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Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εύχεται 
σε όλον τον κόσμο χρόνια πολλά και το νέο έτος 
2019 να φέρει το πολυτιμότερο αγαθό όλων, την 
υγεία. Διότι όταν είμαστε υγιείς μπορούμε να 
χαμογελάμε, να χαιρόμαστε, να ελπίζουμε, να 
προσδοκούμε, να διεκδικούμε. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Μετά το έγγραφο της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών (μέσω 
Π.Ο.ΑΣ.Υ.) για τις εσφαλμένες κρατήσεις 
στα αναδρομικά του Σ.τ.Ε. υπέρ του 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρώην Τ.Π.Δ.Υ.) σε όσους είχαν 
ήδη διαγραφεί, η Διεύθυνση Διαχείρισης 
Χρηματικού Α.Ε.Α. ενημερώνει ότι η 
επιστροφή των εισφορών υπέρ του 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., που αφορούν τα αναδρομικά 
του άρθρου 10 του ν. 4575/2018, για τα 
διαγραφέντα μέλη του, θα διενεργηθεί 
μέσω μισθοδοσίας το αμέσως προσεχές 
διάστημα.  

     Είναι προφανές ότι ζούμε ιστορία, απλά όταν το 
ζεις δεν το καταλαβαίνεις. Σωστή εκτίμηση για το τι 
έχει συμβεί στην Αστυνομία τα τελευταία χρόνια θα 
μπορούμε να κάνουμε μετά από πολύ καιρό. 
Το μόνο που σίγουρα μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι 
η διάλυση των μάχιμων Υπηρεσιών της Αττικής. 

Πως φτάσαμε έως εδώ;
          Η Ερώτηση είναι ρητορική. Φτάσαμε γιατί όλοι μας 
χειριζόμαστε τα ζητήματα εφήμερα, σαν να μην υπάρχει 
αύριο. Πάγωμα των προσλήψεων, εν συνεχεία μείωση 
των αριθμών των εισακτέων στις σχολές, υπηρεσίες  
γραφείου, αμφιλεγόμενες αποσπάσεις, κλπ.

Και τώρα τι κάνουμε;
          Οι λύσεις υπάρχουν. Σε αυτό το άρθρο θα γράψω τι 
δεν πρέπει να κάνουμε. 
    Δεν πρέπει να συνεχίσουμε κύριοι της Ηγεσίας 
να ενισχύουμε τα Επίσημα, δεν φτιάχνουμε νέες 
Υπηρεσίες όταν οι ήδη υπάρχουσες είναι υπό διάλυση 
και κυρίως δεν ενισχύουμε Υπηρεσίες με πρόβλημα, με 
αστυνομικούς που υπηρετούν σε εξίσου προβληματικές.
Ναι, αναφέρομαι στη Διαταγή ενίσχυσης της Δ.Α.Ε.Α. 
Η ανακοίνωση της Ένωσης, με την οποία καταγγείλαμε 
την Διαταγή αυτή, ήταν για εμένα ότι πιο δύσκολο 
έχω γράψει και υπογράψει από την ημέρα που έγινα 
Πρόεδρος. Από την μια να ενισχύουν την Υπηρεσία στην 
οποία υπηρετώ και εγώ, από την άλλη να λέω ότι είναι 
λάθος, μάλλον αυτός ήταν ο στόχος, να σταματήσουμε 
να μιλάμε. Γελάστηκαν όμως. 
Εμείς ζητάμε ενίσχυση της Δ.Α.Ε.Α. με νεοεξερχόμενους 
και όχι αυτή την προχειρότητα, από άλλες εξίσου 
προβληματικές (σε αριθμό ατόμων) Υπηρεσίες. Ζητάμε 
εξορθολογισμό των καθημερινών αναγκών και κυρίως 
επανεξέταση του αριθμού των υπηρετούντων, μεταξύ 
Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α. και του Αρχηγείου. 

Ψιλά γράμματα αυτά για κάποιους.

   Υ.Γ.1 Λυπάμαι που κάποιοι στο βωμό του 
αντιπολιτευτικού οίστρου και της εφήμερης 
δημοσιότητας, αντί να έχουν επιχειρήματα, αναφέρουν 

τα ΜΑΤ ως δυνάμεις καταστολής και ζητούν προσλήψεις 
εκτός πανελληνίων εξετάσεων. Ωραίος συνδικαλισμός.
         Υ.Γ.2 Το λέω τελευταία φορά να καταργηθούν τα 
ΜΑΤ. Τότε τι θα λένε όλοι αυτοί οι λαλίστατοι; Να πάνε 
αυτοί στα γήπεδα, στα Εξάρχεια και στις χωματερές και 
μετά να μας πουν τις εντυπώσεις τους.
      Υ.Γ.3 Αν εμείς οι συνδικαλιστές δεν αλλάξουμε 
ρητορική απέναντι σε κάποιους συναδέλφους και 
συνεχίζουμε να τους λέμε σε όλα «ΝΑΙ» είναι δεδομένο 
ότι στο τέλος θα μας γυρίσουν οι υπόλοιποι την πλάτη.

Ευχές για ένα δημιουργικό Έτος

Παρέμβαση της Ένωσης Αθηνών 
για επιστροφή εισφορών, 

εσφαλμένως κρατηθέντων, υπέρ 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρώην Τ.Π.Δ.Υ.)

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τις μετακινήσεις 
στα Μ.Μ.Μ. των ενστόλων

«Προχειρότητα, με στόχο;»

       Υπεγράφη από τους συναρμόδιους Υπουργούς και δημοσιεύθηκε, 
επιτέλους, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5537, 
11/12/2018) η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κάρτες μετακίνησης 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς του ένστολου προσωπικού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», αντιμετωπίζοντας, ωστόσο 
με προσωρινό χαρακτήρα, μια εκκρεμότητα παρατεταμένης 
νευρικότητας και ανασφάλειας μεγάλου αριθμού συναδέλφων που 
χρησιμοποιεί συγκεκριμένα μέσα περιοχής αρμοδιότητα Ο.Α.Σ.Α. 
(Ο.ΣΥ.Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ.Α.Ε.) και Ο.Α.Σ.Θ. για υπηρεσιακές και μη 
ανάγκες.

   Οι λεπτομέρειες της έκδοσης των καρτών, ο έλεγχος της χρήσης 
τους καθώς και τα αντισταθμιστικά οφέλη για τους ως άνω 
συγκοινωνιακούς οργανισμούς (παροχή εκ μέρους της Ελληνικής 
Αστυνομίας υπηρεσιών φύλαξης, αστυνόμευσης κλπ), ρυθμίζονται 
λεπτομερώς στα επιμέρους άρθρα, με όρους «αγοράς», που 
σημαίνει ότι θα μετριέται και θα επανεξετάζεται διαρκώς αν το 
ελεύθερο των μετακινήσεων των ενστόλων, είναι ισότιμο προς τις 
παρεχόμενους από αυτούς υπηρεσίες!

      Πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας είναι ότι η ελεύθερη μετακίνηση 
των αστυνομικών, μέσω των ΜΜΜ, δεν συνιστά προνόμιο 
έναντι των υπολοίπων πολιτών για να υπολογίζεται με λογιστικές 
διαδικασίες, αλλά, δικαίωμα και συνταγματική υποχρέωση της 
πολιτείας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας τους (άρθρο 19, 
ΠΔ 538 ΦΕΚ Α 224/6.10.89, Διακίνηση µε συγκοινωνιακά μέσα).
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Καλή χρονιά με ανυπαρξία καθαριότητας  !! Του Χύτα Κωνσταντίνου 
Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών 

σύγχρονηαστυνομία

Αδιαφορία, ανικανότητα ή σκοπιμότητα η μη καταβολή των νυχτερινών;

Ελλάδα 2019… Είναι πλέον γνωστό τοις πάσι ότι κάθε πρώτη του χρόνου θα 
υπάρχει το γνωστό θέμα με την καθαριότητα, μάλλον με την μη καθαριότητα. 
Ο λόγος; Αδυνατώ να καταλάβω. Επαναλαμβανόμενο όμως περιστατικό, παύει 
να είναι τυχαίο… Οι διαγωνισμοί πάνε και έρχονται. Όμως κύριοι το αποτέλεσμα 
δεν το «γεύεστε» εσείς αλλά ο αστυνομικός των Υπηρεσιών και οι πολίτες που 
επισκέπτονται τις Αστυνομικές Υπηρεσίες. 

• Αλήθεια στα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη επικρατεί αυτή η τραγελαφική 
κατάσταση; 

• Θέλουν κάποιοι να δείξουν πλεόνασμα ή απλά πρόκειται για 
ανικανότητα; 

Ερωτήματα τα οποία βαραίνουν την «τσέπη» του κάθε αστυνομικού, τον 
οποίο παρακινούν μάλιστα ανώτεροι αξιωματικοί να βάζει ρεφενέ από την τσέπη 
του χρηματικό ποσό, με το πρόσχημα ότι χρησιμοποιούν τις δημόσιες τουαλέτες 
!!! Κύριοι τις προτροπές σας αυτές αποτυπώστε τες και εγγράφως, ειδάλλως 
την επόμενη φορά θα αναγκαστούμε να αναφέρουμε ονόματα και Υπηρεσίες 
που συμβαίνει αυτό. Την υποχρέωση της Πολιτείας δεν θα την πληρώνει 
(κυριολεκτικά και μεταφορικά) ο αστυνομικός…

Η έλλειψη καθαριότητας έχει καταστήσει κατά καιρούς τις αστυνομικές 
υπηρεσίες σύγχρονες «τρώγλες», οι οποίες δεν συνθέτουν εικόνα πολιτισμένης 
Χώρας, ενώ θέτουν σε κίνδυνο την υγεία αστυνομικών που εργάζονται, 
των πολιτών που επισκέπτονται τους αστυνομικούς χώρους, αλλά και των 
κρατουμένων κατά την βραχύβια παραμονή τους στους αστυνομικούς χώρους 
κράτησης. 

Συνεπώς, είτε κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και βολεύονται 
χωρίς να τους ενοχλεί η εικόνα αστυνομικών ανδρών και γυναικών να μαζεύουν 
σκουπίδια, είτε σε κεντρικό επίπεδο υπάρχει αδιαφορία. 

Όπως και στο παρελθόν, ως Ένωση Αθηνών απευθυνθήκαμε εκ νέου 
στην Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντολογικής Υγιεινής/
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών από την οποία απεστάλησαν 
υπηρεσιακώς επόπτες υγείας, την έκθεση- κόλαφος των οποίων παραλάβαμε και 
εκτιμούμε. Στη συνέχεια θα  καθορίσουμε τις περαιτέρω ενέργειές μας, κινήσεις 
οι οποίες επιβάλλεται να περιλαμβάνουν παραστάσεις διαμαρτυρίας της Ένωσής 
μας σε Υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν το παραπάνω πρόβλημα, καθώς και 
εκδήλωση κάθε μέσου ώστε να λυθεί το πρόβλημα και να αποδοθούν οι ευθύνες 
σε αυτούς που τους αναλογούν.

Καλύτερα να μασάνε παρά να μιλάνε μερικοί
Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένθεν & ένθεν η πρωτοφανής Διαταγή 

της Γ.Α.Δ.Α. καθ’ υπόδειξη του Αρχηγείου να αποσπασθούν αστυνομικοί 
Υπηρεσιών που Διοικητικά ανήκουν στη Γ.Α.Δ.Α., στην Διεύθυνση Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Αττικής. Μια Διαταγή της οποίας η προσεκτική «μετάφραση» 
θα μπορούσε να είναι: «Η Ενωση Αθηνών είναι στόχος». Και για όσους δεν 
αντιλαμβάνονται τι εννοώ, να γίνω πιο σαφής. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αθηνών 
Πάκος Δημοσθένης προέρχεται από τη Δ.Α.Ε.Α., όπως και ο Αντιπρόεδρος 
Καρδιασμένος Μιχάλης, ο αναπλ. Ταμίας Τσοκαναρίδης Ιωάννης και τουλάχιστον 
20 αντιπρόσωποι. Τα ΜΑΤ (να χρησιμοποιήσω την παλιά τους ονομασία), είναι 
μια ιδιόμορφη Υπηρεσία από την οποία οι περισσότεροι δυσκολεύονται να 

μετατεθούν προς άλλη Υπηρεσία. Τα τελευταία τρία χρόνια παρατηρήθηκε μια 
συνεχής «φυγή» από την Υπηρεσία αυτή προς τα Επίσημα. Ο νοών νοείτω… 
Συνεπώς η πάλαι ποτέ ισχυρή σε προσωπικό Δ.Α.Ε.Α., έχει απολέσει το 40 % της 
δύναμής της. Οι διμοιρίες εκτελούν το δύσκολο έργο τους με λειψό  προσωπικό. 
Τόσο καιρό η Ένωση Αθηνών ζητούσε την ενίσχυσή τους με έναν μοναδικό τρόπο. 
Την τροποποίηση του Π.Δ. των μεταθέσεων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα 
τοποθέτησης νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων στη Δ.Α.Ε.Α. και  στο Μεταγωγών. 
Μια πρόταση που κατά τη γνώμη μου είναι μονόδρομος ώστε να ενισχυθούν οι 
διμοιρίες, χωρίς να δημιουργούνται περαιτέρω προβλήματα.

 Επισημαίνω επίσης ότι: 
• Αν κάποιοι θεωρούν ότι εκδίδοντας μια Διαταγή και αποσπώντας με το ζόρι 

άτομα μέχρι 35 ετών στη Δ.Α.Ε.Α., θα λύσουν το πρόβλημα , να τους ενημερώσω 
ότι μάλλον ζουν σε άλλον πλανήτη. 

• Η δουλειά των ΜΑΤ είναι δύσκολη και δεν μπορεί να την κάνει ο 
οποιοσδήποτε , (συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, που υπηρετώ στην Δ/
νση Ασφαλείας). Πόσω μάλλον ένας δυσαρεστημένος 30 άρης.

• Αποσπούν προσωπικό από τις ήδη διαλυμένες  μάχιμες Υπηρεσίες της ΓΑΔΑ, 
αφήνοντας στο απυρόβλητο κάποιες άλλες, δείχνοντας έτσι ότι το μόνο που τους 
ενδιαφέρει είναι, όπως είπα και στην αρχή, να δημιουργήσουν πρόβλημα στην 
Ένωσή μας. Αλλά ξέχασα τα Αστυνομικά Τμήματα, η Ασφάλεια, η Τροχαία και το 
Αλλοδαπών που βγάζουν το 90 % της Αστυνόμευσης είναι προνομιούχα !!! Και ας 
μην υπάρχει άνθρωπος στην Υπηρεσία από τα ατελείωτα μέτρα που το Αρχηγείο 
διατάζει συνεχώς… Ή εμείς είμαστε τρελοί λοιπόν, ή κάτι άλλο συμβαίνει.

• Δεν συμπεριλαμβάνονται άτομα από τις πεζές περιπολίες , άτομα τα οποία 
επίσης επιλέχθηκαν περίπου με τον ίδιο τρόπο, ξανά από την ίδια δεξαμενή 
Υπηρεσιών. 

• Εξαιρούν Υπηρεσίες οι οποίες ενδεχομένως να είχαν επιθυμούντες για τα 
ΜΑΤ.

• Δεν εκδόθηκε αρχικά Διαταγή να δηλώσουν τυχόν επιθυμούντες για τη 
Δ.Α.Ε.Α.

• Όποιος από τους λαλίστατους συνδικαλιστές μπορεί, ας έρθει να υπηρετήσει 
στα ΜΑΤ όπως υπηρετεί ο Πάκος Δημοσθένης, ο Καρδιασμένος Μιχάλης και 
ο Τσοκαναρίδης Γιάννης πριν ξεκινήσει να κάνει δηλώσεις αριστερά και δεξιά, 
αποκαλώντας τους συναδέλφους των ΜΑΤ ως «δυνάμεις καταστολής». Και για να 
μην γελιόμαστε, η Δ.Α.Ε.Α. έχει ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει και την ιδεολογία 
του καθενός εκάστου που κυβερνά. Ας μην ξεχνούν όμως όλοι αυτοί που ομιλούν, 
ότι για οτιδήποτε συμβαίνει, άπαντες τα ΜΑΤ καλούν για ενίσχυση...  

Βροντοφωνάζουμε ακόμα μια φορά την ξεκάθαρη θέση μας:

ΝΑΙ στην ενίσχυση της Δ.Α.Ε.Α. με νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες, με τον 
σωστό τρόπο που τους φωνάζουμε εδώ και 3 χρόνια.

ΝΑΙ στην πρόσληψη περισσότερων Αστυφυλάκων μέσω του αδιάβλητου 
συστήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων. Άλλωστε βγήκαμε και από τα μνημόνια 
αν δεν απατώμαι !!! 

ΟΧΙ στην επιλογή προσωπικού με το έτσι θέλω από τις ήδη διαλυμένες 
Υπηρεσίες, που προσφέρουν τα μέγιστα στην υπηρεσία του πολίτη.

                            «Εμάς συμμέτοχους δεν θα μας κάνετε»

    Η ‘Ενωσή μας και η Ομοσπονδία μας έγιναν αποδέκτες έντονων παραπόνων από μέλη μας αναφορικά με τη μη καταβολή 
του συνόλου των δεδουλευμένων νυχτερινών (που αφορούν τον 12ο του 2018) με τη μισθοδοσία Φεβρουαρίου 2019.
 Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν, σήμερα, πρωινές ώρες, αντιπροσωπεία του Προεδρείου μας να συναντηθεί με 
τη Φυσική Ηγεσία του Σώματος και να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της, τόσο για την επανάληψη αυτού του προσβλητικού 
φαινομένου «μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια», όσο και για τη μη ύπαρξη ενημέρωσης προ της ανάρτησης των 
αναλυτικών σημειωμάτων αποδοχών στη σχετική εφαρμογή POL.
       Για άλλη μία φορά, η Φυσική Ηγεσία, συμπεριφέρεται απέναντι στους Έλληνες Αστυνομικούς λες και έχουμε επιστρέψει 
στην εποχή της δουλοκτητικής κοινωνίας…
 Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, δεν μπήκε κανένας στον κόπο να εκδώσει μια διαταγή ζητώντας συγγνώμη για την οικονομική 
και οικογενειακή αναστάτωση που προκάλεσε στους συναδέλφους μας, καθώς και να ενημερώνει για τους λόγους της μη 
καταβολής του συνόλου των δεδουλευμένων χρημάτων τους.
      Οι απαντήσεις που λάβαμε σήμερα από τον κ. Επιτελάρχη για τη μη έγκριση του σχετικού κονδυλίου από το Υπουργείο 
Οικονομικών και την πίστωση των χρημάτων αυτών στην επόμενη μισθοδοσία Μαρτίου 2019 δεν μας ικανοποιούν!!
 Είναι απορίας άξιον, δε, γιατί ενώ η Φυσική Ηγεσία γνώριζε τη μη ύπαρξη πιστώσεων στον σχετικό ΚΑΕ εδώ και ημέρες, 
ουδέποτε ενημέρωσε το συνδικαλιστικό μας κίνημα, αφού είχε την τύχη - τον τελευταίο καιρό - να έχει πολλαπλές 
συναντήσεις μαζί του.

