα μας βρει απέναντι.
Δεν θα επεκταθούμε στο θέμα, ελπίζουμε να είναι παροδικό.
Υ.Γ.: Καταλαβαίνουμε ότι για κάποια σημεία που εκτελούμε υπηρεσία, η
Διοίκηση προσπαθεί να μειώσει κάθε πιθανό κίνδυνο.
Ας δοθεί κάποια λύση με τον τρόπο φύλαξής τους όμως γιατί ορισμένες φορές
η καλή πρόθεση μπορεί να έχει και αντίθετα αποτελέσματα.
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Των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΤΕΑΠΑΣΑ
Ανθ/μου ΠΑΝΤΑΖΗ Βασιλείου
Αντιπροέδρου Οικονομικών Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Αρχ/στή ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου
Προέδρου Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη χορήγηση
προσωπικών δανείων ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΑΣΑ
1. Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης υποβολής
των αιτήσεων χορήγησης δανείων;
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων
χορήγησης δανείων για το τρέχον έτος είναι η 27η
Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07.00 π.μ.
2. Για ποιο λόγο μπορεί να αιτηθεί κάποιος/α
δάνειο από το ΤΕΑΠΑΣΑ;
Οι λόγοι που μπορούν να αιτηθούν κάποιοι/ες
δάνειο είναι οι εξής: α) γάμος, β) τοκετός, γ) σοβαρή
ασθένεια, δ) θάνατος, ε) έκτακτη στεγαστική ανάγκη
και στ) λουτροθεραπεία (αποκλειστικά για τους
υπηρετούντες στο Πυροσβεστικό Σώμα λόγω του
καταστατικού του αρμόδιου Τομέα - τέως Ταμείου)
του ιδίου/ας ή συντηρούμενο από αυτόν/ην μέλους
της οικογένειάς του/ης ή της πατρικής οικογένειας εάν
ο/η αιτών/ούσα είναι άγαμος/η.
3. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του παραπάνω
δανείου;
Δικαιούχοι χορήγησης δανείου είναι οι
αστυνομικοί και πυροσβέστες που έχουν, οι μεν
αστυνομικοί τουλάχιστον δέκα (10) έτη ασφάλισης και
επτακόσια ευρώ (700,00 €) κατώτατο όριο καθαρών
μηνιαίων αποδοχών, οι δε πυροσβέστες τρία (3) έτη
ασφάλισης και εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €)
κατώτατο όριο καθαρών μηνιαίων αποδοχών. Η
διαφοροποίηση στα έτη ασφάλισης και συνεπώς
στο κατώτατο όριο καθαρών μηνιαίων αποδοχών
ενός εκάστου έγκειται στα καταστατικά των Τομέων
– τέως Ταμείων. Παράλληλα δικαιούχοι δανείου
είναι και οι πολιτικοί υπάλληλοι που ασφαλίζονται
στο ΤΕΑΠΑΣΑ, με όμοια έτη ασφάλισης και μειωμένο
κατά 15% το κατώτατο όριο καθαρών μηνιαίων
αποδοχών από αυτό των ενστόλων.
4. Θα συνοδεύουν την αίτηση χορήγησης δανείου
δικαιολογητικά και ποια είναι αυτά;
Η αίτηση χορήγησης δανείου συνοδεύεται
από σχετικά παραστατικά τελευταίου έτους που
αποδεικνύουν την έκτακτη ανάγκη του αιτούντα
{βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσοκομείου,
ληξιαρχική πράξη θανάτου, βεβαίωση αρμόδιου
ιατρού για τοκετό και λοιπά δικαιολογητικά (π.χ.
αναγγελία γάμου, βεβαίωση μηχανικού ή άλλης
αρχής για στεγαστική ανάγκη, βεβαίωση σπουδών
με μισθωτήριο ακινήτου) που αποδεικνύουν -κατά
περίπτωση- την έκτακτη ανάγκη}.