Αλήθεια πρόκειται για αδιαφορία, ανικανότητα ή σκοπιμότητα;
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Μετά από 20 σχεδόν χρόνια η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών 
άλλαξε γραφεία και από την ιστορική έδρα της Χαλκοκονδύλη 37 η οποία 
στέγαζε και τα γραφεία της ιστορικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, 
μετεγκατασταθήκαμε στην οδό Καρύστου 3 και Πανόρμου  στους Αμπελοκήπους. 
Όπως όλα τα ωραία στη ζωή κάποτε τελειώνουν έτσι και η αλλαγή των γραφείων 
μας κρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιου επιβεβλημένη.

    Την Τρίτη 15-1-2019 έγινε ο αγιασμός των νέων γραφείων μας και εξ’ 
αφορμής αυτού κόπηκε και η πρωτοχρονιάτικη πίτα της Ένωσής μας. Στην 
εκδήλωση, η οποία στέφτηκε με μεγάλη επιτυχία παρευρέθηκαν:

    Από την Πολιτική Ηγεσία  εκ μέρους του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. η Βουλευτής κ. 
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ Γιώτα, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Βουλευτής και Τέως 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. ΚΙΚΙΛΙΑΣ Βασίλης, ο πρώην Βουλευτής 
κ. ΠΛΕΥΡΗΣ Αθανάσιος, ο Γραμματέας Επιστημονικών Φορέων της Νέας 
Δημοκρατίας κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος, η Πολιτευτής κ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ Ιωάννα, εκ 
μέρους του Κινήματος Αλλαγής η υπεύθυνη Εσωτερικών και Προστασίας του 
Πολίτη Βουλευτής  κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Εύη, ο Βουλευτής κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 
Κώστας και εκ μέρους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ο Γραμματέας Προστασίας του 
Πολίτη κ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος.

   Από την Φυσική Ηγεσία ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου 
Αντιστράτηγος κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Αττικής Υποστράτηγος κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, ο Διοικητής της Διεύθυνσης 
Ασφαλείας Αττικής Ταξίαρχος κ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεώργιος, ο Διοικητής της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Αθηνών Ταξίαρχος κ. ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ Αθανάσιος, ο Διοικητής 
της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής Ταξίαρχος κ. ΣΑΝΙΔΑΣ 
Παρασκευάς, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Ταξίαρχος κ. ΓΚΑΡΙΛΑΣ Ελευθέριος, ο 
Διοικητής της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης Αστυνομικός Διευθυντής κ. 
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Δημήτριος.

     Μας τίμησαν επίσης με την παρουσία τους:
Ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόρης, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. 

κ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης, ο Αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Πρόεδρος της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Λάρισας κ. ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος, ο Αντιπρόεδρος της 
ΠΟΑΣΥ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Σταύρος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ., Πρόεδρος της 
Ε.Α.Υ. Ακαρνανίας και Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσής Αθηνών κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
Χρήστος, ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Αντιπρόεδρος της 

Ένωσης Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής κ. ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος, ο 
Γενικός Γραμματέας της  Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας, ο Γενικός Γραμματέας της 
Ένωσης Αξιωματικών Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κανέλλος, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης 
Αξιωματικών Αττικής κ. ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ Ευάγγελος, τα Προεδρεία των Ενώσεων 
Βορειοανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, 
Καβάλας, Κιλκίς, ο Πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Αστυνομικών Αττικής κ. 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ Αθανάσιος και ο Γενικός Γραμματέας κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Αθανάσιος, οι Τέως 
Πρόεδροι της Ένωσης Αττικής κ.κ. ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης και ΓΟΓΟΛΟΣ Δημοσθένης, 
ο Τέως Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αθηνών κ. ΚΡΙΚΕΤΟΣ Σπήλιος και  ο Τέως 
Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ Δημήτριος.

    Επίσης παρευρέθηκε ο Γενικός Αρχηγός του Παναθηναϊκού και εντεταλμένος 
Σύμβουλος του Ομίλου Γιαννακόπουλου κ. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος καθώς 
και οι συνεργάτες από το δικηγορικό γραφείο του Νομικού Συμβούλου της 
Ένωσης Αθηνών κ. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ Βάιου.

    Θα θέλαμε ιδιαιτέρως να ευχαριστήσουμε για την παρουσία του τον Πατέρα 
Ιωάννη ΚΟΚΚΩΝΗ, ο οποίος κάθε χρόνο ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας και 
ευλογεί την πίτα μας.

    Στο τέλος της εκδήλωσης προσφέρθηκαν εδέσματα στους καλεσμένους μας 
και τους δόθηκε η ευκαιρία να ξεναγηθούν στα γραφεία μας για τα οποία όλοι 
επιβεβαίωσαν την αρτιότητά τους και την αισθητική τους.

    Η ενωτική παρουσία όλων όσων έχουν προσφέρει στα συνδικαλιστικά 
δρώμενα της Ένωσής μας και η αύρα των νέων γραφείων δίνει στην ενεστώσα 
Διοίκηση του Σωματείου τη σταθερή βάση για νέους δυναμικούς αγώνες απέναντι 
στα προβλήματα που έρχονται.

Αγιασμός και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στα νέα μας γραφεία

σύγχρονηαστυνομία
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Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών συναντήθηκε με τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη. Στη συνάντηση εκτός 
από τον κ. Αρχηγό του Σώματος παρευρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Επιτελείου 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας 
και ο Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
Υποστράτηγος κ. ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ Στυλιανός.

         Κατά την συνάντησή μας τέθηκαν στον κ. Αρχηγό τα κατωτέρω ζητήματα 
που κατά τη γνώμη μας είναι τα κυριότερα που απασχολούν τους συναδέλφους 
– μέλη της Ένωσής μας:

• Κενές οργανικές θέσεις Υπηρεσιών που ανήκουν διοικητικά στη Γ.Α.Δ.Α. 
Άμεση Δράση, Δ.Α.Ε.Α., Μεταγωγών, Τροχαία, Τμήματα Ασφαλείας, Αστυνομικά 
Τμήματα, Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Λόγω της δραματικής μείωσης 
του προσωπικού τα τελευταία χρόνια δε δύνανται να διεκπεραιώσουν βασικές 
υποχρεώσεις τους προς τους εργαζόμενους αστυνομικούς, αφού ταυτόχρονα οι 
υπηρεσιακές ανάγκες έχουν κατακόρυφα αυξηθεί.

• Αποσπασμένοι από την Αττική σε Διευθύνσεις της Περιφέρειας. 
Υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι παραμένουν αποσπασμένοι στην 
Επαρχία, ακόμα και για 2 με 3 χρόνια.

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

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

• Μη έγκαιρη ανακοίνωση των μέτρων, ακόμα και εκείνων που είναι από 
μήνες γνωστά, με αποτέλεσμα να διαταράσσονται τα Π.Δ. του χρόνου εργασίας.

• Ανάγκη εξορθολογισμού των μέτρων Τάξης, Ασφάλειας κλπ. Ο 
μεγαλύτερος αριθμός αστυνομικών της Δημόσιας Ασφάλειας ενισχύει καθημερινά 
την Κρατική Ασφάλεια και τα Επίσημα με αποτέλεσμα να μην απασχολούνται 
στο αντικείμενο της Υπηρεσίας τους και οι Υπηρεσίες τους να μην μπορούν να 
διεκπεραιώσουν ούτε τις καθημερινές υποχρεώσεις τους.

• Σταθερές φυλάξεις: Διμοιρίες, Περιπολικά και Δίκυκλα της Άμεσης 
Δράσης και Ομάδες της Ο.Π.Κ.Ε. διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας σε ακίνητους 

στόχους κατά παράβαση του Π.Δ. 141/1991 και της Υπουργικής Απόφασης 
7001/1994. Καμία απόδοση ευθυνών σε εκείνους που έχουν την αρμοδιότητα για 
τη μη τήρηση των ανωτέρω προβλεπομένων. 

• Ανάγκη σύστασης του Τμήματος Ακίνητων Στόχων της Υ.Π.Α.Α. & Ε.Σ. , 
όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 178/2014.

• Τροποποίηση του Π.Δ. 75/2016 ως προς τις διατάξεις που δεν 
επιτρέπουν στους νεοεξερχόμενους όλων των βαθμών να τοποθετούνται στη 
Δ.Α.Ε.Α. και στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής.

• Έλλειψη σε βασικά υπηρεσιακά είδη (οχήματα, εξοπλισμός, αναλώσιμα, 
ατομικά εφόδια), λόγω της προβληματικής έγκρισης δαπανών.

• Αστυνομία χωρίς ασφαλείς επικοινωνίες.
• Καθαριότητα.
• Συνθήκες Υγιεινής και Ασφαλείας στα κρατητήρια των Αστυνομικών 

Υπηρεσιών (Διεύθυνση Αλλοδαπών, Αστυνομικά Τμήματα κλπ.)
• Μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού με Μ.Μ.Μ.
      
  Η συζήτηση ήταν διεξοδική και σε καλό κλίμα. Παρόλα αυτά τα περισσότερα 

θέματα χρονίζουν, αποτελούν τροχοπέδη στην ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών 
και πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθούν.

      Για τα θέματα της καθαριότητας και της μετακίνησης των αστυνομικών 
με τα Μ.Μ.Μ. ενημερωθήκαμε ότι η καθυστέρηση υπήρξε λόγω γραφειοκρατίας  
και καταβάλλεται προσπάθεια έτσι ώστε στο επόμενο χρονικό διάστημα να 
επιλυθούν.

     Εμείς από την πλευρά μας επιμείναμε στην ενίσχυση της Δ.Α.Ε.Α. και της 
Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής αλλά και του εξορθολογισμού των 
καθημερινών μέτρων στα οποία οι συνάδελφοι διατίθενται, όπως επίσης και στην 
αναλογικότητα των μέτρων αυτών μεταξύ των Υπηρεσιών αφού παρατηρείται 
το φαινόμενο υπερτροφικές Υπηρεσίες να μην συνδράμουν καθόλου ενώ 
ατροφικές να συνδράμουν τα μέγιστα. Συγκεκριμένα, πέραν του εργασιακού 
προβλήματος που αντιμετωπίζουν αυτές οι δύο προαναφερθείσες Υπηρεσίες, 
υποχρεώνουν άλλες (Ο.Π.Κ.Ε., Άμεση Δράση, Τροχαία) να καλύπτουν τα κενά 
τους με αποτέλεσμα πλήθος συναδέλφων να απασχολείται σε καθήκοντα για τα 
οποία δεν έχει εκπαιδευτεί, ούτε έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό κυρίως όμως 
δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο της υπηρεσίας τους.

         Επιπρόσθετα τονίσαμε την έλλειψη αξιόπιστων ασυρματικών επικοινωνιών 
οι οποίες δυστυχώς εδώ και χρόνια εκθέτουν σε συνεχή κίνδυνο την ζωή και την 
ασφάλεια των συναδέλφων μας, χωρίς να δίνεται ποτέ ουσιαστική λύση.

         Τέλος εκφράσαμε την ικανοποίησή μας για τον αυξημένο αριθμό θέσεων 
που προκηρύχθηκαν κατά το πρόσφατο Συμβούλιο μεταθέσεων του Α.Ε.Α. και 
αφορούσε τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2019, ένα επανειλημμένο αίτημα της 
Ένωσής μας όσο και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας διά του Προέδρου της και διά 
του εκπροσώπου της στο Συμβούλιο.

          Εμείς δεν πιστεύουμε, από την πλευρά μας, ότι κάποιος διαθέτει μαγικό 
ραβδί και θα λύσει τα πάντα ως δια μαγείας, αλλά όπως τονίσαμε και στην Ηγεσία 
αν τα ζητήματα αυτά δεν επιλυθούν στο μεγαλύτερο τους μέρος δε θα μπορούμε 
ποτέ να μιλάμε για πραγματική αστυνόμευση, σοβαρές εργασιακές συνθήκες και 
επαγγελματισμό, αλλά μόνο για φιλότιμο και τύχη.

Συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών 
με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

σύγχρονηαστυνομία



Στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία δυστυχώς τα μέτρα ήταν για κλάματα... 
Σπάσαμε όλα τα ρεκόρ. 28 τραυματίες συνάδελφοι... Δεν έχει ξαναγίνει... 
Και κοροϊδία από ανώτατο αξιωματικό στο σημείο. «Παιδιά αντέχετε δέκα 
δευτερόλεπτα ή πενήντα καδρονιές και μετά θα γίνει η απαραίτητη χρήση...» 
Μάταια περίμενε η διμοιρία.. Σπασμένα πόδια, κεφάλια, δάχτυλα... Και η 
απάντηση κατά κόρον από το κέντρο στην αναφορά για τις φονικές επιθέσεις 
“ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”.

Το είχαμε μεταφέρει παλιότερα στην Ηγεσία ότι δεν πρέπει να καθόμαστε 
στην μέση των σκαλοπατιών αλλά στην κορυφή... Πιστεύω τώρα να άλλαξαν 
γνώμη... 

Η συμπαράσταση στους τραυματίες είναι αμέριστη. Από την Ένωση Αθηνών 
θα γίνει μηνυτήρια αναφορά για τα απαράδεκτα μέτρα.

Μερικοί αξιωματικοί τα “άκουσαν” από τους τραυματίες και απλά γύρισαν 
την πλάτη... Να θυμούνται πάντα ότι η υστεροφημία του καθενός είναι το 
σημαντικότερο πράγμα που υπάρχει όπως και το να κοιτάς τους συναδέλφους 
στα μάτια… 

Είχαμε επίσης και τις συγκεντρώσεις των εκπαιδευτικών αλλά παρατράγουδα 
και εκεί... Εκπαιδευτικούς να ρίχνουν φωτοβολίδες σε ευθεία βολή και να ρίχνουν 
καδρονιές. Δεν θυμόμαστε να είχαμε στα σχολεία... 

Σκεφτόμαστε τι έχουμε τραβήξει σαν διμοιρίες κατά καιρούς, τι εκμετάλλευση 
έχουμε δεχτεί, τι πολιτικά παιχνίδια ανάλογα των συγκεντρωμένων έχουμε 
δεχτεί... Δευτέρα – Τρίτη – Τέταρτη είμαστε αρεστοί και Πέμπτη – Παρασκευή – 
Σάββατο... είμαστε φασίστες και βασανιστές... 

Επιθέσεις στην έδρα... Την άποψή μας την έχουμε πει. Πρέπει να υπάρχει 
πάντα μια οργανωμένη και συγκεντρωμένη ομάδα για να αντιμετωπίσει τέτοιους 
είδους επιθέσεις .. Το ένας εδώ ένας εκεί δεν φέρνει αποτελέσματα.. 

Γνωρίζουμε ότι το κτίριο της Δ..Α.Ε.Α. είναι παλιό αλλά η κατάσταση που 
επικρατεί στα υπόγεια όπου αρκετοί συνάδελφοι έχουν ντουλάπες θυμίζει 
τριτοκοσμικές χώρες, αφού πλημμυρίζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
Επίσης δεν είναι τουαλέτες αυτές που να μπορούν ανθρώπινα να εξυπηρετήσουν 
ένα τόσο μεγάλο αριθμό συναδέλφων. 

Είχαμε ακούσει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα ακούσουμε ποτέ ξανά από τον 
ασύρματο, για μη χρήση γκλομπς ή δακρυγόνων μέσων, αλλά δυστυχώς το ίδιο 
τροπάρι συνεχίζεται. Την επόμενη φορά ας αφήσουμε στα οχήματα τα μέσα 
αυτοπροστασίας, αφού οι διαταγές του κέντρου είναι να μην τα χρησιμοποιούμε. 

Τα οχήματα φύλαξης πρεσβειών όπως φυσικά ήταν αναμενόμενο, μόνο για τη 
φύλαξη πρεσβειών δεν χρησιμοποιούνται, αλλά για κάθε είδους μέτρα πορείες 
κτλ. Φυσικά το πρωινό ωράριο είναι απλά απάνθρωπο. 

Είναι απορίας άξιο πως κάποιοι επιμένουν να ζητούν από την Υ.ΜΕ.Τ να έχει 
τόσα πολλά σημεία φύλαξης τη στιγμή που οι διμοιρίες είναι αποδεκατισμένες. 
Είναι παραπάνω από σαφές ότι οι απαιτήσεις είναι αντιστρόφως ανάλογες του 
αριθμού των συναδέλφων. 

Άψογη η λειτουργία των ασανσέρ μέχρι στιγμής. Ευτυχώς μετά από τις 
συνεχόμενες ενοχλήσεις έγινε όπως φαίνεται καλή δουλειά. 

Μετά από πολλά χρόνια έγινε προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού στην έδρα. 
Μια σωστή κίνηση της διοίκησης. 

Είναι άμεση ανάγκη η επιδιόρθωση των καλοριφέρ των σταθερών οχημάτων. 
Το έχουμε επισημάνει πολλάκις. 

Εκ νέου πρόβλημα με την καθαριότητα στο κτίριο ..Άσχημες εικόνες... 
Αλχημείες στην υπηρεσία σε σημείο που λες ότι είναι σπαζοκεφαλιά. Πάρε 

δύο από κει ,πήγαινε τους από εδώ, μετέφερε τρεις, κόψε ρεπό, μετέφερε ρεπό, 
ξαναμετέφερε ρεπό... Και οι νανοδιμοιρίες πλέον σε μονοψήφιο αριθμό..... 
Απογοητευτική η κατάσταση... 

Η τελευταία ελπίδα για ενίσχυση των διμοιριών είναι τώρα, μετά ο καθένας 
ας κάνει το σταυρό του. 

Πολύ σωστή η τοποθέτηση των προστατευτικών καγκελών στην έδρα. Μια 
σωστή κίνηση... Όμως μεγάλη έκπληξη μας έκανε ότι τα κάγκελα τα είχαμε 
προμηθευτεί από το 2004 και κανείς Διοικητής δεν είχε πάρει την απόφαση να 
τα τοποθετήσει. 

Εκτός από τους συναδέλφους του Σωματείου, στο 401 ήρθε και ο διοικητής 
της Δ.Α.Ε.Α. και της Υ.Α.Τ.. Άλλοι έλαμψαν δια την απουσίας τους για να πουν ένα 
καλό λόγο στους τραυματίες συναδέλφους της Υπηρεσίας μας. Κατά τα άλλα η 
Υπηρεσία αριθμεί εκτός από το Διοικητή και τέσσερις (4) Υποδιοικητές.

Ο Διοικητής της Δ.Α.Ε.Α. φρόντισε να επιβραβεύσει το προσωπικό για την 
υπερεργασία στις 17 Νοέμβρη και 6 Δεκέμβρη. Η Διοίκηση της Υπηρεσίας μας 
θα φροντίσει να επιβραβεύσει τους συναδέλφους για την ταλαιπωρία στις 
ανωτέρω ημερομηνίες καθώς και στα μέτρα για τον ερχομό της Μέρκελ και τα 
συλλαλητήρια για το Μακεδονικό;

Άλλη μια φορά που για άλλο ένα τεύχος μας βρίσκει όλο και λιγότερους στην 
Δ.Α.Ε.Α.. 

Κρίμα... Υποδιοικητής τμήματος “γκρίνιαξε” διότι συνάδελφος που είχε 
τραυματιστεί στα επεισόδια για την συμφωνία των Πρεσπών βγήκε εκ νέου 
ελεύθερος υπηρεσίας. Λες και ήθελε ο ίδιος να τραυματιστεί !!!

Καλή χρόνια να έχουμε και πιστεύουμε ότι ο πρώτος μήνας του χρόνου να 
ήταν ο δυσκολότερος.
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Επιμέλεια: ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Μιχαήλ, ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ΑΛΕΞΙΟΥ Κωνσταντίνος, ΔΟΥΒΛΗΣ Απόστολος, ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ 
Σπυρίδων, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος, ΤΖΑΝΗΣ Αντώνιος, ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ Σπυρίδων

σύγχρονηαστυνομία

Η φωνή της Υ.ΜΕ.Τ.



Το 2019 για την υπηρεσία μας ξεκίνησε μόνο με υποσχέσεις οι οποίες έμειναν 
στα λόγια. Στην πράξη μόνο διώξεις και εξευτελισμό βιώνουμε.

Μετά τα γεγονότα της 11ης Ιανουαρίου όλοι παρακολουθήσαμε την ηγεσία να 
μας αφήνει για άλλη μια φορά ακάλυπτους και ο μόνος που φαίνεται ως φταίχτης 
να είναι η διμοιρία που είχε την ατυχία να βρεθεί σε διατεταγμένη υπηρεσία στην 
Η. Αττικού.

Με την εμπειρία που μας διακατέχει καθώς όλοι μας υπηρετούμε στην ΥΑΤ 
αρκετά χρόνια ώστε να γνωρίζουμε τον ορθό τρόπο δράσης της υπηρεσίας 
αδυνατούμε να βρούμε το οποιοδήποτε επιχειρησιακό λάθος στο συγκεκριμένο 
περιστατικό.

Το μοναδικό συμπέρασμα που αποκομίζουμε από την μετακίνηση-δίωξη του 
Διμοιρίτη που κάνοντας την δουλειά του και προστατεύοντας τους άντρες του 
καθώς επίσης και πολίτες πάνω στους οποίους θα μπορούσε να αναποδογυρίσει 
ολόκληρο υπηρεσιακό λεωφορείο είναι μόνο ιδεοληψίες και πολιτικά παιχνίδια 
της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας στις πλάτες μας.

Όσο αναφορά το συλλαλητήριο στις 20/01 κατά της συμφωνίας των Πρεσπών 
γίναμε για ακόμα μια φορά αποδέκτες της επιχειρησιακής αδράνειας της ηγεσίας 
μας με αποτέλεσμα τριάντα συνάδελφοι μας να βρίσκονται στο 401ΓΣΝΑ άλλοι με 
εγκαύματα και άλλοι με σπασμένα χέρια και αστραγάλους.

Παρ’ όλα αυτά τα συγχαρητήρια από την φυσική ηγεσία του αρχηγείου έδιναν 
και έπαιρναν.

Υ.Γ.1 Πως γίνεται κύριοι να δίνετε συγχαρητήρια όταν υπάρχουν τουλάχιστον 

30 τραυματίες αστυνομικοί;
Υ.Γ.2 Θα αποδοθούν επιτέλους οι ευθύνες στους πραγματικά υπαίτιους;
Υ.Γ.3 Την συγκεκριμένη μέρα τα δακρυγόνα ήταν «καλά» και δεν θα έχουν ως 

επακόλουθο την μετακίνηση αστυνομικού ;
Υ.Γ. 4 Μέχρι πότε θα κάνουμε την δουλειά μας με δυο μέτρα και δυο σταθμά;
Υ.Γ. 5 Κύριε Αρχηγέ από την στιγμή που αναλάβατε τα ηνία της ηγεσίας 

υποσχεθήκατε την ενίσχυση της υπηρεσίας μας καθώς και την αλλαγή του Π.Δ. 
για τις τοποθετήσεις των νεοεξερχόμενων   Αστυφυλάκων και νεοπροαχθέντων 
Αρχιφυλάκων. Ακόμα περιμένουμε.

Υ.Γ. 6 Δυστυχώς την ώρα που συντάσσαμε το άρθρο αυτό, δεν είχε ακόμα 
εκδοθεί η περιβόητη διαταγή για την ενίσχυση της Δ.Α.Ε.Α. με 100 Αστυνομικούς. 
Μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία να το συμπληρώσουμε. Αυτό δεν είναι 
ενίσχυση, είναι κοροϊδία. Αν η ιδεοληψία δεν σταματήσει στο τέλος θα το 
κλείσουμε το μαγαζί, εκτός αν αυτός είναι ο στόχος. Οι Υπηρεσίες απ’ όπου μας 
στέλνουν την δήθεν ενίσχυση δεν έχουν πρόβλημα; Όταν λέμε νεοεξερχόμενους 
ξέρουμε για ποιο λόγο το λέμε. Αυτοί που διατάσσουν βέβαια δεν έχουν μπει 
ποτέ στη ζωή τους σε κλούβα για να το καταλάβουν.

Υ.Γ.7  Κάποιοι κύριοι στη βιασύνη τους να κάνουν δηλώσεις μας αποκάλεσαν 
«δυνάμεις καταστολής». Κάποιοι άλλοι έλεγαν για ποιο λόγο να ενισχυθούμε. 
Τους καλούμε αν θέλουν να έρθουν να υπηρετήσουν στα ΜΑΤ και να μην ζητούν 
όποτε συμβαίνει κάτι στην περιοχή τους διμοιρία. Αλλιώς να μην μιλάνε.
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Επιμέλεια: ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Γεώργιος, ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος,ΚΑΡΑΤΣΙΒΟΣ Ιωάννης
ΣΦΥΡΛΑΣ Απόστολος, ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΣ Γεώργιος, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ηλίας, ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χρήστος, ΓΕΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος, ΒΑΡΒΑΤΟΣ Αποστόλης

Τα νέα της Υ.Α.Τ.

σύγχρονηαστυνομία
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Να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την καθαριότητα

σύγχρονηαστυνομία

                                                                                                                         Επιστολή στην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

 Με το «καλημέρα» της νέας χρονιάς, είμαστε υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε σε σας και 
να σας μεταφέραμε την έντονη ανησυχία, αλλά και απογοήτευση των συναδέλφων μας για την 
κατάσταση που δημιουργήθηκε σε Αστυνομικές Υπηρεσίες με τη λήξη των συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας από ιδιωτικά συνεργεία.

 Όπως προκύπτει από τα έγγραφα πολλών Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων ανά την 
Ελλάδα, προς την Ομοσπονδία μας, στοίβες από σκουπίδια ήδη άρχισαν να δημιουργούνται στις 
Αστυνομικές Υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι συνάδελφοί μας, οι πολίτες που τις επισκέπτονται 
καθώς και οι κρατούμενοι στα αστυνομικά κρατητήρια, έρχονται αντιμέτωποι με την έντονη 
δυσοσμία και τον κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς και γιατί επετράπη από τη διοίκηση της Ελληνικής 
Αστυνομίας να επαναληφθούν αυτές οι απαράδεκτες και επικίνδυνες καταστάσεις, όταν 
μάλιστα λαμβάναμε από την Ηγεσία διαβεβαιώσεις περί οριστικής επίλυσης του ζητήματος της 
καθαριότητας με την προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού.

Σας ενημερώνουμε ότι από την πλευρά μας δεν θα περιοριστούμε απλώς στην ανάδειξή 
του, αλλά ως Συνδικαλιστικός Φορέας, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας σε  όλες τις Αστυνομικές 
Υπηρεσίες.

Η Ομοσπονδία μας, λαμβάνοντας υπόψη της τα εύλογα παράπονα των Ενώσεών της, σας καλεί να προβείτε στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να επιταχυνθούν 
οι απαραίτητες διαδικασίες για την άμεση εξεύρεση λύσης και την έναρξη καθαρισμού των αστυνομικών κτιρίων από επαγγελματικά συνεργεία καθαρισμού.      

Είναι αδιανόητο κάποιοι να πιστεύουν ή να αναμένουν ότι οι συνάδελφοί μας θα αναλάβουν χρέη καθαριστριών, εξυπηρετώντας τυχόν πολιτικά και δημοσιονομικά 
παιγνίδια, καθώς και οικονομικά συμφέροντα που σχετίζονται με τις προσλήψεις και τις αναθέσεις έργων. Οι συνάδελφοί μας έχουν προσωπικότητα και ουδείς 
δικαιούται να τους προσβάλει καθοιονδήποτε τρόπο. Αντιθέτως, απαιτούν από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία να ανταποκριθούν στο ρόλο τους τόσο αναλαμβάνοντας 
την ευθύνη των πράξεών τους όσο και απαντώντας υπεύθυνα στην Ομοσπονδία μας για τους υπαίτιους του νέου αυτού φιάσκου και κυρίως για τις ενέργειές τους από 
δω και στο εξής ώστε το 2019 να απαλλαγεί οριστικά η Ελληνική Αστυνομία από το άγος των σκουπιδιών και των κινδύνων που αυτά συνεπάγονται για όλους.

Με το “αριστερό” ξεκίνησε η νέα χρονιά

       Δυστυχώς οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν άλλη μια φορά και από την πρώτη 
μέρα του νέου έτους έπαψαν τα συνεργεία καθαρισμού ιδιωτικής εταιρείας να 
παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας στα κτίρια των Αστυνομικών Υπηρεσιών της 
Αθήνας καθώς έληξε η ετήσια σύμβαση με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
την 31-12-2018 και οι συνέπειες είναι ήδη ορατές. Στοίβες από σκουπίδια ήδη 
άρχισαν να δημιουργούνται και οι εργαζόμενοι συνάδελφοί μας, οι πολίτες 
που επισκέπτονται τις Αστυνομικές Υπηρεσίες καθώς και οι κρατούμενοι στα 
αστυνομικά κρατητήρια, έρχονται αντιμέτωποι με την έντονη δυσοσμία και τους 
κινδύνους μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.
       Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών απαιτεί να βρεθεί άμεση και 
μόνιμη λύση για την καθαριότητα και την απολύμανση των Αστυνομικών 
Υπηρεσιών. Δεν μας ενδιαφέρει αν η προκήρυξη διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ για 
πρόσληψη εργαζομένων καθαριότητας με 18μηνες συμβάσεις εντάσσεται στα 
πλαίσια της προεκλογικής πολιτικής της κυβέρνησης. Μας ενδιαφέρει πως 
κανένας υπηρεσιακός παράγοντας δεν ενδιαφέρθηκε για την κατάσταση που θα 
δημιουργηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης της ετήσιας σύμβασης 
έως της πρόσληψης εκ νέου των συμβασιούχων εργαζομένων καθαριότητας.
    Για ποιο λόγο δεν ζήτησε το Αρχηγείο μας την προσωρινή παράταση της 
προηγούμενης σύμβασης; Γίνεται εξοικονόμηση χρημάτων του Υπουργείου 
εις βάρος της υγείας μας; Αυτή την στιγμή υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την 
δημόσια υγεία και απαιτούμε από την Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία την 
τήρηση της νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας. Σε διαφορετική περίπτωση 
να ανακαλέσουν την λειτουργία Υπηρεσιών και κρατητηρίων στα οποία δεν 
τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
       Καλούμε επίσης τους συναδέλφους μας να μην υποκύπτουν στις πιέσεις ή τις 
παρεκκλίσεις των ανώτερων Προϊσταμένων τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες 
- παράπονα που συχνά έρχονται σε γνώση της Ένωσής μας, για συμμετοχή με 

δικούς τους πόρους στο κόστος της καθαριότητας, μία ευθύνη που πρέπει να 
επιβαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Υπουργείου μας.
       Τις επόμενες ημέρες τον λόγο θα έχουν οι αρμόδιοι θεσμοθετημένοι φορείς 
της Πολιτείας, η Δικαιοσύνη αλλά και παραστάσεις διαμαρτυρίας της Ένωσής μας 
σε Υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν το παραπάνω πρόβλημα.

Τον δρόμο τον ξέρουμε…
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Το γαϊτανάκι με την καθαριότητα συνεχίζεται

Η Ενωση Αθηνών αναδεικνύει τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα 
των συναδέλφων μας, αμέσως μόλις γίνονται αντιληπτά, δεν στέκεται όμως μόνο 
στην ανάδειξη αυτών αλλά επιπλέον προτείνει λύσεις και στηλιτεύει την αδυναμία 
της Διοίκησης να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία των 
υπηρεσιών και τις ανθρώπινες συνθήκες εργασίας των συναδέλφων μας.

     Έτσι και στο θέμα της καθαριότητας και υγιεινής στις υπηρεσίες μας, ένα 
χρόνιο πρόβλημα που δυστυχώς τείνει να γίνει το σύγχρονο «γιοφύρι της Άρτας» 
το αναδείξαμε με άμεσα αντανακλαστικά, τέτοια που δυστυχώς δεν έχει δείξει η 
Ηγεσία μας, έτσι ώστε να μην παρατηρεί αμήχανη και άπρακτη τις προθεσμίες να 
περνούν.

     Επανερχόμαστε και σήμερα μετά από τις πρώτες μέρες του νέου έτους, 
γιατί μπορεί οι ημερομηνίες και οι διαδικασίες να περνούν αλλά δυστυχώς η 
σκληρή πραγματικότητα και τα σκουπίδια δεν περιμένουν.

     Πληροφορηθήκαμε σε πρόσφατη συνάντηση με τη Ηγεσία ότι το θέμα θα 
λυθεί οριστικά σε 35 με 40 μέρες και ότι για το μεσοδιάστημα έχει προβλεφθεί 
να διανεμηθεί ένα ποσό για την καθαριότητα των υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α., και όχι 
μόνο, με  διαδικασίες «fast track». Δυστυχώς όμως δεν έχει παρατηρηθεί κάποια 
θετική εξέλιξη στις υπηρεσίες, οι οποίες καθαρίζονται ακόμα με ιδία μέσα από 
τους συναδέλφους, οι οποίοι αγοράζουν υλικά καθαρισμού από την τσέπη τους 
και πληρώνουν «ρεφενέ» για την καθαριότητα, πράγμα απαράδεκτο.

    Πότε άραγε θα ξεκινήσει η διαδικασία καθαριότητας στις αστυνομικές 
υπηρεσίες με τη χρήση αυτού του ποσού; Τι θα περιλαμβάνει, για ποιες υπηρεσίες 
και με ποια κριτήρια θα γίνει  η ανάθεση σε συνεργεία καθαρισμού έτσι ώστε 
να έχουμε τα καλύτερα επιθυμητά αποτελέσματα; Αν τελικά ήταν τόσο απλό 
και εύκολο να βρεθεί ένα διαθέσιμο κονδύλι, γιατί έπρεπε να παρέλθει η λήξη 
της σύμβασης την 31/12/2018 και για 10 ημέρες ήδη και πόσες άραγε ακόμα, 
να μην υπάρχουν συνεργεία καθαρισμού στις υπηρεσίες; Δεν υπάρχει τελικά 

«συνέχεια» στις λειτουργίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη; Και τέλος 
ποια είναι η θέση της Πολιτικής Ηγεσίας η οποία έως την ώρα που μιλάμε «ποιεί 
την νησαν» για το θέμα αυτό, το οποίο προφανώς και όλο περιέργως δεν αγγίζει 
το κτίριο της Κατεχάκη; Ελπίζουμε η Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. να εγκρίνει τάχιστα τα αιτήματα 
που της έχουν αποσταλεί από τις διαχειρίσεις των επιμέρους Διευθύνσεων για το 
φημολογούμενο διάστημα έως 28/02/2019.

     Αναμένουμε τις επόμενες ώρες να εμφανιστούν συνεργεία καθαρισμού 
στις υπηρεσίες μας για να λειτουργήσουν σωστά και με ανθρώπινες συνθήκες 
υγιεινής. Σε αντίθετη περίπτωση οι υπηρεσίες-χωματερές με τα χαρακτηριστικά 
Λευκίμμης….. μπορούν πολύ εύκολα να μην λειτουργήσουν και καθόλου!!!

σύγχρονηαστυνομία

Δικαίωση της Ένωσης Αθηνών από τους επόπτες υγείας της Διεύθυνσης Υγειονομικού της Περιφέρειας 
Αττικής, για τις καταγγελίες αναφορικά με τις ανθυγιεινές συνθήκες στις Αστυνομικές Υπηρεσίες, λόγω 
έλλειψης συνεργείων καθαριότητας.  Η έκθεση αυτοψίας κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη.  Δεν σταματάμε στη Γ.Α.Δ.Α., έχουμε ζητήσει ήδη την αυτοψία σε όλες τις Υπηρεσίες των Αθηνών 

στις οποίες έχουμε διαπιστώσει ή 
μας έχει καταγγελθεί ανάλογη 
κατάσταση (Αστυνομικά Τμήματα, 
Αλλοδαπών κ.λ.π.). Με οδηγό το 
πόρισμα αυτό θα κινηθούμε και 
νομικά ώστε να προστατεύσουμε 
την υγεία και την αξιοπρέπειά μας.
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Φτάνει πια!!!!
Γίναμε μάρτυρες μαζί με όλο το 

Πανελλήνιο άλλης μιας άνανδρης και 
ύπουλης ενέργειας από νοσηρούς 
κύκλους που αναζητούν θύματα 
σε ανυποψίαστους πολίτες και 
εργαζόμενους αστυνομικούς, με την 
τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού 

στα σκαλιά του Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στο Κολωνάκι, στο κέντρο της 
Αθήνας.

Αυτοί οι κύκλοι έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν υπολογίζουν ούτε 
την κατάνυξη αυτών των Άγιων ημερών, ούτε την συμβολικότητα του χώρου. 
Διακατέχονται μόνο από αισθήματα μισαλλοδοξίας και ανομίας και το μόνο που 
τους ενδιαφέρει είναι να σπέρνουν φόβο και κλίμα τρομοκρατίας. Με άγνωστα 
κίνητρα, αλλά με ανθρωποκτόνες επιδιώξεις, προσπαθούν να στερήσουν την 
ελευθερία των πολιτών, δημιουργώντας ανασφάλεια σε κάθε τους βήμα. Επιπλέον 
στον ευρύτερο σχεδιασμό τους βρίσκονται και οι συστηματικές ¨επισκέψεις¨ 
των εργαζόμενων αστυνομικών στα νοσοκομεία και όχι μόνο. Έχουμε κρούσει 
τον κώδωνα του κινδύνου επανειλημμένως για τις κλιμακούμενες ενέργειες 

αυτών των κύκλων με τις δεκάδες επιθέσεις κατά αστυνομικών και Αστυνομικών 
Τμημάτων με κίνδυνο να κατηγορηθούμε ότι είχαμε συντεχνιακή διάθεση. Τώρα 
ο κύκλος του φόβου διευρύνεται παντού, σε κάθε πιθανό σημείο κοινωνικής 
δραστηριότητας. Στα Αστυνομικά Τμήματα, σε σπίτια δικαστών, στις  κτηριακές 
εγκαταστάσεις των ΜΜΕ, στις εκκλησίες…….. Αύριο άραγε που;

Όσο η Πολιτεία αφήνει χαραμάδες ανοχής, τόσο αυτοί οι κύκλοι θα 
αποθρασύνονται. Η ΕΛ.ΑΣ. πρέπει απερίσπαστη και ανεμπόδιστη να κάνει 
τη δουλειά της, ώστε η υπαίτιοι να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη και να 
καταδικαστούν άπαξ και δια παντός. Άλλωστε έχουν καταδικαστεί ήδη, από τη 
συντριπτική πλειοψηφία της δημοκρατικής και υγιούς κοινωνίας. Πρέπει επίσης 
η Πολιτεία να θεσμοθετήσει την επικινδυνότητα του αστυνομικού επαγγέλματος, 
χωρίς αναστολές και αστερίσκους. Ο μακρύς κατάλογος των θυμάτων δεν χωράει 
άλλους.