Επίσης, πέραν της προαναφερόμενης αιτήσεως,
αποστέλλει ο ενδιαφερόμενος και: α) φωτοαντίγραφο
αναλυτικού μηνιαίου σημειώματος αποδοχών
τελευταίας μισθοδοσίας πριν την ημερομηνία
υποβολής της εν λόγω αιτήσεως, β) υπεύθυνη
Δήλωση του Ν. 1599/1986 για το λόγο που αιτείται
τη χορήγηση του δανείου, εάν οφείλει Δάνειο σε
πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστικό φορέα, με αναλυτική
καταγραφή οφειλών (μηνιαία δόση, σύνολο οφειλής
και διάρκεια αποπληρωμής) ή ότι δεν οφείλει
κανένα Δάνειο και δεν έχει ενταχθεί σε εξωδικαστική
- φιλική ρύθμιση οφειλών ή στον ν.3869/2010
(υπερχρεωμένα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων
των ασφαλιστικών μέτρων), και γ) φωτοαντίγραφο
τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντος στην Εθνική
Τράπεζα (διαχειρίστρια τράπεζα του Ταμείου), όπου
θα φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός IBAN και στον οποίο
να είναι πρώτος δικαιούχος. Επισημαίνεται ότι, αν ο

αιτών δε διαθέτει λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα,
θα το δηλώνει υπεύθυνα στη σχετική θέση επί του
εντύπου της υποβληθείσας αιτήσεως, ούτως ώστε,
εάν εγκριθεί το δάνειο του, το Ταμείο σε συνεργασία
με τη διαχειρίστρια τράπεζα να δίνει τη δυνατότητα
στον ενδιαφερόμενο να ανοίγει λογαριασμό στο
όνομά του στην εθνική τράπεζα, όπου θα πιστώνεται
το δικαιούμενο ποσό. Εάν για οποιονδήποτε λόγο
δεν επιθυμεί το άνοιγμα νέου λογαριασμού στη
διαχειρίστρια τράπεζα, η τράπεζα δύναται να
εκδίδει ατελώς τραπεζική επιταγή στο όνομα του
δανειολήπτη.
5. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων
χορήγησης δανείων και των συνοδευόμενων
δικαιολογητικών;
Τόσο η αίτηση όσο και τα προαναφερόμενα
δικαιολογητικά αποστέλλονται ανά άτομο και
αποκλειστικά μέσω POL για τους αστυνομικούς
(Τομείς Τ.Π.ΑΣ. & Τ.Π.Υ.Α.Π.) και μέσω psnet για
τους πυροσβέστες (Τομέας Τ.Π.Υ.Π.Σ.).
6. Ποια είναι τα ποσά των δανείων που
χορηγούνται, ο χρόνος αποπληρωμής και οι δόσεις;
ΕΤΗ
ΠΟΣΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΘΑΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΟΣΗ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
10-20
3.001,40 €
90,63 €
700,00 €
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
20 και άνω
4.002,86 €
120,87 €
800,00 €
3 -10
2.000,27 €
60,40 €
650,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
10-20
3.001,40 €
90,63 €
700,00 €
20 και άνω
4.002,86 €
120,87 €
800,00 €
Επισημαίνεται ότι, τα έτη ασφάλισης, το ποσό δανείου και η μηνιαία δόση των δικαιούχων
πολιτικών υπαλλήλων που είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΠΑΣΑ είναι όμοια με αυτά των ενστόλων,
πλην του κατώτατου ορίου καθαρών μηνιαίων αποδοχών που είναι μειωμένο κατά 15% από
αυτό των ενστόλων, ήτοι 552,50 €, 595,00 € & 680,00€.
ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Επισημαίνεται ότι, τα έτη ασφάλισης, το ποσό
δανείου και η μηνιαία δόση των δικαιούχων πολιτικών
υπαλλήλων που είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΠΑΣΑ
είναι όμοια με αυτά των ενστόλων, πλην του
κατώτατου ορίου καθαρών μηνιαίων αποδοχών που
είναι μειωμένο κατά 15% από αυτό των ενστόλων,
ήτοι 552,50 €, 595,00 € & 680,00€.