Η Ενωση Αθηνών στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του άτυχου 
συναδέλφου που νοσηλεύεται στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. και παρακολουθεί στενά την 
πορεία της υγείας του, η οποία ευτυχώς εξελίσσεται ικανοποιητικά. Επίσης 
εύχεται καλή ανάρρωση και στον ανυποψίαστο νεωκόρο, θύμα επίσης της 
επίθεσης.

Από θαύμα γλίτωσε 
ο συνάδελφός μας

Είναι απαράδεκτο εν έτη 2019 να απαιτούν 
επαγγελματισμό από τον Έλληνα αστυνομικό, την 
ίδια στιγμή που δεν μπορούν να του παρέχουν ούτε 
τα αυτονόητα. Έχουμε καταγγείλει εκατοντάδες 
φορές τα τεράστια προβλήματα σε υλικοτεχνική 
υποδομή, αναλώσιμα υλικά, ατομικά εφόδια, 
καθαριότητα, κυρίως όμως στα υπηρεσιακά 
οχήματα. 

Την 17/01/2019 ένας ακόμα συνάδελφός 
μας είδε στην κυριολεξία τον χάρο με τα μάτια 
του! Συγκεκριμένα περιπολικό του Α.Τ. Γαλατσίου 
κινούμενο στην Αττική Οδό και αφού μόλις είχε 
παραληφθεί από συνεργείο για επισκευή λαδιών, 
πήρε φωτιά εν κινήσει, και ο συνάδελφος μας 
για δευτερόλεπτα πρόλαβε να το ακινητοποιήσει 

και να το εγκαταλείψει πριν ανατιναχτεί και καεί 
ολοσχερώς!!! Αυτός είχε Άγιο. Οι επόμενοι ;;; 

Το άρθρο 11 του Π.Δ. 45/2008 , το οποίο 
προβλέπει υποχρεωτικό τεχνικό περιοδικό έλεγχο 
των υπηρεσιακών οχημάτων ανά διετία, τηρείται 
από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας; Η 
ερώτηση είναι ρητορική. Έχουμε διατυπώσει την 
άποψή μας εδώ και χρόνια ότι το μοναδικό Π.Δ. 
που τηρείται κατά γράμμα από την Υπηρεσία 
για το κατώτερο προσωπικό είναι το Πειθαρχικό 
Δίκαιο.  

Η Ενωση Αθηνών έχει ήδη επικοινωνήσει με τον 
παθόντα συνάδελφο και έχει θέσει στη διάθεσή 
του το νομικό της τμήμα για κάθε ενδεδειγμένη 
ενέργεια.

σύγχρονηαστυνομία

  Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει 
η διαταγή της Γ.Α.Δ.Α. καθ’ υπόδειξη του 
Αρχηγείου, σύμφωνα με την οποία γίνεται 
αναδιανομή αστυνομικών από διάφορες 
Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α. για την ενίσχυση της 
Δ.Α.Ε.Α.

    Ως Ένωση Αθηνών έχουμε τα τελευταία 
χρόνια επανειλημμένα ζητήσει, όπως και στην 
πρόσφατη συνάντηση μας με τον κ. Αρχηγό, 
την αλλαγή του Π.Δ. των μεταθέσεων και την 
ενίσχυση της Δ.Α.Ε.Α. και της Διεύθυνσης 

Μεταγωγών Αττικής με νεοεξελθόντες Αστυφύλακες.
     Αντί όμως αυτής της ουσιαστικής ενίσχυσης, οι υπεύθυνοι  «φωστήρες» 

ανακάλυψαν μια εντελώς πρόχειρη ενίσχυση από άλλες Αστυνομικές Διευθύνσεις 
οι οποίες ψυχορραγούν.

        Η επιβεβλημένη ενίσχυση της Δ.Α.Ε.Α. δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον 
τρόπο.

      Έτσι άραγε αντιλαμβάνονται κάποιοι τις ανάγκες των Υπηρεσιών και με 
αυτόν τον τρόπο επιλέγουν να καλύψουν τα κενά; Δημιουργούνται όμως εύλογα 
ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.

• Με τι κριτήριο έγινε η επιλογή των Διευθύνσεων από τις οποίες θα 
αποσπαστούν συνάδελφοι ;

• Περισσεύουν άραγε αστυνομικοί από τη Διεύθυνση Αστυνομίας  
Αθηνών , Διεύθυνση Ασφαλείας , Διεύθυνση Τροχαίας και Διεύθυνση Αλλοδαπών 
; Σε αυτές τις Υπηρεσίες δεν έχουμε ελλείψεις στην οργανική τους δύναμη;

• Γιατί εξαιρείται το προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί σε Ο.Μ.Ε.Ε.Τ. και 
ίσως κάποιοι να ήταν και επιθυμούντες ;

• Γιατί εξαιρούνται όσοι υπηρετούν στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών ;

• Γιατί εξαιρούνται επιδεικτικά αστυνομικοί που προέρχονται από την 
Δ.Α.Ε.Α. αλλά είναι ονομαστικοποιημένοι σε φρούρηση ευπαθών στόχων; Μήπως 
γιατί είναι πλέον στην φύλαξη Κυβερνητικών Προσώπων ;

• Γιατί εξαιρούνται επιδεκτικά Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. π.χ η Διεύθυνση 

Αερολιμένα ή υπερτροφικές Υπηρεσίες που ανήκουν  στο Αρχηγείο ; Υπάρχει 
μήπως επιλεκτική επιλογή ή μη επιλογή για άλλους λόγους που όλοι μας 
καταλαβαίνουμε ;

Υπηρεσίες που δεν ανήκουν διοικητικά στη Γ.Α.Δ.Α. θα συνδράμουν ποτέ στην 
μάχιμη αστυνόμευση;

• Πιστεύει άραγε κανείς από αυτούς που συνέταξαν την διαταγή αυτή 
ότι οι διμοιρίες των Υ.Μ.Ε.Τ.-Υ.Α.Τ. θα δεχτούν ουσιαστική ενίσχυση; Ας ρωτήσουν 
τους διμοιρίτες τι σημαίνει ουσιαστική ενίσχυση των διμοιριών.

       Τις τελευταίες μέρες είχαμε αναδιανομή οχημάτων και εξοπλισμού 
σε «Ημέτερους» εις βάρος άλλων Αστυνομικών Διευθύνσεων. Σήμερα το 
σχέδιο προχώρησε σε αναδιανομή αστυνομικών σε Υπηρεσία εις βάρος άλλων 
υπηρεσιών και βέβαια ορισμένες «αγαπητές» στο απυρόβλητο. Όλο αυτό ενώ 
κανένας επικεφαλής Διεύθυνσης δε μπορεί να ορθώσει ανάστημα από τη στιγμή 
που οι επικείμενες καθυστερημένες κρίσεις αποτελούν «δαμόκλεια σπάθη» για 
τον καθέναν τους. Είναι ήλιου φαεινότερο ότι η Ηγεσία του Σώματος επιδιώκει να 
φέρει εσωστρέφεια στους κόλπους του συνδικαλιστικού κινήματος. Τις δικές της 
αδυναμίες, αστοχίες και ανικανότητες προσπαθεί να τις μεταφέρει στο εσωτερικό 
μας. Όλα όμως τα ψέματα και οι πονηριές έχουν κοντά πόδια. Ότι και αν κάνετε, 
διώξεις συνδικαλιστών, στοχευμένες ενισχύσεις , στοχευμένες αποδυναμώσεις, 
συνδικαλιστικά παιχνίδια, στο τέλος το μόνο που θα καταφέρετε θα είναι να μας 
χαλυβδώνετε.

     Κλείνοντας, για να προλάβουμε τους διάφορους πονηρούς, εντός και εκτός 
του συνδικαλιστικού κινήματος, ξανά λέμε ότι ζητούμε την ουσιαστική ενίσχυση 
της Δ.Α.Ε.Α. και όχι αυτό το επιχειρησιακό «μόρφωμα» , μόνο και μόνο για να 
μας ρίξουν στάχτη στα μάτια μας. Όταν επί 3 χρόνια ζητούμε οι νεοεξερχόμενοι 
αστυφύλακες να τοποθετούνται στα Μ.Α.Τ. κάποιοι δεν μπορούν να ξεπεράσουν 
τις ιδεοληψίες τους, καταργώντας τη ΔΕΛΤΑ και διαλύοντας τις διμοιρίες, αλλά 
σήμερα βλέποντας τι έχουν καταφέρει προσπαθούν λίγο πριν φύγουν να βάλουν 
ακόμα ένα καρφί στο φέρετρο των Υπηρεσιών που ανήκουν στη Γ.Α.Δ.Α. και  
υπολείπονται 4.000 περίπου οργανικών θέσεων.

Εμείς συμμέτοχοι σε αυτό δεν θα γίνουμε!!!
Από εδώ και πέρα θα μιλάμε με τις δράσεις μας!!!

Εμάς συμμέτοχους δεν θα μας κάνετε …
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Τι ισχύει για τους αστυνομικούς που εκλέγονται στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές

Σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και όπως 
αυτός διαμορφώθηκε με τις αντικαταστάσεις και προσθήκες άρθρων με τον 
Ν.4071/2012, για όσους αστυνομικούς κατέχουν θέσεις αιρετών οργάνων στην 
τοπική αυτοδιοίκηση παρακάτω μπορούν να ενημερωθούν ως προς τα ισχύοντα 
για την διευκόλυνση άσκησης των καθηκόντων τους.

ΑΔΕΙΕΣ:

Στους δημάρχους, αντιδημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους 
δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων 
(100,000) κατοίκων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο 
πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200,000) 
κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι (κατηγορία στην οποία ανήκουν και οι 
αστυνομικοί) χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας 
τους.

Στους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων που δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται από την υπηρεσία της 
οργανικής τους θέσης ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, 
χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια εξήντα 
(60) ημερών κατ’ έτος επιπλέον της κανονικής και με την προϋπόθεση ότι δεν 
είναι δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Με τις ίδιες 
προϋποθέσεις χορηγείται ειδική άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος 
επιπλέον της κανονικής άδειας στους Προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων 

Δήμων, καθώς και στους Προέδρους των Συνδέσμων Δήμων.

Ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών λαμβάνουν επίσης και οι πρόεδροι των 
δημοτικών κοινοτήτων και τριάντα (30) ημερών οι πρόεδροι ή εκπρόσωποι των 
τοπικών κοινοτήτων.

Η ειδική άδεια των εξήντα (60) και τριάντα (30) ημερών μπορεί να χορηγείται 
και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από σχετική άδεια του αιρετού.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι όποιοι είναι υπάλληλοι δημοσίου έχουν 
δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι 
μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, για το λόγο αυτό τους 
χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση για την υπηρεσία τους.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ:

Εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα 
μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, 
διαρκούσης της θητείας τους δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των 
διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, 
εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτησή τους 
μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Στην περίπτωση που 
δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στη 
πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε 
παραμεθόριες περιοχές η παρούσα διάταξη έχει ισχύ για μετάθεση ή απόσπαση 
αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή.

Τι είχαμε τι χάσαμε
Όλοι ξέρουμε ότι η χώρα μας περνάει τα τελευταία χρόνια δύσκολες στιγμές 

και βλέπουμε ότι η κατάσταση δεν προβλέπεται να φτιάξει τουλάχιστον στο 
κοντινό μέλλον. Η Αστυνομία γενικά έχει γίνει ο τελευταίος τροχός της αμάξης και 
πάει λέγοντας. Θα ήθελα να κάνω ένα απολογισμό του τι κεκτημένα είχε η ΑΜΕΣΗ 
ΔΡΑΣΗ, και τι έχουν γίνει σήμερα αυτά τα κεκτημένα. Επειδή υπηρετώ εικοσιοκτώ 
συναπτά έτη στην υπηρεσία αυτή μπορώ να πω ότι την έχω δει στα πάνω της 
και στα κάτω της. Αρκετές φορές είδα να ταλανίζεται από προβλήματα και να 
περνάει δύσκολες ώρες. Πάντα όμως ορθοποδούσε και μετά γινόταν καλύτερη 
από πριν. Σημειωτέον ότι στην κατάσταση που είναι σήμερα δεν έχει ξαναβρεθεί 
ποτέ στο παρελθόν. Κατ αρχήν για να έρθει κάποιος στην ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ τα χρόνια 
εκείνα έπρεπε να προταθεί από συνάδελφο ο οποίος υπηρετούσε στην υπηρεσία 
και εγγυόταν για το νέο μέλος. Οι νέοι εκπαιδεύονταν για δύο μήνες πριν 
αναλάβουν καθήκοντα ως τρίτοι. Υπήρχαν αρκετά περιπολικά ώστε να βγαίνουν 
στο λεκανοπέδιο εβδομήντα οχήματα στην κάθε βάρδια, και τα οχήματα ήταν 
όλα μονοχρέωτα. Δηλαδή το περιπολικό ήταν χρεωμένο στον οδηγό και κανένας 
άλλος δεν το οδηγούσε εκτός από αυτόν ο οποίος ήταν και ο μόνος υπεύθυνος 
για το όχημα. Είχαμε ασυρμάτους που για την εποχή τους ήταν κορυφαίοι και οι 
επικοινωνίες ήταν χωρίς προβλήματα.  

Σέρβις στα οχήματα γινόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα, απολύμανση 
επίσης (αλήθεια γίνεται τώρα ποτέ απολύμανση στα περιπολικά); Το κάθε όχημα 
είχε χρεωμένο το φακό του (maglite) υψηλών προδιαγραφών. Τα πληρώματα ήταν 
μόνιμα και όλοι ξέραμε ποιόν έχουμε δίπλα μας ανά πάσα στιγμή. Πράγμα πολύ 
βασικό για τους γνώστες. Σεμινάρια αυτοπροστασίας με σκοποβολή σεναρίου 
και όχι να ρίξουμε να φύγουμε όπως είναι τώρα.  Σφαίρες ολόκληρα κουτιά. Τα 

σεμινάρια είχαν διάρκεια δυο εβδομάδων και δίδασκαν έμπειροι αμεσοδρασίτες. 
Σεμινάρια γρήγορης οδήγησης από οδηγούς αγώνων όπως ο συνάδελφος 
Γρηγόρης Νιώρας. Οι αμεσοδρασίτες για κάθε τους επιτυχία επιβραβεύονταν και 
έτσι το ηθικό τους ήταν πάντα σε υψηλά επίπεδα (όχι όπως τώρα που ότι και να 
κάνεις θεωρείται συνήθη καθήκοντα). Τα περιπολικά διέθεταν σύστημα(ANPR) 
εντοπισμού κλεμμένων οχημάτων και ατόμων, τα οποία αναζητούνταν. Τώρα 
το σύστημα είναι ανενεργό γιατί εδώ και καιρό έχει λήξει η σύμβαση με την 
εταιρία. Η ομάδα (Σ) με τα οχήματα υψηλής ιπποδύναμης, έχει καταργηθεί από 
καιρό και οι παραβάτες μας κοιτούν με απαξιωτικό βλέμμα μέσα από τα γρήγορα 
αυτοκίνητά τους . 

Τα ρεπό ήταν κάτι το οποίο κανείς δεν ασχολούταν διότι δεν υπήρχε λόγος, 
καθότι κανένας δεν είχε παράπονο. (Σήμερα τα χρωστούμενα ρεπό έχουν φτάσει 
σε σημείο που είναι σχεδόν αδύνατον να ξεχρεωθούν, έστω και με τις αλχημείες 
που γίνονται χρεώνοντας το ένα για δυο). Μέτρα. Μια άγνωστη λέξη για τους 
αμεσοδρασίτες (Σήμερα είμαστε οι πρώτοι των πρώτων στα μέτρα). 

Διάθεση σε άλλη υπηρεσία ήταν αδιανόητο να γίνει από αστυνομικό της Α.Δ.  
Όλα αυτά και άλλα τόσα δικαιώματα κεκτημένα, έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια 
διότι οι υπεύθυνοι έχουν ξεχάσει το τι προσφέρει η ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ στο κοινωνικό 
σύνολο. Δεν καταλαβαίνουν ότι χωρίς ενεργή και δυναμική Α.Δ. Οι εγκληματίες 
πάσης φύσεως έχουν το πάνω χέρι. Μπορώ να αναφέρω κι άλλα. Προτιμώ όμως 
να σταματήσω διότι θα κουράσω. Στους συνδικαλιστές οφείλεται το ότι ακόμη 
υπάρχει αυτή η υπηρεσία και προσδοκούμε ότι θα ανακάμψει σύντομα. Αυτό 
ελπίζουμε για όλη την αστυνομία και γι αυτό πολεμάμε καθημερινά ενάντια σε 
αστυνομοφοβικά σύνδρομα. ΘΑ ΑΝΤΕΞΟΥΜΕ.

σύγχρονηαστυνομία

Του Χρυσάφη Γρηγορίου
Α’ Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

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

Το ημερολόγιο της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών 
για το έτος 2019 είναι διαθέσιμο 
για τα μέλη της Ένωσης, τα οποία 
μπορούν να το προμηθεύονται 
από τα γραφεία της επί της 
οδού Καρύστου αρ. 3 – 1ος 
όροφος (πλησίον Πανόρμου) – 
Αμπελόκηποι – Αθήνα.
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Η αρχή είναι γνωστή: το 2001 ιδρύονται οι Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής 
Εγκληματικότητας με αποστολή την καταπολέμηση της βαρειάς εγκληματικότητας 
αλλά και την συνδρομή στις ειδικές Υπηρεσίες της Ασφάλειας. Οι Αστυνομικοί 
των Ο.Π.Κ.Ε. Λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση, ειδικό εξοπλισμό αλλά και οχήματα 
τύπου τζιπ προκειμένου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα αναβαθμισμένα 
τους καθήκοντα.

Με την κατάργηση της ΔΕ.Λ.Τ.Α. και το ξεχρέωμα του πολιτικού γραμμάτιου 
στους γνωστούς χώρους, δημιουργείται ένα κενό το οποίο κάπως πρέπει να 
καλυφθεί και έτσι από το 2015 οι Ο.Π.Κ.Ε. έχουν πλέον καταντήσει μια δωρεάν 
Υ.Μ.Ε.Τ. ή μάλλον έτσι την αντιλαμβάνονται κάποιοι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι από το 
2010 έχει καταργηθεί “σιωπηρά” το επίδομα των δέκα ημερήσιων αποζημιώσεων 
ανά μήνα που προέβλεπε η αρχική διαταγή συγκρότησης των Ο.Π.Κ.Ε. ενώ στα 
επαναλαμβανόμενα αιτήματα της διοίκησης (με τελευταίο που υποβλήθηκε το 
2014) η αρμόδια Υπηρεσία απαξιεί έστω και να απαντήσει. 

Και αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα: για ποιό λόγο να ενισχύσουν την 
Υ.Α.Τ. και την Υ.Μ.Ε.Τ., Υπηρεσίες πολύ καταλληλότερες και αποτελεσματικές στο 
αντικείμενο της καταστολής πλήθους, και να ανεβάζουν το κόστος των εκτός 
έδρας αποζημιώσεων κλπ αφού την δουλειά θα τους την κάνει δωρεάν η Ο.Π.Κ.Ε.; 
Και όταν λέμε δωρεάν, αυτό έχει εφαρμογή σε πολλά επίπεδα: 

(α) Οι Ομάδες πλέον κινούνται με γερασμένο στόλο 20ετίας, ο οποίος 
συντηρείται αποκλειστικά σχεδόν από τους υπηρετούντες Αστυνομικούς 
και από δωρεές. Σέρβις οχημάτων, ελαστικά, επισκευές κλπ όλα γίνονται με 
μηδενικό κόστος για την ΕΛ.ΑΣ., η οποία μάλιστα κάνει και ωραιότατη διαφήμιση 
πλασάροντας τους Αστυνομικούς των Ομάδων και τα τζιπ στην δημοσιότητα 
κατά το δοκούν. Ξεχνάνε βέβαια να ενημερώσουν πως συντηρούνται αυτά ενώ 
υπάρχουν περιπτώσεις όπως στις έρευνες για τους ληστές στα Βίλια, όπου οι 
αστυνομικοί έβαλαν μέχρι και καύσιμα από την τσέπη τους, γιατί η υπηρεσία 
διήρκησε 12 συνεχής ώρες και η Γ.Α.Δ.Α. προκειμένου να μην χάσει ομάδες 
από τα πάρεργα διέταξε να μην υπάρχει αντικατάσταση. Τα οχήματα φυσικά 
που παθαίνουν βλάβες δεν αντικαθίστανται/επισκευάζονται ενώ το τραγικό της 
υπόθεσης είναι ότι στις νέες ομάδες που σχηματίστηκαν πρόσφατα, χορήγησαν 
...τουριστικά λεωφορεία για να περιπολούν! Σε όλα αυτά να προστεθεί και το 
θράσος ορισμένων αξιωματικών από “ελίτ” Υπηρεσίες, οι οποίοι όποτε έχουν 
ανάγκη παίρνουν τα οχήματα των ομάδων ετσιθελικά και μάλιστα απαιτούν να 
τους παραδοθούν πλυμένα και γεμάτα καύσιμα! 

(β) Οι Αστυνομικοί αγοράζουν και συντηρούν μόνοι τον εξοπλισμό τους, 
ο οποίος είναι αρκετά ακριβότερος από αυτόν του μέσου αστυνομικού 
(αντιβαλλιστικές πλάκες/κράνη, γιλέκα μάχης, εξειδικευμένος εξοπλισμός 
breaching, αυξημένος αριθμός γεμιστήρων, κατάλληλα μπουφάν) . Το ίδιο ισχύει 
και για στολές/αρβύλες και πολλά είδη.

(γ) Η εκπαίδευση των αστυνομικών σε βολές γίνεται σχεδόν αποκλειστικά από 
“την τσέπη τους” καθώς η Αστυνομία δεν χορηγεί φυσίγγια και οι συνθήκες/φύση 
των Ο.Π.Κ.Ε. επιβάλλουν την σωστή και κατάλληλη προετοιμασία για ένοπλες 
συμπλοκές (υπενθυμίζω ότι μόνο στο 2017 οι Ομάδες της Δυτικής Αττικής έχουν 
εμπλακεί δύο φορές σε ένοπλο επεισόδιο).

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρετούντες στις Ο.Π.Κ.Ε. δεν είναι 
μόνο αυτά καθώς η Υπηρεσία μας αντιμετωπίζει ως μια δεξαμενή για πάσης 
φύσεως ανάγκη φορτώνοντας μας όλα τα πάρεργα. 

Τα ομαδικά πάρεργα περιλαμβάνουν γήπεδα, φύλαξη κυβερνητικών κτιρίων, 
Αστυνομικών Τμημάτων, γραφείων κομμάτων, οικιών στελεχών της Κυβέρνησης, 
συνοδεία στελεχών της κυβέρνησης σε δημόσιες και ιδιωτικές εκδηλώσεις αλλά 
και την αποστολή ομάδων πολλές φορές εκτός Αττικής χωρίς καν προηγούμενη 

ενημέρωση. Πρόσφατα ομάδα ενημερώθηκε νύχτα ότι αναχωρεί την επόμενη 
μέρα το πρωί για Λευκίμμη ενώ άλλες ομάδες έχουν συνοδεύει επανειλημμένως 
κυβερνητικά στελέχη σε νησιά του Αιγαίου και όχι μόνο, με τα οχήματα που 
συντηρούν οι ίδιοι οι Αστυνομικοί! Μην ξεχνάμε βέβαια ότι η Ο.Π.Κ.Ε. Αττικής 
διαθέτει ομάδες στα νησιά Χίος, Κω και Σάμος σε αντικείμενα ξένα προς τα 
καθήκοντα τους ενώ και εκεί αντιμετωπίζονται από τις τοπικές ηγεσίες ως 
τα “κορόιδα” και τους ανατίθενται πάσης φύσεως πάρεργα (σήματα Α.Τ., 
μεταγωγές, γήπεδα κλπ). Εδώ δεν πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε το νέο 
“κόλπο” κάποιων ανώτατων αξιωματικών, προκειμένου να μην υπάρχει αρνητική 
δημοσιότητα: οι ομάδες δεν ενημερώνονται ότι συνοδεύουν το τάδε κυβερνητικό 
στέλεχος το οποίο γευματίζει λίγο παραπέρα αλλά τοποθετούνται κάπου πλησίον, 
πολλές φορές και στην μέση του πουθενά, με εντολή “Αν σας χρειαστούμε θα σας 
καλέσουμε”!

Στο παιχνίδι των δωρεάν διμοιριών (Ο.Π.Κ.Ε.) έχει μπει για τα καλά και η 
ηγεσία της Υ.Α.Τ., στην οποία έχει διατεθεί μια Ο.Π.Κ.Ε. ανά 8ωρο με εντολές να 
κινείται πέριξ των διμοιριών της Χαριλάου Τρικούπη για πρόληψη τρομοκρατικών 
επιθέσεων όπως αυτή της 06/11/2017. Το μόνο πράγμα που δεν κάνει αυτή η 
Ο.Π.Κ.Ε. είναι αυτό για το οποίο διατέθηκε, καθώς χρησιμοποιείται κυρίως ως 
σταθερή στο Α.Τ. Εξαρχείων αλλά και για να αντικαθιστά Δ.Υ.Α.Τ. οπουδήποτε 
χρειαστεί στο Λεκανοπέδιο. Και αναρωτιόμαστε: τους την “χάρισαν” την Ο.Π.Κ.Ε. 
αυτή ή τους την έδωσαν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο ο οποίος δεν υφίσταται 
πλέον;  

Είναι πλέον καθεστώς οι Ομάδες να απασχολούνται σε ξένα καθήκοντα (όπως 
η καταστολή πλήθους) για τα οποία ουδέποτε έχουν εκπαιδευτεί και στα οποία δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και δεν διατίθενται στα καθήκοντα 
που ορίζονται από το Π.Δ. Και για να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα, την 12/01 
μία ομάδα διατίθεται ενισχυτικά σε επιχείρηση προσαγωγών μικροπωλητών 
στην πλαϊνή πόρτα της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. επί της οδού Αντωνιάδου και περί ώρα 15:30 
δέχεται επίθεση από 40 άτομα του αναρχικού χώρου με τα γνωστά αποτελέσματα 
(τραυματισμός οδηγού βαν προσαγωγών κλπ). Και αναρωτιόμαστε: με τι κριτήρια 
αποφασίστηκε άραγε η πραγματοποίηση αυτής της επιχείρησης, την στιγμή που 
είναι γνωστό στην Ηγεσία ότι εντός της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. πραγματοποιείται την ίδια 
στιγμή συνέλευση/συγκέντρωση στήριξης των συλληφθέντων για παραεμπόριο 
(η Υ.Κ.Α. είχε ενημερώσει με έγγραφό της και στο indymedia είχε δημοσιευθεί 
3 ημέρες νωρίτερα η εκδήλωση); Και εφόσον έπρεπε να πραγματοποιηθεί 
οπωσδήποτε η επιχείρηση για ποιο λόγο δεν είχε προβλεφθεί η ύπαρξη μιας 
διμοιρίας Υ.Α.Τ.; Αναπάντητα ερωτήματα.

Στο ίδιο πλαίσιο το πρωινό της 14/01/2019 οργανώνεται επιχείρηση για την 
σύλληψη των δραπετών του Κορυδαλλού. Ενώ υπάρχουν πληροφορίες για τρία 
πιθανά σημεία στα οποία ίσως να βρίσκονται οι δραπέτες, ενώ η Ο.Π.Κ.Ε. σαν 
υπηρεσία έχει αποδείξει επανειλημμένα την αποτελεσματικότητα της σε αυτό το 
αντικείμενο, ενώ έχει “ψηθεί” και έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία κατά την 
καταδίωξη του Μάριον Κόλα και της ομάδας δραπετών το 2013, για την έρευνα 
στα σημεία στο Μάτι διατίθεται μόνο μια Ο.Π.Κ.Ε., η οποία μάλιστα βρίσκεται σε 
εκπαίδευση από την ΕΚΑΜ, και αυτή χωρίζεται σε δύο υπο-ομάδες (με ότι αυτό 
συνεπάγεται για την αποτελεσματικότητα της), συνοδεύοντας την Ε.Κ.Α.Μ., την 
στιγμή που δύο ολόκληρες Ο.Π.Κ.Ε. φυλάνε το Μέγαρο Μαξίμου και μια τρίτη 
κινείται πέριξ! 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

 Ο.Π.Κ.Ε. :
Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας

ή Ομάδες Πλήρωσης Κενών Ελληνικής Αστυνομίας;

Των

Του Μυλωνά Δημητρίου
Μέλους Ε.ΑΣ.Υ.Α

Του Τσιρώνη Σωτηρίου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Και για να τριτώσει το κακό, απογευματινές ώρες της 15/01 δύο ομάδες 
Ο.Π.Κ.Ε. λαμβάνουν εντολή να κατευθυνθούν στον Χ.Υ.Τ.Α. Γραμματικού, όπου η 
κατάσταση είναι έκρυθμη και υπάρχει ένταση μεταξύ κατοίκων και εργοδηγών 
σύμφωνα με το Κέντρο Ασφαλείας. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική, 
όπως διαπιστώνει και ο ίδιος ο γράφων ο οποίος είχε την τύχη να βρίσκεται 
εκεί, καθώς ο δρόμος είναι κλεισμένος με αυτοσχέδια οδοφράγματα, οχήματα, 
κάδους σκουπιδιών και τσιμεντοσωλήνες σε πολλά σημεία, στην είσοδο υπάρχει 
εξαγριωμένο πλήθος το οποίο μαζεύει πέτρες και σίδερα ενώ ασύρματοι και 
κινητά δεν λειτουργούν. Και ενώ το Κέντρο ενημερώνεται και από τους δύο 
ομαδάρχες για την κατάσταση και ότι απαιτούνται ενισχύσεις η εντολή είναι 
να απομακρυνθούν όλοι και τα οχήματα του Δήμου να αναχωρήσουν κανονικά 
με τις δύο Ο.Π.Κ.Ε. συνοδεία. Για να μην μακρηγορώ το αποτέλεσμα είναι στην 
αναμενόμενη επίθεση να πάθουν ζημιές δύο υπηρεσιακά οχήματα (τα οποία 
φυσικά θα επισκευαστούν με προσωπική μέριμνα των Αστυνομικών) και να 
τραυματιστεί ο γράφων ελαφρά στο πόδι. Και ακόμα μετά από αυτές τις εξελίξεις, 
οι Αστυνομικοί λαμβάνουν εντολή προσωπικά από την Γ.Α.Δ.Α. να προηγηθούν 
των οχημάτων του Δήμου πεζοί, με πλήρη εξοπλισμό (ασπίδες- κράνη- καλαμίδες- 
πυροσβεστήρες-υποπολυβόλα κλπ), μέσα σε απόλυτο σκοτάδι, παγωνιά και 
σφοδρή χιονόπτωση επί 2,5 χιλιόμετρα το οποίο και κάνουν.

Φυσικά όποια Υπηρεσία έχει κενά τα συμπληρώνει με Αστυνομικούς των 

Ο.Π.Κ.Ε. και έτσι η Υπηρεσία μας διαθέτει Αστυνομικούς σε άπειρες “τρύπες” 
όπως δίκυκλα Υ.Κ.Α., φύλαξη κρατουμένων, φύλαξη μαρτύρων, ενίσχυση ΔΙ.ΜΕ.
ΔΑ. (Μεταγωγών), πεζές περιπολίες, συμβολαιογραφεία, Κρατητήρια Γ.Α.Δ.Α., 
Τμήματα Ασφαλείας και πραγματικά η λίστα δεν τελειώνει. Και έτσι βλέπουμε 
το οξύμωρο, Αστυνομικοί οι οποίοι εκπαιδεύονται από την Ε.Κ.Α.Μ., το F.B.I., 
τους Λ.Ο.Κ. και πολλές ακόμα ειδικές Υπηρεσίες, να απασχολούνται σε εκδίωξη 
μικροπωλητών πέριξ Πεδίου Άρεως.

Την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, οι Ο.Π.Κ.Ε. έχουν αναλάβει 
“εργολαβικά” την φύλαξη του Χ.Υ.Τ.Α. Γραμματικού επί 24ώρου, επωμιζόμενες 
όχι μόνο έργο άλλης Υπηρεσίας, αλλά ένα θέμα κατεξοχήν πολιτικό το οποίο 
δεν λύνεται με αστυνομικά μέτρα και καταστολή. Αυτό βέβαια συνεπάγεται 
καθημερινές 10ωρες υπηρεσίες ενώ δεν υπάρχει πρόσβαση ούτε στα στοιχειώδη 
κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας τους, όπως νερό, τουαλέτα ή φαγητό και φυσικά 
από την στιγμή που νυχτώνει εργάζονται στο απόλυτο σκοτάδι, με ότι αυτό 
συνεπάγεται για την προσωπική τους ασφάλεια.

Για να κλείσουμε και να μην μακρηγορούμε, το μόνο που ζητάμε όσοι 
υπηρετούμε στις Ο.Π.Κ.Ε. είναι να μας αφήσουν να κάνουμε την δουλειά μας. 
Να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών, να συνδράμουμε τους 
συναδέλφους μας, να εκτελέσουμε την αποστολή την οποία μας έχει ανατεθεί. 
Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Καμία ευθύνη στο Αρχηγείο...
Για όλα τα προβλήματα φταίνε οι άλλοι!!

Σε συνέχεια των ενεργειών της 
Ομοσπονδίας μας αναφορικά 
με την αντιμετώπιση-επίλυση 
συγκεκριμένων εκκρεμών ζητημάτων 
και προβλημάτων που ανέκυψαν 
το τελευταίο διάστημα, όπως η 
μη αποδέσμευση αστυνομικών 
δυνάμεων από τη Λευκίμμη, οι 
αποσπάσεις στις πρεσβείες και η 
λήξη των συμβάσεων με τα συνεργεία 
καθαρισμού, πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας, με τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ, παρουσία του Επιτελάρχη 
Αντιστρατήγου κ. Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ και του Προϊστάμενου Επιτελικού Γραφείου 
Αρχηγού Υποστράτηγου κ. Στυλιανού ΒΟΛΥΡΑΚΗ.
        Αφού ενημερώσαμε αναλυτικά τον κ. Αρχηγό για τα αιτήματά μας, 
καταγράφοντας την αγωνία των συναδέλφων μας για τη μη επίλυσή τους, ο κ. 
Αρχηγός τοποθετήθηκε επ’ αυτών ανακοινώνοντάς μας ότι:
-Για το θέμα της Λευκίμμης, επίκειται συνάντηση της κας Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη με τους συναρμόδιους Υπουργούς ώστε να ληφθεί απόφαση σε 
πολιτικό επίπεδο έτσι ώστε από πλευράς Υπηρεσίας, να γίνουν στην συνέχεια οι 
ενδεδειγμένες ενέργειες.
-Η διαδικασία που επελέγη για τις αποσπάσεις αστυνομικών στις πρεσβείες 
υπαγορεύτηκε λόγω ανωτέρας βίας.
-Το Αρχηγείο ενώ είχε ξεκινήσει τη διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ για τον 

καθαρισμό, αυτό στη συνέχεια δεν την ενέκρινε με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 
πράγματι σοβαρά προβλήματα πανελλαδικά.
       Από την πλευρά μας, ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι για μεν το 
πρόβλημα της Λευκίμμης, συνεχίζεται η διαιώνισή του αυτή τη φορά μέσω της 
μετάθεσης των ευθυνών σε πολιτικό επίπεδο και μάλιστα με την Αστυνομία 
«όμηρο» αυτής της κατάστασης.
       Για δε τις αποσπάσεις στο εξωτερικό και τη μηνυτήρια αναφορά που 
υποβάλλαμε στην Εισαγγελία για τις παρανομίες της διοίκησης, τονίζουμε για 
άλλη μια φορά ότι την «ανωτέρα βία» δεν μπορεί να την επικαλείται κανείς, εκτός 
κι αν έχει ξεσπάσει παγκόσμιος πόλεμος και εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί. Άλλο 
να την επικαλείται κάποιος για μια ή δύο περιπτώσεις χωρών που ενδεχομένως 
να συντρέχουν λόγοι και άλλο να γενικεύεται ένα τυχόν πρόβλημα και να 
καταστρατηγείται η νόμιμη διαδικασία.

      Τέλος, για την απαράδεκτη κατάσταση με τα συνεργεία καθαρισμού θεωρούμε 
αδιανόητο αυτό που συνέβη διότι γνώριζαν προ πολλού ότι επίκειται η λήξη των 
συμβάσεων και παρά ταύτα δεν διασφάλισαν την λειτουργία των αστυνομικών 
υπηρεσιών και τα αστυνομικά καθήκοντα των συναδέλφων μας, τους οποίους 
μάλλον κάποιοι θέλουν να μετατρέψουν και σε καθαρίστριες. Το παράδοξο 
δε είναι ότι η σύμβαση για τον καθαρισμό των χώρων του Αρχηγείου, έχει 
διασφαλιστεί, ενώ δεν συνέβη το ίδιο με όλες τις άλλες αστυνομικές υπηρεσίες!
Είναι σαφές, ότι τις προσεχείς ημέρες η Ομοσπονδία θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες 
της στο πλαίσιο των αποφάσεων των οργάνων της, όπως αυτές έχουν γίνει ήδη 
γνωστές στο σύνολο του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
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τρόπο τους εκατοντάδες χιλιάδες ειρηνικούς διαδηλωτές απέναντί μας. Στους 
τελευταίους να θυμίσουμε ότι οι καλύτεροι συμπαραστάτες των αντιλαϊκών – 
αντεθνικών νομοσχεδίων είναι οι κάθε λογής μπαχαλάκηδες. Θυμίζουμε επίσης 
ότι και πολλοί από εμάς συμμετείχαμε ως διαδηλωτές στο συλλαλητήριο και 
αποχωρήσαμε αηδιασμένοι βλέποντας τους φασίστες να το διαλύουν.
      Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες συναδέλφους και μαζί με 
την δέσμευση της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ότι θα παρασταθεί δίπλα τους ως πολιτική αγωγή, 
θέτουμε και εμείς το νομικό μας τμήμα στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε νομική 
ενέργεια εναντίον όποιου με πράξη ή παράληψη προκάλεσε των τραυματισμό 
τους.
       Θα πάμε όμως και ένα βήμα παρακάτω και στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας, θα τεθεί το θέμα της προσφυγής 
μας στη δικαιοσύνη για έκθεση σε κίνδυνο των συναδέλφων μας των Υ.ΜΕ.Τ. – 
Υ.Α.Τ. λόγω του ότι διατάσσονται να εργαστούν κατά παράβαση της 7001/1994 
Υπουργικής Απόφασης που διέπει τη λειτουργία της Δ.Α.Ε.Α.
δημοκρατικά ιδεώδη και όχι στην εμπόλεμη ζώνη της Βαγδάτης και της Συρίας, 
καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έστω και την ύστατη ώρα σε ένα 
ειλικρινές διάλογο για ένα μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό ώστε να εκλείψουν 
τα φαινόμενα τυφλής βίας.
Σε μια κομβική στροφή για την χώρα μας η ανομία έχει και δυσμενείς αναπτυξιακές 
συνέπειες αφού ενισχύει την οικονομική ύφεση και δεν ελκύει τις επενδύσεις που 
θα φέρουν την πολυπόθητη ανάπτυξη.