7. Δύναται κάποιος/α να λάβει ποσό δανείου
μικρότερο από αυτό που δικαιούται;
Ασφαλώς και δύναται, αλλά το ποσό δανείου δεν
μπορεί να διαφέρει από αυτά που αναγράφονται στον
παραπάνω πίνακα.
Παραδείγματα:
1) Αστυνομικός με 25 έτη υπηρεσίας δικαιούται
με βάση τον ανωτέρω πίνακα ποσό ύψους 4.002,86
€ και η μηνιαία δόση του είναι στα 120,87 €, δε θέλει
όμως να λάβει το εν λόγω ποσό αλλά μικρότερό,
τότε αυτό που μπορεί να λάβει είναι το ποσό των
3.001,40 € και η μηνιαία δόση του δανείου ανέρχεται
στα 90,63 €.
2) Πυροσβέστης με 15 έτη υπηρεσίας δικαιούται
με βάση τον ανωτέρω πίνακα ποσό ύψους 3.001,40
€ και η μηνιαία δόση του είναι στα 90,63 €, δε θέλει
όμως να λάβει το εν λόγω ποσό αλλά μικρότερό,
τότε αυτό που μπορεί να λάβει είναι το ποσό των
2.000,27 € και η μηνιαία δόση του δανείου ανέρχεται
στα 60,40 €.
8. Τι γίνεται σε περίπτωση υποβολής αίτησης
δανείου πριν την ως άνω ημερομηνία και ώρα
έναρξης της διαδικασίας (27-3-2017 και ώρα 07.00
π.μ.);
Αιτήσεις που θα υποβληθούν προγενέστερα της
καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας έναρξης της
διαδικασίας (27-3-2017 και ώρα 07.00 π.μ.), δε θα

λαμβάνονται υπ` όψιν και θα τίθενται στο αρχείο.
Όμοια διαδικασία θα ακολουθηθεί σε περίπτωση
υποβολής αιτήσεως με διαφορετικά μέσα από τα
προαναφερόμενα (POL για τους αστυνομικούς και psnet για τους πυροσβέστες), π.χ. μέσω αυτοπρόσωπης
κατάθεσης, μέσω ταχυδρομείου κ.λπ.
9. Πόσο θα διαρκέσει η αποστολή των αιτήσεων
χορήγησης δανείων;
Η αποστολή αιτήσεων χορήγησης δανείων θα
διαρκέσει δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία έναρξης υποβολής, ήτοι μέχρι την 0704-2017.
10. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων τι μέλλει γενέσθαι;
Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας
και εφόσον από την επεξεργασία των υποβληθεισών
αιτήσεων διαπιστωθεί ότι το ποσό των εγκεκριμένων
πιστώσεων για κάθε Τομέα ξεχωριστά επαρκεί για
την ικανοποίηση και άλλων αιτήσεων, θα εκδοθεί
ανακοίνωση από το Ταμείο για σχετική ενημέρωση
των ασφαλισμένων.
11. Ύστερα από την κάλυψη των εγκεκριμένων
πιστώσεων και εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος
μπορεί κάποιος/α να λάβει δάνειο;
Φέτος, θα παρακρατηθεί ένα μικρό ποσοστό
από τις συνολικές εγκεκριμένες πιστώσεις και
συγκεκριμένα το 3% αυτών (Τ.Π.ΑΣ.: 90.000,00
€, Τ.Π.Υ.Α.Π.: 60.000,00 € και Τ.Π.Υ.Π.Σ.:
63.000,00 €), προκειμένου να διατεθεί μετά τη λήξη
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, εντός του έτους
2017 και μόνο για την αντιμετώπιση μεμονωμένων
περιπτώσεων χορήγησης δανείων για πάρα πολύ
σοβαρά θέματα, αιτιολογημένα με την προσκόμιση
από τους ενδιαφερόμενους σχετικών παραστατικών
και την εξέτασή τους ενδελεχώς από το Δ.Σ. του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
12. Θα εξετάζονται με κάποια σειρά
προτεραιότητας οι αιτήσεις χορήγησης δανείων;
Οι αιτήσεις χορήγησης δανείων που θα
συνοδεύονται από σχετικά παραστατικά, με
τα οποία αποδεικνύεται η έκτακτη ανάγκη, θα
εξετάζονται κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας
ως εξής: α) για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας –
θεραπείας λόγω ασθένειας, β) τοκετού, γ) θανάτου,
δ) γάμου, ε) έκτακτης στεγαστικής ανάγκης και
στ) λουτροθεραπείας (αποκλειστικά για τους
υπηρετούντες στο Πυροσβεστικό Σώμα λόγω του
καταστατικού του αρμόδιου Τομέα - τέως Ταμείου)
του/ης ιδίου/ας ή συντηρούμενο από αυτόν/η μέλους
της οικογένειάς του/ης ή της πατρικής οικογένειας εάν
ο/η αιτών/ούσα είναι άγαμος/η. Οι αιτήσεις που δεν
συνοδεύονται από σχετικά παραστατικά, παρά μόνο
από την υπεύθυνη δήλωση για το λόγο που ο/η
ασφαλισμένος/η αιτείται το δάνειο, θα εξετάζονται
μόνο εφόσον επαρκούν οι εγκριθείσες πιστώσεις
και κατά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την
ημερομηνία υποβολής τους στο Ταμείο.
13. Το Χρεωστικό Ομόλογο – Απόδειξη Χρέους
πότε υποβάλλεται;
Μετά την έγκριση των δανείων από το Δ.Σ.
του Ταμείου, οι ασφαλισμένοι υποβάλουν στο
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εις διπλούν Χρεωστικό Ομόλογο
– Απόδειξη Χρέους (επέχον θέση Δανειακής
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Σύμβασης), θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής,
με προσωπική μέριμνα και ευθύνη τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων
ημερών, από την ενημέρωσή τους για την έγκριση
χορήγησης του αιτούμενου δανείου. Σε περίπτωση
παρελθούσης άπρακτης της προαναφερόμενης
προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η
έγκριση του δανείου θα θεωρείται αυτοδίκαια ως
μη αποδεκτή και κατόπιν τούτου το εγκριθέν αίτημα
θα τίθεται στο αρχείο, ως απορριπτέο, με σχετική
Πράξη του Ταμείου. Επισημαίνεται ότι, οι αιτούντες
ενημερώνονται για την έγκριση του δανείου τους
με sms από το Ταμείο, το οποίο αποστέλλεται στον
αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα δηλώνεται
υποχρεωτικά στη σχετική αίτηση.
14. Η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση, τα
δικαιολογητικά και το χρεωστικό ομόλογο – απόδειξη
χρέους είναι όμοια με αυτά του έτους 2016;
Όχι. Η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση και το
χρεωστικό ομόλογο – απόδειξη χρέους είναι
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διαφορετικά από το έτος 2016 και οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα νέα
έντυπα που συνοδεύουν την εγκύκλιο του Ταμείου
για τα δάνεια του τρέχοντος έτους. Τα δικαιολογητικά
διαφοροποιήθηκαν και κυρίως δεν ζητείται πλέον
το Φύλλο Μητρώου που ήταν υποχρεωτικό πέρυσι.
Επισημαίνεται ότι, τα προαναφερόμενα έντυπα
και δικαιολογητικά θα είναι διαθέσιμα και στο
διαδικτυακό τόπο του Ταμείου www.teapasa.gr.
15. Ασφαλισμένοι που έχουν λάβει δάνειο τα
τρία (3) τελευταία έτη (2014-2015-2016) μπορούν να
υποβάλλουν νέα αίτηση δανείου;
Ασφαλισμένοι στους Τομείς Πρόνοιας που έχουν
λάβει από το Ταμείο δάνειο και είναι ενεργό ή έχουν
προβεί οποτεδήποτε σε προεξόφληση αυτού τα τρία
(3) τελευταία έτη (2014 – 2015 – 2016), δεν μπορούν
σε καμία περίπτωση να υποβάλλουν νέα αίτηση.