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

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

«Όταν διευθύνουν οι ανίκανοι, φταίνε οι ικανοί»

Η ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ανέφερε:
Απαλλάξτε την κοινωνία από το όνειδος των «κουκουλοφόρων»

      Την Κυριακή 20-1-2019 ζήσαμε ακόμα μία μέρα ντροπής. Οι ήρωες 
συνάδελφοί μας της Δ.Α.Ε.Α. (Υ.ΜΕ.Τ. – Υ.Α.Τ.) δέχθηκαν βίαιες, δολοφονικές 
επιθέσεις από φασιστοειδή, με αποτέλεσμα 30 εξ αυτών να οδηγηθούν σοβαρά 
τραυματισμένοι στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.
      Με έκπληξη όμως και αγανάκτηση μαζί, παρακολουθούμε εδώ και 2 μέρες, 
το ανάθεμα για ότι συνέβη να πέφτει πάνω στους συναδέλφους μας, να 
ανακυκλώνονται διάφορες ανακρίβειες και επισήμως κανείς να μην απαντά επί 
της ουσίας παρά μόνο με αόριστες πολιτικολογίες.
     Εμείς ως Ένωση Αθηνών, πιστοί στις διαχρονικές μας θέσεις, θα ζητήσουμε 
και πάλι από όλους να σταματήσουν τα πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη του 
απλού αστυνομικού, να καταδικάσουν τη βία από όπου και αν προέρχεται και να 
αντιμετωπίσουν την Αστυνομία αλλά και τους πολίτες βάσει της πραγματικότητας 
και όχι της πολιτικής τους ιδεολογίας.
Θα θέσουμε λοιπόν τα παρακάτω ερωτήματα περιμένοντας επιτέλους 
απαντήσεις:

• Κύριοι της Κυβέρνησης, από αντιδημοκράτες, πότε ξαφνικά γίναμε 
επαγγελματίες και άξιοι συγχαρητηρίων; Τι αλλάξαμε από τις διαδηλώσεις της 
προηγούμενης εβδομάδας μέχρι την Κυριακή;

• Κύριοι της Αντιπολίτευσης, πως ακριβώς πιστεύετε ότι θα εκκαθαρίσετε 
τα γκέτο της ανομίας και των μπαχαλάκηδων, χωρίς δακρυγόνα; Έχετε κάτι να 
πείτε για τους δεκάδες τραυματίες αστυνομικούς;
• Κύριοι της ηγεσίας, πότε επιτέλους θα πάψετε να ανέχεστε τους 
κάφρους που προσπαθούν να μας σκοτώσουν, να κάνουν αντισυγκεντρώσεις, να 
επιτίθενται σε πολίτες επειδή κρατούν ελληνικές σημαίες, να κατηγορούμαστε 
ανυπόστατα και να σιωπάτε;

• Θα πείτε επιτέλους ότι δεν είμαστε παρακρατική ομάδα και ότι τα 
υλικά που χρησιμοποιούμε μας τα έχετε χορηγήσει ως κατάλληλα για χρήση;

       Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Τα έχουμε ξαναζήσει όλα αυτά. Τα πολιτικά 
κόμματα να μας υποστηρίζουν ή να μας καταδικάζουν, ανάλογα με τη σύνθεση 
των διαδηλωτών, να αποπροσανατολίζουν τον κόσμο, θέτοντας μ’ αυτόν τον 

Οι βίαιες επιθέσεις εναντίον των συναδέλφων μας - αστυνομικών που διατέθηκαν σε μέτρα 
προστασίας του Κοινοβουλίου με αφορμή το συλλαλητήριο για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και 
κατέληξαν τραυματισμένοι, κατά δεκάδες, στο 401 ΓΣΝ, δεν περιποιούν τιμή για το Σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Δυστυχώς, τέτοιου είδους εικόνες θεωρούνται «φυσιολογικές» και δεν προβληματίζουν κανέναν!! 
Αφενός ο Έλληνας Αστυνομικός δεν μπορεί να δέχεται άκριτα - αδιαμαρτύρητα το ρόλο του θύματος 
και η Ελληνική Αστυνομία να προσφέρεται για πολιτικά παιγνίδια, αφετέρου οι χθεσινές εικόνες που 
προβλήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης και έκαναν το γύρο του κόσμου, δεν συνθέτουν μια σοβαρή και 
υπεύθυνη διοίκηση στον τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.  

Καλούμε όλο το πολιτικό σύστημα να σκύψει σοβαρά στα προβλήματα της δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας και την «αγάπη» του για τον Έλληνα Αστυνομικό, να την αποδείξει εμπράκτως, δίνοντας κατ’ αρχάς 
ξεκάθαρες απαντήσεις στα πελώρια ερωτηματικά των ίδιων των συναδέλφων μας που αντιμετωπίστηκαν 
«ως πρόβατα επί σφαγή» στον χθεσινό - εκ του αποτελέσματος - αρνητικό επιχειρησιακό σχεδιασμό. Από 
θαύμα δεν πλήρωσαν με τη ζωή τους τις παθογένειες και τις χρόνιες αγκυλώσεις του ελληνικού κράτους 
δικαίου!!

Ελληνική Αστυνομία, Ελληνική Δικαιοσύνη και άλλοι θεσμοί της ελληνικής πολιτείας, οφείλουν να 
ενώσουν τις δυνάμεις τους και να απαλλάξουν την ελληνική κοινωνία από το όνειδος των «κουκουλοφόρων», 
βγάζοντάς τους επιτέλους τις «κουκούλες».

Τέλος, εκφράζουμε για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη μας στους παθόντες συναδέλφους μας, 
ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στα καθήκοντά τους.

Δεσμευόμαστε ότι θα σταθούμε δίπλα τους ως πολιτική αγωγή επιζητώντας την παραδειγματική 
τιμωρία των συλληφθέντων.
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       Ακόμα και αρκετές μέρες μετά το συλλαλητήριο για την Μακεδονία, ο θόρυβος  
δεν φαίνεται να καταλαγιάζει. Ένα συλλαλητήριο που άναψε συζητήσεις για 
πολλούς λόγους. Το βασικό σημείο αναφοράς, όπως όλα τα συλλαλητήρια, ήταν 
η συμπεριφορά της Αστυνομίας. Χτύπησε πολίτες; Έριξε δακρυγόνα ; Έπραξε 
το καθήκον της, αλλά υπέρ του δέοντος.; Πολλές οι ερωτήσεις. Άλλες τόσες οι 
απαντήσεις. Εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι και βλέπεις τα γεγονότα. Είσαι 
από την πλευρά του διαδηλωτή που τον πνίγει το δίκιο του και θέλει να φωνάξει, 
να διαδηλώσει, να επαναστατήσει..; Είσαι από την πλευρά του κουκουλοφόρου 
που σκοπός του είναι να προκαλέσει αναστάτωση, να δείρει, να σακατέψει 
τον αστυνομικό και να καταστρέψει περιουσίες;  Ή είσαι από την πλευρά του 
αστυνομικού που βρίσκεται εκεί επειδή έχει διαταχθεί, στέκεται για 15 ώρες 
όρθιος σηκώνοντας έναν βαρύ εξοπλισμό και έχοντας να αντιμετωπίσει ένα 
εξοργισμένο όγκο ανθρώπων με αναλογία έναν προς χίλιους..;
     Ναι ρε φίλε θα μου πεις, αυτή είναι η δουλειά σου, όταν επέλεξες να γίνεις 
μπάτσος ήξερες πάνω κάτω τι σε περιμένει.
    Ναι ήξερα, θα σου απαντήσω. Ήταν επιλογή μου να γίνω αστυνομικός. Γι’ 
αυτό ήμουν τόσα χρόνια σκυμμένος πάνω από τα βιβλία, γι’ αυτό επιβάρυνα τον 
οικογενειακό προϋπολογισμό για τα φροντιστήρια που πήγαινα για να πετύχω 
ψηλή βαθμολογία, κριτήριο απαραίτητο για την εισαγωγή μου στις σχολές της 
Αστυνομίας. Ήταν επιλογή μου και ας ήξερα ότι δεν θα είχα σταθερή οικογενειακή 
εστία, αφού πρέπει να πάω όπου με διατάξει η υπηρεσία μου. Ήταν επιλογή 
μου κι ας γνώριζα ότι θα έκανα Χριστούγεννα, Πάσχα, Απόκριες, καλοκαιρινές 
διακοπές με τα παιδιά μου, όποτε «δύναται» η υπηρεσία μου.  Ήταν επιλογή μου 
κι ας ήξερα ότι κάποια μέρα θα βρεθώ σε συλλαλητήρια όπως αυτό, αντιμέτωπος 
με «δικούς μου» ανθρώπους. Γιατί σε αυτό το συλλαλητήριο που με είδες εν 
ώρα υπηρεσίας, συμμετείχαν μέλη της οικογένειας μου, συγγενείς, φίλοι μου, 

γνωστοί μου. Οι οποίοι διαδήλωναν για πράγματα που κι εγώ ο ίδιος θα ήθελα να 
διαδηλώσω. Κι εγώ θα ήθελα να υψώσω την σημαία μας και να βροντοφωνάξω 
«η Μακεδονία είναι μία και είναι Ελληνική».
     ‘Ήμουν εκεί όμως, φίλε μου, «υπό τας διαταγάς» για να επιτευχθεί ο σκοπός 
για τον οποίο με έστειλε η υπηρεσία μου. Και ο ρόλος μου ήταν άχαρος. Ήμουν 
εγώ αυτός που έπρεπε να παίξει αυτό τον μπατάλικο ρόλο, να σπρώξει κόσμο, 
να κάνει ρίψη χημικών, να κυνηγήσει κουκουλοφόρους. Τον έχω παίξει κι άλλες 
φορές. Θυμάσαι..;  Ήμουν εγώ ο τροχονόμος που σε σταμάτησε τις προάλλες 
και σου έδωσε κλήση γιατί δεν φορούσες τη ζώνη ασφαλείας σου. Είμαι εγώ 
που σου αφαίρεσα το δίπλωμα και τις πινακίδες σου γιατί είχες σταματήσει σε 
θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ. Είμαι εγώ που σε οδήγησα στο εισαγγελέα γιατί ήσουν 
μεθυσμένος.
   Είμαι επίσης εγώ αυτός που όταν πήρε φωτιά το σπίτι του συμπολίτη σου, 
έπεσα με αυτοθυσία στις φλόγες για να τον σώσω. Είμαι εγώ που όταν χτύπησε 
με τη μηχανή το παιδί του ξαδέλφου σου μπήκα μπροστά από το ασθενοφόρο 
με την υπηρεσιακή μου μηχανή για να ανοίξω το δρόμο και να φτάσει εγκαίρως 
στο νοσοκομείο. Είμαι εγώ που όταν είδες τον κλέφτη να παραβιάζει το σπίτι του 
γείτονα σου με κάλεσες και έτρεξα. Είμαι εγώ που στους -4 βαθμούς στεκόμουνα 
μισοχωμένος στα χιόνια για να σε προειδοποιήσω να βάλεις τις αλυσίδες σου και 
να μην κινδυνέψεις εσύ και η οικογένεια σου. Είμαι εγώ που ξημεροβραδιάζομαι 
για μέρες πίσω από μια χασισοφυτεία για να προφυλάξω τα παιδιά σου από τα 
ναρκωτικά. Είμαι εγώ για αυτά… και τόσα άλλα.
     Είμαι εγώ ο ίδιος «μπάτσος» που χθες σε ψέκαζε και σήμερα σου έσωσε τη ζωή. 
Γι’ αυτό την επόμενη φορά πριν σηκώσεις το δάχτυλο σου να με δείξεις, θυμήσου 
ότι πηγαίνοντας σπίτι μου και βγάζοντας τη στολή, είμαι ένας άνθρωπος φίλε 
μου, σαν κι εσένα…

Εγώ, ο ίδιος «μπάτσος» που χθες σε «ψέκαζα»,
σήμερα σου έσωσα τη ζωή

Έκοβαν τα ρεπό μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα
Δεν πέρασαν παρά λίγες ημέρες από την ανακοίνωση 

μας για τους δεκάδες τραυματισμούς συναδέλφων μας κατά το 
συλλαλητήριο της Κυριακής 20-01-2018, εξαιτίας εκτός των άλλων 
και επιχειρησιακής ανεπάρκειας, εκ νέου η Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αθηνών επανέρχεται και καταγγέλλει ότι από το 
βράδυ της 24 προς 25-01-2018 έχει γίνει δέκτης εκατοντάδων 
παραπόνων μελών μας για καταστρατήγηση του χρόνου εργασίας, 
καθώς και ανάκληση Ημερήσιων Αναπαύσεων ακόμα και στις 
02.00 τα ξημερώματα (!!!), προκειμένου να διατεθούν σήμερα 
σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας ενόψει της ψήφισης 
της Συμφωνίας των Πρεσπών, που όπως φαίνεται θα περάσει και 
αυτή από τις πλάτες του εργαζόμενου Έλληνα Αστυνομικού, όπως 
πολλά άλλα αντιλαϊκά μέτρα της εκάστοτε κυβέρνησης (μνημόνια, 
πλειστηριασμοί κατοικιών κ.α.). Ενός αστυνομικού που δεν του 
παρέχει η Πολιτεία ούτε τα αυτονόητα, όπως καθαριότητα στην 
εργασία του, ατομικά εφόδια, πρόσβαση στα Μ.Μ.Μ., νυχτερινή 
αποζημίωση, αναλώσιμα υλικά, ούτε οικογενειακό και προσωπικό 
προγραμματισμό στην ζωή του. 

Προφανώς τα μέτρα είναι έκτακτα και όπως έχουμε 
αποδείξει, έχουμε απόλυτη κατανόηση για το ποιες περιστάσεις 
είναι δύσκολες.  

Αυτό όμως που δεν δικαιολογείται είναι ότι ενώ από την 
24-01-2018 το μεσημέρι έγινε γνωστή η αναβολή της ψήφισης της 
συμφωνίας για την 25-01-2018, τα μέτρα έφτασαν στις Υπηρεσίες 
μαύρα μεσάνυχτα!! Κυριότερα όμως δεν δικαιολογείται η ανάκληση Ημερησίων Αναπαύσεων από κάποιες Υπηρεσίες. 

Αφού πρώτα ενημέρωσαν τους συναδέλφους ότι την επόμενη έχουν Η.Α. , τα μεσάνυχτα τους ενημέρωσαν ότι αυτό ανακαλείται και εργάζονται 06.00 ή 07.00 
π.μ. Κάπου εδώ η κατανόησή μας τελειώνει.

  Η Ενωση Αθηνών καλεί τα μέλη της στα οποία ανακλήθηκε η Η.Α., να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα της Ένωσης Αθηνών ή με τα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου 
στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσής μας, να τεθεί το θέμα νομικών ενεργειών για τα ανωτέρω, μαζί με το θέμα νομικών ενεργειών για τους τραυματισμούς 
συναδέλφων.

Υ.Γ.: Κάποιοι Διοικητές είχαν την ανθρωπιά να ειδοποιήσουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις στην υπηρεσία από νωρίς χθες, κάποιοι άλλοι όχι. Το ποιος έκανε 
τι, ας το διερευνήσουν οι ανώτεροί τους.
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Του Γεωργού Κωνσταντίνου
 Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. 

Μόνοι μας και όλοι σας

Και πάλι στο 401… Θα νοικιάσουμε δωμάτιο στο τέλος!

Μηνυτήρια αναφορά εις βάρος του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας

Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες στο ίδιο σκηνικό. Για άλλη μια φορά 
είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Μια ομάδα αστυνομικών αναλαμβάνει να 
φέρει εις πέρας μια αποστολή που της έχει ανατεθεί με Διαταγές της Ηγεσίας. 
Σε περίπτωση που οι άνδρες της Δ.Α.Ε.Α. με κάθε κόστος, είτε αυτό είναι 
τραυματισμός συναδέλφου, είτε φθορά υπηρεσιακών οχημάτων εκτελέσουν 
το καθήκον τους, τότε όλα καλά, τα συγχαρητήρια και τα ΜΠΡΑΒΟ μεταξύ του 
Κέντρου επιχειρήσεων και των ανώτερων αξιωματικών που βρίσκονται στο 
σημείο του περιστατικού πάνε και έρχονται!!! 
•   Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά;
•   Τι γίνεται  αν η προβλεπόμενη και καθ’ όλα νόμιμη αστυνομική τακτική τελικά 
δεν ικανοποιεί τους προϊσταμένους που μας διέταξαν να βρισκόμαστε εκεί; 
•  Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ΜΑΧΙΜΟΣ εργαζόμενος αστυνομικός δεν 
αντέχει να έχει πάνω του δεκάδες ζευγάρια χέρια να τον τραβολογούν και να 
τον χτυπούν;
•    Τι γίνεται όταν γυναίκες αστυνομικοί χωρίς καμία εκπαίδευση στην διαχείριση 
πλήθους και χωρίς κανένα προστατευτικό εξοπλισμό, βρίσκονται να παίζουν τον 
ρόλο της τροχονομικής κορδέλας ανάμεσα στο πλήθος που πλησιάζει και στον 
αστυνομικό φραγμό και τελικά πέφτουν θύμα ξυλοδαρμού;

Το σκηνικό τότε αλλάζει απότομα…
• Ξαφνικά επικρατεί σιγή στον ασύρματο και ο μόνος υπεύθυνος είναι ο 
Διμοιρίτης της εκάστοτε διμοιρίας που διατάζει τα απολύτως απαραίτητα, ώστε 

να μην υπάρξει σοβαρός τραυματισμός συναδέλφου. 
•  Ξαφνικά αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι άνδρες της Διμοιρίας που για να 
προστατέψουν ο ένας τον άλλον, απωθούν τους διαδηλωτές με τον ηπιότερο 
δυνατό τρόπο.
Αφού λοιπόν οι κυρίες και οι κύριοι της Ηγεσίας «αρέσκονται» στο να βλέπουν 
αστυνομικούς να ποδοπατούνται και να εξευτελίζονται από διαδηλωτές σε live 
μετάδοση, μιας και οι περισσότεροι εξ’ αυτών πληροφορούνται τα γεγονότα 
από τα δελτία ειδήσεων, ωσάν απλοί πολίτες, θα πρέπει να γνωρίζουν ένα 
πράγμα.
Το μόνο που κρατάει ακόμα όρθιους τους «ΜΑΤΑΤΖΗΔΕΣ» στο πεζοδρόμιο είναι 
το αίσθημα της αλληλεγγύης, της συμπαράστασης και της αλληλοβοήθειας 
προς τον συνάδελφο. Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν να βλάψει τόσο 
την σωματική ακεραιότητα, όσο και την αξιοπρέπεια και προσωπικότητα του 
συναδέλφου που βρίσκεται πλάι μας στο πεζοδρόμιο.
Διαλύστε μας, κρύψτε μας ή αφήστε μας να κάνουμε την δουλειά μας, όπως 
αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις των νόμων. Τα μπράβο και τα συγχαρητήρια 
κρατήστε τα για τους εαυτούς σας, να τα λέτε μεταξύ σας μετά από προαγωγές 
και αστυνομικές κατ’ εσάς επιτυχίες. Οσο για εμάς τους χαμηλόβαθμους 
αστυνομικούς της Δ.Α.Ε.Α., μη νοιάζεστε, εμείς έχουμε ο ένας τον άλλον και στα 
δύσκολα, αλλά και στα πολύ δύσκολα. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών 
Υπαλλήλων, πιστή στις καταστατικές της 
αρχές προασπιζόμενη το δημόσιο συμφέρον 
και λειτουργούσα ως ασπίδα σε κάθε μορφή 
αυθαιρεσιών της διοίκησης, καταγγέλλει με 
τον πιο έντονο τρόπο τη σημερινή συνεδρίαση 
του Κατώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων ΑΕΑ, 
με αντικείμενο τις αποσπάσεις αστυνομικού 
προσωπικού στο εξωτερικό, λόγω των 
παράνομων διαδικασιών που ακολουθήθηκαν 
εξ αρχής και οι οποίες ανάγκασαν τον 

εκπρόσωπό μας, άμα τη ενάρξει της συνεδρίασής του, να αποχωρήσει από αυτό, 
καταθέτοντας σχετικό υπόμνημα-καταγγελία.