16. Μέτοχοι του Ταμείου που μισθοδοτούνται
από οποιονδήποτε άλλο φορέα, εκτός της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος,

μπορούν να λάβουν δάνειο;
Σε μετόχους του Ταμείου που μισθοδοτούνται
από οποιονδήποτε άλλο φορέα, εκτός της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά το
αίτημα τους για δάνειο, το ΤΕΑΠΑΣΑ θα απευθύνεται
στον φορέα εκκαθάρισης της μισθοδοσίας τους για
ανταλλαγή σε μηνιαία βάση αρχείων πληροφορίας
(στον τύπο και την μορφή που υποστηρίζει η
εφαρμογή δανείων του ΤΕΑΠΑΣΑ) και το δάνειο θα
χορηγείται στον μέτοχο, μόνο στην περίπτωση που ο
εν λόγω φορέας ανταποκριθεί θετικά.
Αναφορικά με το εγκριθέν στον Τ.Π.Υ.Α.Π. (τέως
Αστυνομίας Πόλεων) ποσό δανείου, να επισημάνουμε
ότι ανέρχεται στα 2.000.000, 00 € αντί 1.500.000,00
€ που ανεγράφη εκ παραδρομής στο προηγούμενο
τεύχος της εφημερίδας μας και συγκεκριμένα στο
άρθρο ΤΕΑΠΑΣΑ: Αυτοτέλεια, Εφάπαξ βοηθήματα
και Δράσεις νέου έτους.

Αναλύοντας τις διατροφικές
μας συνήθειες

Του Σταματόγιαννη Νίκου
Αστυνόμου Α’ (ΥΓ) – Ψυχολόγου

Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Διατροφικών
Διαταραχών (NEDA) των ΗΠΑ, η παγκόσμια εβδομάδα ευαισθητοποίησης γύρω
από τις διατροφικές διαταραχές (NEDAwareness). Φέτος, για πρώτη φορά, η
Ελλάδα συμμετείχε στις εκδηλώσεις με ομιλίες που έλαβαν χώρα από τις 6 έως
τις 10 Μαρτίου. Με βάση τα τωρινά δεδομένα, περίπου το 7-8% του ελληνικού
πληθυσμού νοσεί από διατροφικές διαταραχές όλων των τύπων, ενώ πάνω από
ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας εμφανίζουν έντονη ενασχόληση με την τροφή
και το βάρος τους. Τι είναι όμως οι διατροφικές διαταραχές;
Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής είναι πολύ σοβαρές και σχετίζονται με
επίμονες διατροφικές συμπεριφορές που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία, τα
συναισθήματα και την ικανότητα να λειτουργεί κανείς σε σημαντικούς τομείς της
ζωής. Οι πιο κοινές διατροφικές διαταραχές είναι η ανορεξία και η βουλιμία και
η υπερφαγία.
Οι περισσότερες διατροφικές διαταραχές περιλαμβάνουν την υπεραπασχόληση
με το βάρος, το σχήμα του σώματος και το φαγητό, οδηγώντας σε επικίνδυνες
διατροφικές συμπεριφορές. Αυτές οι συμπεριφορές μπορούν να επηρεάσουν
σημαντικά την ικανότητα του ατόμου να λάβει επαρκή τροφή. Οι διατροφικές
διαταραχές μπορούν να βλάψουν την καρδιά, το πεπτικό σύστημα, τα οστά, τα
δόντια και το στόμα, και να οδηγήσουν σε άλλες ασθένειες.
Οι διατροφικές διαταραχές συχνά εμφανίζονται σε εφήβους και νεαρούς
ενηλίκους, παρόλο που μπορούν να αναπτυχθούν και αργότερα στη ζωή. Με
την κατάλληλη αντιμετώπιση και θεραπεία, μπορεί το άτομο να επιστρέψει σε
πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες και μερικές φορές να αντιστρέψει τις σοβαρές
επιπλοκές που προκαλούν αυτές οι διαταραχές.
Ανορεξία. Η ανορεξία είναι μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή διατροφική
διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα χαμηλό σωματικό βάρος, έντονο
φόβο του ατόμου ότι θα παχύνει, καθώς και μια διαστρεβλωμένη αντίληψη του
βάρους ή/και του σχήματος του σώματος.
Τα ανορεξικά άτομα περιορίζουν υπερβολικά τη λήψη θερμίδων ή
χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους για να χάσουν βάρος, όπως την υπερβολική
άσκηση, τη χρήση καθαρτικών ή διαιτητικών σκευασμάτων, ακόμα και τον εμετό
μετά το φαγητό. Οι προσπάθειες για τη μείωση του βάρους, ιδιαίτερα σε ήδη
ελλιποβαρή άτομα, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας,
μερικές φορές μέχρι το σημείο της θανάσιμης ασιτίας.
Βουλιμία. Η βουλιμία είναι επίσης μια σοβαρή, δυνητικά απειλητική για τη
ζωή διατροφική διαταραχή. Τα βουλιμικά άτομα έχουν επεισόδια υπερφαγίας
και πρόκλησης εμετού, που περιλαμβάνουν το αίσθημα έλλειψης ελέγχου της
διατροφής τους.
Κατά τη διάρκεια αυτών των επεισοδίων το άτομο, που συνήθως καταναλώνει
μια μεγάλη ποσότητα τροφής σε σύντομο χρονικό διάστημα, προσπαθεί στη
συνέχεια να απελευθερωθεί από τις επιπλέον θερμίδες με νοσηρό τρόπο. Εξαιτίας
της ενοχής, της ντροπής και του έντονου φόβου αύξησης του βάρους, το άτομο
μπορεί να προκαλέσει τον εμετό, να ασκηθεί υπερβολικά ή να χρησιμοποιήσει
άλλες μεθόδους, όπως τη λήψη καθαρτικών, προκειμένου να απαλλαγεί από τις
θερμίδες.
Υπερφαγία. Οι άνθρωποι που εμφανίζουν υπερφαγία έχουν χάσει τον έλεγχο
του φαγητού τους. Σε αντίθεση με τη βουλιμία, οι περίοδοι υπέρμετρης κατανάλωσης
φαγητού δεν ακολουθούνται από πρόκληση εμετού, χρήση καθαρτικών, υπερβολική

άσκηση ή νηστεία. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα αυτά συχνά είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα.
Η υπερφαγία συνίσταται στην κατανάλωση ασυνήθιστα μεγάλων ποσοτήτων
τροφίμων, συχνά γρήγορου φαγητού (fast food), σε ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, ακόμα και όταν το άτομο δεν πεινάει.
Αιτίες. Η ακριβής αιτία των διατροφικών διαταραχών είναι άγνωστη. Όπως και
με άλλες περιπτώσεις ψυχολογικών προβλημάτων, μπορεί να υπάρχουν πολλά
αίτια, όπως:
-Κληρονομικότητα. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να έχουν γονίδια που
αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης διατροφικών διαταραχών.
-Ψυχολογική και συναισθηματική υγεία. Οι άνθρωποι με διατροφικές
διαταραχές μπορεί να έχουν ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλήματα που
συμβάλλουν στη διαταραχή. Μπορεί να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, τελειομανία,
παρορμητική συμπεριφορά και διαταραγμένες σχέσεις.
-Κοινωνικά αίτια. Η επιτυχία και η προσωπική αξία συχνά ταυτίζεται στις μέρες
μας με το να είναι κάποιος αδύνατος. Η πίεση που ασκείται από τους άλλους
ανθρώπους και από τα ΜΜΕ μπορεί να τροφοδοτήσει την επιθυμία για το
“ιδανικό” σώμα.