Ειδικότερα, η διοίκηση προέβη στη σύγκληση του εν λόγω Συμβουλίου 
κατά παράβαση της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 1027/4/26-ιδ Αποσπάσεις 
αστυνομικού προσωπικού στο εξωτερικό (ΦΕΚ Β αρ.φ.845, 16/6/2010), η οποία 
προβλέπει ρητά ότι η επιλογή αστυνομικών για αποσπάσεις στο εξωτερικό 
γίνεται μόνο με αδιάβλητες εξετάσεις σε συγκεκριμένα μαθήματα και όχι με 
απλή επιλογή από Υπηρεσιακή Επιτροπή, χωρίς δηλαδή αντικειμενικά κριτήρια 
και διαφανή διαδικασία, όπως επιτάσσουν οι αρχές της χρηστής διοίκησης και 

της προστασίας των συμφερόντων των συναδέλφων μας. Τυχόν δε, επίκληση της 
διαδικασίας του κατεπείγοντος, είναι έωλη διότι δεν υφίσταται καμία ανωτέρα 
βία, ενώ παράλληλα «βιάζεται» η κοινή λογική.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε γεννά πελώρια ερωτηματικά δεδομένου ότι 
συνοδεύεται και με αποφάσεις για την πληρωμή εξόδων μετακίνησης και άρα 
διάθεσης δημόσιου χρήματος με αμφίβολα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, 
πολλώ δε μάλλον της ορθής επιλογής και απασχόλησής τους. Ουδείς ανέμενε 
τέτοιου είδους παλαιοκομματικές συμπεριφορές να υιοθετούνται στον 21ο 
αιώνα, εκτός κι αν αποτελούν συνέχεια συνδικαλιστικών και άλλων πρακτικών 
του δικού τους παρελθόντος.

Επειδή σε χαλεπούς καιρούς ουδείς δικαιούται να συμπεριφέρεται κατά 
τέτοιον παράνομο και σκανδαλώδη τρόπο, προσβάλλοντας και υπονομεύοντας 
ό,τι με αγώνες έχει επιτύχει η Ομοσπονδία μας, η Εκτελεστική Γραμματεία αυτής, 
κατά τη σημερινή της συνεδρίαση εξετάζοντας όλα τα δεδομένα, αποφάσισε 
ομόφωνα να προσφύγει στην Ελληνική Δικαιοσύνη, καταθέτοντας σχετική 
μηνυτήρια αναφορά, απαιτώντας τη διερεύνηση του νομίμου της διαδικασίας 
που ακολουθήθηκε και την τιμωρία εκείνων που καταπάτησαν τον όρκο τους.

Άραγε, Ένορκη Διοικητική Εξέταση για μια τέτοια κατάφορη παραβίαση της 
νομιμότητας, θα διαταχθεί από την Ηγεσία; Ή επανήλθαμε στο «όποιος έχει 
μπάρμπα στην Κορώνη»;

Αντιπροσωπεία της Διοίκησης της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών παρευρέθηκε 
από την πρώτη στιγμή και για πολλοστή φορά 
στο 401 ΓΣΝΑ δίπλα στον τραυματία συνάδελφο 
που υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης 
και στην τραυματία συναδέλφισσα που υπηρετεί 
σε κεντρικό Αστυνομικό Τμήμα της Αθήνας. 
Ευχόμαστε στους συναδέλφους μας ταχεία 
ανάρρωση. Όπως πάει θα ζητήσουμε επισήμως 
μόνιμη κλίνη από το 401 ΓΣΝΑ για να κοιμόμαστε 
εκεί, αφού καθημερινά ολοένα και περισσότεροι 
τραυματίες συνάδελφοι μεταφέρονται εκεί. 
Είμαστε σε καιρό ειρήνης τελικά; 
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   Ξεκινώ κάπως ανορθόδοξα λέγοντας το εξής : Δεν λυπάμαι εάν στενοχωρήσω 
ορισμένους με το παρόν άρθρο , διότι τους δόθηκε η ευκαιρία να διορθωθούν , 
πλην όμως μετέτρεψαν την διαδικασία των προσφυγών σε ΠΙΘΟ ΤΩΝ ΔΑΝΑΙΔΩΝ. 
Σκοπός του παρόντος είναι αποκλειστικά η ανάδειξη της παθογένειας καθώς και η 
επίκληση για λυσιτελή λύση επί των απονομών Αστυνομικών μεταλλίων.                                            
    Από την μια πλευρά οι συνάδελφοι παραπονούνται ότι έτυχαν άδικων μειώσεων 
ηθικών αμοιβών επιρρίπτοντας ευθύνες στην ΗΓΕΣΙΑ , και από την άλλη πλευρά 
η ΗΓΕΣΙΑ δείχνοντας την θέληση της για βραβεύσεις διαμαρτύρεται έμπρακτα 
εκδίδοντας συνεχώς εγκυκλίους προς τους διοικητές / ενεργούντες ΕΔΕ σχετικά 
με διαδικασίες που ορίζονται για τις απονομές. Από μεριάς μου (ως πρώην  
προτεινόμενος) δεν βρήκα κάποιο όφελος ώστε να κυνηγήσω  δικαστικώς το 
μετάλλιο που άξιζα καθόσον έκρινα ότι:
Α. Το Σώμα θα εισέπραττε δυσμενή σχόλια αντί των ευμενών. 
Β. Ήταν χρονοβόρα διαδικασία .
Γ. Ήταν πολυέξοδη διαδικασία.   
Δ. Θα υποδήλωνε ότι επιδιώκω την επιβράβευση (πράγμα που δεν ισχύει ) 
Ε. Δεν θα ήταν ηθικά σωστό, καθόσον οποιαδήποτε επιδίωξη επιβράβευσης 
ακυρώνει αυτομάτως και την προς βράβευση πράξη.
ΣΤ. Θα έβλαπτε τελικός την εικόνα της Υπηρεσίας προς την κοινωνία .

 Με αυτή την κίνηση όμως (μη δικαστική διεκδίκηση) συνέβαλα στην 
μη ενημέρωση της Ηγεσίας για τα πραγματικά περιστατικά-γεγονότα  .                                                                                                                                           
Συμπληρωματικά , αναφέρω ότι το μετάλλιο του Αστυνομικού Σταυρού δεν 
αποφέρει σε όποιον το κατέχει, όφελος οικονομικό η βαθμολογικό. Δηλαδή  δεν 
ζημιώνει κατ’ οποιοδήποτε τρόπο τους φορολογουμένους και την Υπηρεσία. 
Τουναντίον , αυτός που το φέρει στην στολή του γίνεται αυτομάτως ένα 
<βαρύνουσας σημασίας> κινητό πρότυπο των συναδέλφων του, οι οποίοι βλέπουν 
την έμπρακτη αναγνώριση ηρωικών πράξεων από την Υπηρεσία και προτρέπονται 
να μην λιγοψυχούν σε ανάλογες περιπτώσεις που θα συναντήσουν. 
   Γιατί όμως δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα η χρυσή τομή επί του θέματος και 
συνεχίζουν να υπάρχουν παραπονούμενοι?                                                                                                               
       Αν αναλύσουμε την συγκεκριμένη περίπτωση ¨ως άτυπη διαμάχη ¨ με 
γνώμονα την Σωκρατική μέθοδο λογικής επεξήγησης των πραγμάτων, θα 
καταλήξουμε στο εξής συμπέρασμα : Όταν δυο ΑΚΡΑ συγκρούονται έχοντας 
αμφότερα δίκαιο , τότε συνήθως ευθύνεται η ΜΕΣΗ.  Αν θεωρήσουμε ως ένα 
ΑΚΡΟ της αντιπαράθεσης την Ηγεσία και το αντίθετο ΑΚΡΟ αντιπαράθεσης τους 
προτεινόμενους , θα διαπιστώσουμε ότι η ΜΕΣΗ (σύμφωνα και με την διαδικασία 
απονομών μεταλλίων) είναι η καθ ‘υλην αρμόδια υπηρεσία εισηγήσεων επί 
πορισμάτων ΕΔΕ.                                                                                                             
  
   Μήπως θα ήταν σωστό λοιπόν να εξετάζαμε ενδελεχώς μια εισήγηση της 
ΜΕΣΗΣ, ώστε να δούμε εάν θα επιβεβαιωθεί ο ΜΕΓΑΣ φιλόσοφος Σωκράτης και 
τελικά τόσο καιρό , επιρρίπτουμε άδικα ευθύνες στα κύματα της θάλασσας ενώ  
ξεχνάμε να εξετάσουμε τον ΑΝΕΜΟ? Κανείς εκ των ΑΚΡΩΝ έως σήμερα δεν έχει 
ασχοληθεί με την ΜΕΣΗ και ομολογώ πως προσπάθησα να το κάνω εγώ έχοντας 
στα χέρια μου έγγραφα που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν τους αρμοδίους ώστε 
να τελειώνουμε με τις αδικίες μια και έξω. . Η δική μου υπόθεση είχε ως εξής: 
ένεκα απεγκλωβισμού κυρίας από φλεγόμενο διαμέρισμα , στάλθηκε αυτοβούλως 
ευχαριστήρια επιστολή προς τον τότε Αρχηγό κ ΤΣΟΥΒΑΛΑ. Διατάχτηκε Ε.Δ.Ε προς 
το πρόσωπο μου, με το ερώτημα εάν πληρώ τα κριτήρια απονομής του μεταλλίου 
Αστυνομικού Σταυρού. Μετά από λίγο διάστημα ολοκληρώθηκε μια υποδειγματική 

ΕΔΕ η οποία πρότεινε να μου απονεμηθεί ανεπιφύλακτα το μετάλλιο του 
Αστυνομικού Σταυρού. Τελικώς όμως υπήρξε υποβίβαση της προτεινόμενης από 
την  Ε.Δ.Ε απόφασης  ένεκα εισηγήσεως της ΜΕΣΗΣ και έλαβα Εύφημη Μνεία με 
αιτιολογία Επαίνου.                                                                                                                                         

Πώς όμως έγινε αυτή η μετατροπή?                                                                                                                               
Τι εισηγήθηκε η ΜΕΣΗ προς το σύνολο σχεδόν της Φυσικής και Πολιτικής ΗΓΕΣΙΑΣ ?                                             
Η ΜΕΣΗ, αποτύπωσε αντικειμενικώς και αξιοκρατικά τα όσα έγγραφα είχε στην 
κατοχή της?                                                                                                                                                            
Τι ηθική αμοιβή τελικώς έλαβα?                                                                                                                                     
 Έλαβα ηθικής αμοιβής η’ ηθικής βλάβης ?                                                                                                                      
 Η απόφαση συνάδει με την αιτιολογία?            

Επειδή το πρωταρχικό άρθρο ήταν 18 σελίδων και θα καταλάμβανε όλη την 
εφημερίδα.. Καλώ όποιον επιθυμεί να δει πως δίνονται οι ηθικές αμοιβές να 
ψάξει να με βρει ώστε να περιέλθει και ο δικός του εγκέφαλος σε Εν συνόλω 
τρικυμία αδυναμίας κατανόησης  μπροστά σε αυτά που θα διαπιστώσει…                                                            
                                                                                                                                                                                                              
Εύχομαι από καρδιάς  το 2019, να εξεταστούν όλες οι αντίστοιχες υποθέσεις με 
νέα κριτήρια και από ανεξάρτητη αρχή,  ώστε σύντομα οι βραβευθέντες να είναι 
τόσοι πολλοί ,που θα ψάχνουμε αίθουσα για να τους βραβεύσουμε και θα είναι 
αδύνατο να βρούμε. Να κριθεί αναγκαίο να πάμε στο Καλλιμάρμαρο  , αλλά 
ΟΥΤΕ και εκεί να χωράμε. ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ. Αποδεικνύουμε καθημερινά με 
τις πράξεις μας ότι εκεί που οι υπόλοιποι ΛΙΓΟΨΥΧΟΥΝ …….ΕΜΕΙΣ ΘΕΤΟΥΜΕ 
ΕΑΥΤΟΝ ΣΤΟ ΧΑΟΣ…

Υ.Γ  1Ο . Όλοι συμφωνούν ότι η λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων πρέπει 
ΠΑΝΤΟΤΕ να είναι αποτέλεσμα καθαρών διαδικασιών. Καθαρών διαδικασιών 
όμως ,όχι επειδή επλύθησαν αλλά επειδή δεν ελερώθησαν ποτέ τους..                     
  Υ.Γ 2Ο . Η παρ’ολίγον χήρα σύζυγος μου – τα παρ’ ολίγον ορφανά παιδιά μου και ΕΓΩ 
, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ την Ε.ΑΣ.Υ.Α  από τα βάθη της καρδιάς μας ,διότι αντιλήφθησαν 
άμεσα την αδικία που υπέστην,  και  μου απένειμαν το 2018 τιμητική πλακέτα 
(επουλωτικού χαρακτήρα) με ορθή αιτιολογία. (ΔΙΟΤΙ ΕΞΕΘΕΣΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΕ 
ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟ ΦΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)                                                                                       
Υ.Γ 3Ο  . Εφόσον εξαντλήθηκε η αναζήτηση λύσεως μέσω της ιεραρχίας 
(ακυρωθείσα προσφυγή – μη εκτελεσθείσα αίτηση προηγούμενης ακρόασης από 
την αρμόδια αρχή) . Γνωστοποιώ προς τους συναδέλφους  ότι  για την αποτροπή 
σύνταξης νέας παρεκκλίνουσας εισηγήσεως  , συντάσσεται και θα αποσταλεί στο 
εγγύς μέλλον ,επιστολή προς τον ΠΡΟΕΔΡΟ Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ . Αυτό 
διότι, ο μοναδικός κατέχων το Δικαίωμα απόδοσης μεταλλίων πράξεων ανδρείας, 
οφείλει να γνωρίζει τα εις βάρος της αρμοδιότητας του πεπραγμένα .

Με αναμονή

Σχόλιο της Διευθύνσεως της Εφημερίδας: Τα ανωτέρω που αναφέρει ο 
συνάδελφος έχουν διαπιστωθεί και επισημανθεί προς τους καθ’  ύλην αρμόδιους 
πολλάκις , έχουν δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Ένωσης Αθηνών στο παρελθόν, 
πλην όμως οι αρμόδιοι προφανώς αλλού τυρβάζουν. Ευελπιστούμε ότι θα 
σταματήσει αυτή η τακτική των τελευταίων ετών, ώστε να μην έχουμε άλλους 
αδίκως παραπονούμενους συναδέλφους, των οποίων ο ζήλος προσφοράς 
αναστέλλεται δραματικά.  

Της αυτής αμαρτίας είναι το διδόναι οίς μη
δει και το μη διδόναι οίς δεί

                                                                    Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος                     

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  Η’  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ?

Του Κοντοδήμου Οδυσσέα
Μέλους Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Στην Γαλλία έχουν Δημοκρατία

Αθήνα: Εγκληματικότητα, ανομία & δόγμα “Κάντε πως κοιμάστε”...

σύγχρονηαστυνομία

Εκεί λοιπόν έχουν και ΜΑΤ, τα οποία στις τελευταίες εκδηλώσεις και 
συγκεντρώσεις των “Κίτρινων Γιλέκων”, που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες πόλεις 
τις Γαλλίας κλήθηκαν να αποκαταστήσουν την Τάξη. 

Ο πρόεδρος Μακρόν σε πρόσφατες δηλώσεις ανέφερε μεταξύ άλλων...: 
«Μία ακόμη φορά, η ακραία βία ήρθε να επιτεθεί στη Δημοκρατία, τους φύλακές 
της, τους εκπροσώπους της, τα σύμβολά της. Αυτοί που διαπράττουν αυτές τις 
ενέργειες ξεχνούν την καρδιά του πολιτικού συμφώνου μας. Η Δικαιοσύνη θα 
αποδοθεί. Ο καθένας μας πρέπει να ξαναβρεί τις δυνάμεις του για να προωθήσει 
τη δημόσια συζήτηση και τον διάλογο».

Επίσης τα γαλλικά ΜΑΤ για να αντιμετωπίσουν τους ταραξίες χρησιμοποιούν 
δακρυγόνα, ειδικά οχήματα ρίψεως νερού, κατά πολλούς υπέρμετρη “νόμιμη” 
βία, κάνοντας δεκάδες συλλήψεις και προσαγωγές.

Για το Γαλλικό Κράτος, τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα και εκφράζονται 
μέσω του Πρώτου Πολίτη της χώρας με γνώμονα τις αξίες της Δημοκρατίας 
και την προστασία των δυνάμεων αυτών που καλούνται να προασπίσουν την 
Δημοκρατία, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Στην Ελλάδα από την άλλη, ακόμη προσπαθούμε να βρούμε μια φόρμουλα να 
συμφωνήσουμε στα βασικά.

Δεν θα αναφέρω καν ποια είναι αυτά διότι φρονώ πως τα “βασικά” για τον 
καθένα στην ελληνική πραγματικότητα διαφέρουν αναλόγως των συμφερόντων 
και της ιδεολογίας τους, φάσκοντας και αντιφάσκοντας με χαρακτηριστική 
ευκολία.

Και άριστα ίσως κάνουν και διαφέρουν διότι αυτό είναι το βασικότερο σε μια 
Δημοκρατία. Η έκφραση των διαφορετικών απόψεων και επιθυμιών.

Από την άλλη όμως, αφού έχουμε συμφωνήσει υποτίθεται σε κάποιους 
νόμους και κανόνες και από την στιγμή που αυτές οι δυνάμεις υπάρχουν και 
δεν έχουν καταργηθεί ακόμη, παρ’ όλες τις σκέψεις και τις επιθυμίες διαφόρων, 
ας συμφωνήσουμε ξεκάθαρα ότι ο ρόλος τους είναι συγκεκριμένος, τα μέσα 
που διαθέτουν συγκεκριμένα και η επιχειρησιακή τακτική, τουλάχιστον για την 
ελληνική πραγματικότητα, συγκεκριμένη.