Πώς να πείσουμε ένα αγαπημένο πρόσωπο να ζητήσει βοήθεια
Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι με διατροφικές διαταραχές δεν αντιλαμβάνονται
ότι χρειάζονται θεραπεία. Αν ανησυχείτε για ένα αγαπημένο πρόσωπο, ενθαρρύνετέ
το να μιλήσει με έναν ειδικό.
Παρατηρήστε τις διατροφικές συνήθειες και τις πεποιθήσεις του ατόμου
που μπορεί να σηματοδοτούν ανθυγιεινή συμπεριφορά. Καμπανάκια κινδύνου
μπορούν να αποτελούν οι περιπτώσεις που το άτομο:
- Παραλείπει γεύματα ή βρίσκει προφάσεις και δικαιολογίες για να μην τρώει.
- Υιοθετεί μια υπερβολικά περιοριστική χορτοφαγική διατροφή.
- Δίνει υπερβολική έμφαση στην υγιεινή διατροφή.
- Παρασκευάζει ατομικά γεύματα αντί να τρώει ό,τι η υπόλοιπη οικογένεια.
- Αποσύρεται από κοινωνικές δραστηριότητες.
- Ανησυχεί επίμονα και διαμαρτύρεται για το βάρος του και μιλάει συχνά για
απώλεια κιλών.
- Ελέγχει συχνά τον εαυτό του στον καθρέφτη ψάχνοντας για ελαττώματα.
- Τρώει επανειλημμένα μεγάλες ποσότητες γλυκών ή τρόφιμα υψηλής
περιεκτικότητας σε λιπαρά.
- Κάνει χρήση συμπληρωμάτων διατροφής, καθαρτικών ή φυτικών προϊόντων
με σκοπό την απώλεια βάρους.
- Ασκείται υπερβολικά.
- Παρουσιάζει φθορά στο σμάλτο των δοντιών, που μπορεί να είναι σημάδι
επαναλαμβανόμενων εμετών.
- Σηκώνεται συχνά κατά τη διάρκεια των γευμάτων για να χρησιμοποιήσει την
τουαλέτα.
- Τρώει πολύ περισσότερο φαγητό σε ένα γεύμα ή σνακ από ό,τι θεωρείται
φυσιολογικό.
- Εκφράζει κατάθλιψη, αηδία, ντροπή ή ενοχή για διατροφικές συνήθειες.
- Τρώει κρυφά.
Αν ανησυχείτε ότι το παιδί σας μπορεί να έχει διαταραχή πρόσληψης της
τροφής, επικοινωνήστε άμεσα με κάποιον ειδικό, καθώς μπορεί να αποτελέσει
σημαντική απειλή για την υγεία και τη ζωή του.
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Η Ένωση Αθηνών μπροστά σε όλους τους αγώνες...
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε ο φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ που
συνδιοργανώθηκε από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και την
ομάδα μπάσκετ της Βουλής, υπό την αιγίδα της Π.Ο.ΑΣ.Υ., στο κλειστό γήπεδο
«Εθνικής Αντιστάσεως» στην Καλλιθέα.
Κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης κόπηκε η πρωτοχρονιάτικη πίτα
της ομάδας των Βουλευτών ενώ τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν θα αποδοθούν
στο σωματείο «ΕΛΙΖΑ» - Εταιρία κατά της κακοποίησης του παιδιού.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους η Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και υπεύθυνη
για τον τομέα των Σωμάτων Ασφαλείας κ. Παναγιώτα ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ, ο
Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ν. Καβάλας κ. Νίκος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ο
Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ν. Ρεθύμνου κ. Ιωάννης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ο
Βουλευτής Β’ Αθηνών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Ανδρέας ΛΟΒΕΡΔΟΣ,
ο εκπρόσωπος τύπου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Παύλος ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ,
η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ.
Νάντια ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ καθώς και ο Γραμματέας του Τομέα Εργασίας της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Κώστας ΠΑΝΤΑΖΗΣ.
Παρευρέθησαν εκ μέρους της Φυσικής Ηγεσίας ο Προϊστάμενος Κλάδου
Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρ. Δυναμικού Υπ/γος κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας
καθώς και ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης Ταξίαρχος κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος.
Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων εκπροσώπησε ο
Αντιπρόεδρος Θεμάτων Μελετών & Επιμόρφωσης Αστυνομικών κ. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
Σταύρος, ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων κ. ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος και το
μέλος της Επιτροπής Αθλητισμού και Πολιτισμού και Γεν. Γραμματέας της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλκιδικής κ. ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος.
Επίσης παρέστησαν από την Ένωση Βορειοανατολικής Αττικής ο Πρόεδρος κ.
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κων/νος, ο Αντιπρόεδρος κ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ Παντελής, ο Αναπληρωτής
Γεν. Γραμματέας και Ειδικός Γραμματέας Οργανωτικού κ. ΠΑΣΠΑΛΑΡΗΣ
Αθανάσιος, από την Ένωση Δυτικής Αττικής ο Πρόεδρος κ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
Γεώργιος και από την Ένωση Πειραιά ο Πρόεδρος κ. ΛΙΟΤΣΟΣ Σπυρίδων.
Εκ μέρους του Δήμου Καλλιθέας ο Πρόεδρος Οργανισμού Παιδικής Αγωγής
& Άθλησης Δήμου Καλλιθέας κ. Κωνσταντίνος ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.
Το σωματείο «ΕΛΙΖΑ» εκπροσώπησε η υπεύθυνη ανεύρεσης πόρων κ. Μαρία
ΝΟΜΙΚΟΥ.

Ιδιαίτερη συμβολή στη διοργάνωση του αγώνα είχε η Επιτροπή Αθλητισμού
και Πολιτισμού της Π.Ο.ΑΣ.Υ. καθώς επίσης και ο Αντιπρόσωπος της Ε.ΑΣ.Υ.Α. κ.
ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗΣ Αχιλλέας.
Ο αμφίρροπος αγώνας κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών με τις
διακυμάνσεις του, ενώ ανανεώθηκε το ραντεβού των ομάδων για παρόμοιους
αγώνες ίδιου χαρακτήρα και στο μέλλον.
Οι συνθέσεις των ομάδων:
Ομάδα Ε.ΑΣ.Υ.Α.
ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗΣ Αχιλλέας, ΡΗΓΑΣ Νικόλαος, ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, ΜΠΑΝΙΑΣ
Δημήτριος, ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Ανδρέας, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, ΔΟΥΒΟΣ
Φίλιππος, ΤΟΜΠΡΟΣ Αναστάσιος, ΟΝΑΣΟΓΛΟΥ Μάριος, ΛΑΖΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ανδρέας, ΠΟΛΥΖΟΣ Δημήτριος, ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ Αθανάσιος.
Προπονητής: ΜΟΥΡΙΧΙΔΗΣ Ιορδάνης
Ομάδα Βουλής
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Ανδρέας, ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Νικόλαος, ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Παύλος, ΤΖΑΛΑΛΗΣ Σάκης, ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Παντελής,
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Σάββας, ΥΦΑΝΤΗΣ Θεόδωρος, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Λεωνίδας,
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Χρήστος
Προπονητής: ΣΦΗΚΑΣ Σεραφείμ
Τον αγώνα διεύθυνε ο συνάδελφος και διαιτητής της Α1 κατηγορίας,
Αντιπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκίς και μέλος της
Επιτροπής Αθλητισμού & Πολιτισμού της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Πλούταρχος.
Η Ένωση Αθηνών έχει διοργανώσει και στο παρελθόν παρόμοιες εκδηλώσεις
ενώ στηρίζει ενέργειες που προάγουν τη φιλανθρωπία και τη στήριξη ευπαθών
ομάδων. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές που βιώνει η ελληνική κοινωνία η
προσφορά στους συνανθρώπους μας, που χρίζουν ανάγκης, πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα όλων μας.

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

Εργάσιμες ημέρες & ώρες
09.00 - 15.00