Επίσης ας κατανοήσουν και ας παραδεχτούν επιτέλους όλοι, ότι τα ΜΑΤ στην 
Ελλάδα είναι ακομμάτιστα, και ότι οι διαχρονικές προσπάθειες καταλογισμού 
κομματικού ή ιδεολογικού προσήμου έπεφτε με μαθηματική ακρίβεια στο κενό 
της ωμής αλήθειας, βάση των ενεργειών και κυρίως εκ των αποτελεσμάτων.

Τα ΜΑΤ δεν έχουν χρώμα, τα ΜΑΤ δεν πετάνε τις ασπίδες για κανέναν και για 
τίποτα, (έχοντας μάλιστα κατηγορηθεί μανιωδώς ΚΑΙ γι’ αυτό), μένοντας πιστοί 
στο δόγμα της τελευταίας γραμμής άμυνας της Δημοκρατίας μας, χωρίς ποτέ να 
ρωτάνε πόσοι είναι απέναντί τους ,αλλά πού...

Το έχουν αποδείξει πολλάκις σε χιλιάδες περιπτώσεις. Έχουν στοχοποιηθεί 
όσο καμία άλλη αστυνομική υπηρεσία στην Ελλάδα, υπομένοντας ύβρεις, 
προπηλακισμούς, σφοδρές οργανωμένες επιθέσεις, βαριές σωματικές βλάβες, 
δολοφονικές απόπειρες, νεκρούς...

Αυτοί εκεί όμως, στην πρώτη γραμμή επιμένουν να στηρίζουν την εκάστοτε 
κυβέρνηση που έχει επιλέξει ο λαός, σχεδόν πεισματικά, παρ’ όλο που τα γνωστά 

σε όλους πλέον πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες τους έχουν καταντήσει αν μη τι 
άλλο διαχρονικά αηδιαστικά..

Εδώ ακριβώς αρχίζει να χάνεται η μπάλα και δεν θα μπω καν στην διαδικασία 
να αναπαραγάγω θεωρίες, συνωμοσίες, ιδεοληψίες, προκαταλήψεις και άλλα 
τόσα που όλοι μας έχουμε αγανακτήσει να δεχόμαστε αδίκως, αφού ελάχιστες 
φορές μας δίνεται το βήμα να εξηγήσουμε ...τα ΒΑΣΙΚΑ.

Αν δεν είχαμε δε, κάθε τόσο και κάποιους σοβαρότατους τραυματισμούς 
συναδέλφων ίσως όλο αυτό το παιχνίδι, όπως έχω ξαναγράψει ,να ήτανε και 
διασκεδαστικό αφού θα γινότανε οι “ δουλειές” όλων.

Οι δυνάμεις εξάλλου αυτές, έχουν από καιρό τώρα αποδεχθεί τον ρόλο τους.
Αυτό που δεν μπορούν όμως να δεχτούν είναι η εύκολη και αβίαστη 

διατύπωση πως για όλα τα δεινά αυτοί είναι οι φταίχτες.
Πόσο μάλλον να καταλήγουν στο 401 Στρ. Νοσοκομείο... κάνοντας το 

διαχρονικό αίτημα για δικιά μας πτέρυγα στο εν λόγω ίδρυμα, κάθε άλλο παρά 
αναγκαία και επιβεβλημένη πλέον!!!

Τουλάχιστον να έχουμε τον χώρο μας....
Μαύρο χιούμορ δεν λέω, αλλά αν κάποιοι αισθάνονται πως όλα έχουν 

σχεδιαστεί όμορφα και καλά, καταλήγοντας στο νοσοκομείο άνδρες και γυναίκες 
αστυνομικοί, αντί στην αγκαλιά των οικείων τους, χωρίς να μας προβληματίζει 
διόλου η ιδιότητα και το τι αντιπροσωπεύουν αυτά τα άτομα, τότε τι να πω...

Μάλλον έχω επηρεασθεί αρνητικά από την γαλλική νοοτροπία...
Ίσως μετά από τόσα χρόνια στο πεζοδρόμιο, πέντε- έξι αλλαγές κυβερνήσεων, 

μνημονίων, νομοσχεδίων , μπαχαλάκηδων και αγανακτισμένων κάθε είδους να 
έχω και εγώ αγανακτήσει και να μην λογίζω κ αλά τα ...βασικά.

Πάντως αν δεν αλλάξει κάτι σε εύλογο χρόνο στην εν γένει ελληνική πολιτική 
και κοινωνική ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ όσον αφορά την χρήση των δυνάμεων αυτών σε 
συνδυασμό με την δυναμική τους, στον συγκεκριμένο ρόλο που κατέχουν, 
εμπνέοντας τον ενδεδειγμένο ΣΕΒΑΣΜΟ στην ύπαρξη και την παρουσία τους, τότε 
νομοτελειακά όπως γίνεται παγκοσμίως, οι δυνάμεις αυτές είναι εξαναγκασμένες 
να τον επιβάλουν.

Είναι θέμα ΟΡΙΩΝ.
Και στην Δημοκρατία όλα έχουν ένα όριο.
Ας μάθει ο καθένας να τα σέβεται και να τα εκτιμά αναλόγως.
Είτε είναι πολίτης, είτε πολιτικός, είτε ΜΑΤατζής, είτε ακόμη και μπαχαλάκης...
Τουλάχιστον εμείς, ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θα σταθούμε 

δίπλα στον κάθε συνάδελφο που θα χρειαστεί την οποιαδήποτε ηθική, ψυχική ή 
νομική συμπαράσταση, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας και όχι μόνο, ώστε 
να μην νιώθει απελπιστικά μόνος στις περιπτώσεις που αδίκως κατηγορείται, 
συκοφαντείται, διώκεται, λοιδορείται ή για κακή του τύχη τραυματίζεται ένεκα 
της υπηρεσίας.

Όποιος παρακολουθεί τα τεκταινόμενα γνωρίζει.
Οποιαδήποτε δε... ανομοιότητα με πρόσωπα ή καταστάσεις είναι εντελώς 

συμπτωματική.

Του Παπαγεωργίου Γεώργιου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. 

     Ο πρόεδρος της Ένωσης Αθηνών Πάκος Δημοσθένης ήταν ομιλητής, μεταξύ 
ευρέως γνωστών ομιλητών, σε Ημερίδα για την ασφάλεια στο κέντρο της Αθήνας 
που διοργανώθηκε στην Αθήνα, στην Αίθουσα του Δήμου Αθηναίων, με θέμα 
«Αθήνα: Εγκληματικότητα, ανομία & δόγμα “Κάντε πως κοιμάστε”...». Ο Πρόεδρος 
Ε.ΑΣ.Υ.Α. αναφέρθηκε στο θέμα από τη ματιά του Αστυνομικού, θέτοντας όλα τα 
ζητήματα που αφορούν όλους εμάς που εργαζόμαστε.

Όταν τρώνε τις μολότοφ 
οι αστυνομικοί, γιατί δεν 
τις καταδικάζετε;

       «Δολοφονική» χαρακτήρισε η κα Τζάκρη την επίθεση με μολότοφ στην πατρική 
της οικία. Μίλησε επίσης και για το αυγό του φιδιού. Την επίθεση καταδίκασε 
σύσσωμη η Πολιτική Ηγεσία και πολύ σωστά μέχρι εδώ. 
Όταν κύριοι της πολιτικής εξουσίας τις μολότοφ τις δέχονται οι συνάδελφοί 
μας, είτε απ’ την ΥΑΤ –ΥΜΕΤ, ΟΠΚΕ, Άμεση Δράση, Ασφάλεια,  σε τι αλλάζουν οι 
επιθέσεις και δεν τις χαρακτηρίζετε δολοφονικές, αλλά ενίοτε λέτε ότι αυτοί που 
τις ρίχνουν είναι παιδιά; Αυτοί δεν προέρχονται απ’ το αυγό του φιδιού; 

Ή το φίδι αλλάζει από κακό σε καλό ανάλογα με το ιδεολογικό πρόσημο;

Κύριοι ή θα το καταδικάζετε το φίδι συλλήβδην, ανεξαρτήτως απ’ το τι φιδοτόμαρο 
φέρει και θα μένει στην σουρμή του μέχρι να ψοφήσει, ή αλλιώς θα γεννάει αυγά 
ένθεν και ένθεν με τα γνωστά αποτελέσματα για την κοινωνία.

Του Κυριακάκου 
Παναγιώτη

Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α
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Τέλος πια στο κράτος δικαίου.... α λα καρτ!

       Η σωστή λειτουργία ενός οργανωμένου κράτους εξαρτάται από την πιστή 
τήρηση των νόμων και των κανόνων που το διέπουν. Η τήρησή τους από όλους 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και την ισότιμη σχέση 
μεταξύ των Πολιτών και των Θεσμών του Κράτους. Η βασικότερη όλων είναι η 
αρχή της Ισότητας απέναντι στου νόμους και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του 
καθενός.

   Δυστυχώς όμως ορισμένες ενέργειες της Διοίκησης, μας δείχνουν ότι 
ορισμένοι πολίτες – εργαζόμενοι δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο ή 
αντιμετωπίζονται ανάλογα με το γενικότερο κλίμα που διαμορφώνουν ορισμένοι 
κύκλοι στην κοινωνία.

        Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση των εμπλεκόμενων συναδέλφων της ομάδας 
ΔΙ.ΑΣ. στο περιστατικό του θανάτου του ατυχή συμπολίτη μας Ζακ Κωστόπουλου 
και οι διάφορες διαρροές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας γύρω από την 
πειθαρχική τύχη των συναδέλφων, σε μια ενεργούσα εξέταση η οποία διέπεται 
από την αρχή της μυστικότητας, μας αποδεικνύει περίτρανα ότι στη Χώρα μας 
δυστυχώς δε τηρούνται ούτε καν τα προσχήματα.

      Γεννιούνται λοιπόν εύλογα σε όλους μας τα παρακάτω ερωτήματα:
• Ποιοί διέρρευσαν ότι υπάρχει πόρισμα που περιλαμβάνει βαριές ποινές 

για τους συναδέλφους;

• Ποιοί έχουν πρόσβαση σε αυτή, την κατά τα άλλα μυστική διαδικασία, 
λεπτομέρειες τις οποίες γνωρίζουν κάποιοι, όχι όμως οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι 
συνάδελφοι και οι νομικοί τους σύμβουλοι;

• Γιατί μετά από τόσες μέρες που έχει γίνει γνωστή η διαρροή δεν έχει 
κινηθεί ακόμα αυτεπάγγελτα έρευνα για τις συνθήκες της διαρροής;

• Ποιοι είναι αυτοί που προσπαθούν να προκαταλάβουν εξοντωτικές 
ποινές ενάντια των συναδέλφων μας για να καλύψουν πιθανόν ευθύνες άλλων;

• Δεν θα έπρεπε οι πειθαρχικές διαδικασίες να έχουν ήδη ολοκληρωθεί 
έτσι ώστε να γνωρίζουμε επιτέλους αν υπάρχουν και ποιες είναι οι ευθύνες των 
συναδέλφων μας ;

        Δεν είναι δυνατόν να «σέρνεται» η έρευνα μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης 
που έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη επί μακρόθεν και να έχει σαν αποτέλεσμα 
τη λοιδορία όλων των αστυνομικών και του επαγγελματισμού τους γενικότερα.

    Καλούμε τη Φυσική Ηγεσία να διατάξει άμεσα έρευνα για αυτή την 
υπόθεση και να δείξει τα γρήγορα αντανακλαστικά της που έχει επιδείξει σε άλλες 
περιπτώσεις ήσσονος σημασίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί η αδράνεια 
της ως μέρος της συγκάλυψης και συμμετοχή στη διαδικασία εξαΰλωσης των 
συναδέλφων μας για την ικανοποίηση άλλων συμφερόντων.

Καταγγελία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στον Εισαγγελέα για τα ατομικά δικαιώματα
των συναδέλφων και την προστασία του θεσμού της Αστυνομίας

Με στόχο την προστασία του θεσμού της Ελληνικής Αστυνομίας από 
αυθαίρετες και παράνομες ενέργειες των διοικούντων που βλάπτουν τα έννομα 
συμφέροντα των υφισταμένων τους, η Ομοσπονδία μας με σχετική Αναφορά 
– καταγγελία προσέφυγε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, κατά 
παντός υπευθύνου, για παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 259 Π.Κ. και του 
Ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

  Η προαναφερόμενη Αναφορά κατατέθηκε και ενώπιον της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κας 
Όλγας ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ και της Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κας Κατερίνας 
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ.

 Ειδικότερα, η Ομοσπονδία ανέλαβε την πρωτοβουλία αυτή, με αφορμή τη 
διαρροή στον Τύπο («Εφημερίδα των Συντακτών», 28/12/2018) στοιχείων που 
αφορούν το περιεχόμενο της διενεργούμενης Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης 
για την διερεύνηση της  εμπλοκής αστυνομικών υπαλλήλων, κατά την σύλληψη 
και τις συνθήκες θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου. Ενώ η Ένορκη Διοικητική 
Εξέταση δεν είχε ολοκληρωθεί, διότι εκκρεμούσαν οι Γνωματεύσεις των 
ιεραρχικώς προϊσταμένων του ενηργήσαντος αυτήν οργάνων, αλλά και η μετά τις 
Γνωματεύσεις Απόφαση  του διατάξαντος την Ε.Δ.Ε. (ιεραρχικώς ανώτερου όλων 
οργάνου) επί του Πορίσματος, εδόθη στον Τύπο κατά παράβαση του Νόμου, και 
ως εκ τούτου, έτυχε ευρείας δημοσιότητας, το Πόρισμα της Ε.Δ.Ε. και ενώ ακόμα 
η διοικητική εξέταση αυτής της τόσο σοβαρής υπόθεσης δεν είχε ολοκληρωθεί.

 Η δημοσίευση του Πορίσματος της εκκρεμούσης Ε.Δ.Ε., όπως σημειώνεται 
λεπτομερώς στην Αναφορά – καταγγελία, αντιβαίνει ευθέως:

   Την «Αρχή της μυστικότητας» ή αλλιώς την «Αρχή της έλλειψης δημοσιότητας» 
που προβλέπεται στα άρθρα 26 παρ. 5, του άρθρου 8 παρ. 1 του Π.Δ. 120/2008 σε 
συνδυασμό με τα άρθρα 31 παρ. 2 και 241 Κ.Π.Δ..

 Η διαρροή του Πορίσματος της μη περατωθείσης Ε.Δ.Ε. (δεδομένου ότι 
διέρρευσε, ενώ εκκρεμούσαν α) οι Γνωματεύσεις των ιεραρχικά ανώτερων του 
συντάκτη του Πορίσματος και β) η επί του Πορίσματος Απόφαση του διατάξαντος 
την διεξαγωγή αυτής), εκτός άλλων, συνιστά ευθεία παράβαση του υπαλληλικού 
καθήκοντος εχεμύθειας, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο και 

έτσι όπως εκδηλώθηκε, έβλαψε τους φορείς δικαιωμάτων των εγκαλουμένων, 
ποινικά και διοικητικά, αστυνομικών. 

Δεδομένου ότι η υπόθεση αυτή εκτός από την Πειθαρχική της διερεύνηση, 
ερευνάται και Ποινικά, εις βάρος δε των ελεγχόμενων αστυνομικών έχει 
ασκηθεί ποινική δίωξη και η σχετική Ε.Δ.Ε. αφού ολοκληρωθεί, ενσωματώνεται 
και αποτελεί υλικό της ποινικής δικογραφίας, ως εκ τούτου η παρά το νόμο 
δημοσίευση του Πορίσματος, συνιστά ευθεία παράβαση του Νόμου 2472/1997 
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και συγκεκριμένα των άρθρων 2 εδαφ. β) 
[«Ευαίσθητα δεδομένα», τα δεδομένα που αφορούν …στα σχετικά με ποινικές 
διώξεις…], εδαφ. γ) ΄΄Υποκείμενο των δεδομένων΄΄, εδαφ. δ) [΄΄Επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα΄΄(΄΄επεξεργασία΄΄), κάθε… διαβίβαση, ή 
διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση,…] και 22 παρ. 4. «Όποιος χωρίς δικαίωμα 
… μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα 
ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων… 
τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και αν πρόκειται για «ευαίσθητα 
δεδομένα» (όπως εν προκειμένω) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και 
χρηματική ποινή τουλάχιστον…», παρ. 6. «Αν ο υπαίτιος των πράξεων των παρ. 1 
έως 5 του παρόντος άρθρου είχε σκοπό … να βλάψει τρίτον, επιβάλλεται κάθειρξη 
έως δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή…» και παρ. 8. «Αν οι πράξεις των παρ. 1 
έως 5 του παρόντος άρθρου τελέσθηκαν από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση έως 
τριών (3) ετών και χρηματική ποινή».

Τέλος, η Ομοσπονδία μας, εκφράζοντας τον προβληματισμό που ήδη έχει 
διατυπωθεί και στα όργανα αυτής, έκτοτε, θέτει προς απάντηση τα ερωτήματα 
α) αν είναι αυτεπάγγελτη η δίωξη σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
Νόμου 2472/1997 και του άρθρου 259 Π.Κ. και β) αν θα έπρεπε (τουλάχιστον) 
να διαταχθεί Ε.Δ.Ε. για τη διερεύνηση των συνθηκών της «διαρροής» και τον 
πειθαρχικό έλεγχο των υπαιτίων, δεδομένου ότι έχει ήδη παρέλθει ένας μήνας 
από το δημοσίευμα που παραβίασε τόσο την Αρχή μυστικότητας της διαδικασίας 
όσο και τα ατομικά δικαιώματα των ελεγχόμενων.

Για την Ομοσπονδία μας είναι σαφής και ξεκάθαρος ο ρόλος της. Έχει χρέος 
να προασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο και το ρόλο της και τα συμφέροντα όσων 
εκπροσωπεί, διότι δεν έχει κανείς το δικαίωμα να παίζει πολιτικά και οποιαδήποτε 
άλλα παιχνίδια εξουσίας στην πλάτη του αστυνομικού!

σύγχρονηαστυνομία
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O κάθε αστυνομικός θέλει και 
είναι εδώ, εσείς μπορείτε;

Του Φαρφάλα Κωνσταντίνου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α..

σύγχρονηαστυνομία

Mια πολιτική δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτοπροσδιορίζεται με βάση τρία 
στοιχεία. Πρώτα , με τη μάζα των απλών ανθρώπων δηλαδή το λαό, έπειτα με 
τους διάφορους συλλογικούς σχηματισμούς όπως είναι τα συνδικάτα, οι ενώσεις 
και γενικότερα οποιαδήποτε ομάδα είναι ικανή να δρα συλλογικά και τέλος, με τα 
όργανα κρατικής εξουσίας δηλαδή με τους υπουργούς-βουλευτές, την αστυνομία 
και οποιοδήποτε όργανο οικονομικής εξουσίας. 

Γεγονότα της καθημερινότητας αποδεικνύουν την παραπάνω θέση. 
Συγκεκριμένα, γίνεται όλο και περισσότερο αισθητό το γεγονός ότι οι ακραίες 
καταστάσεις και η απόδοση ευθυνών βαραίνει κυρίως την πολιτική ηγεσία διότι 
ως ηγεσία αποδέχεται συνειδητά την ασυδοσία των απανταχού έκνομων πολιτών 
και ιδιαίτερα των “αναρχοαντιεξουσιαστών”. Σήμερα βέβαια , γίνεται όλο και πιο 
σαφές ότι ενώ η ευθύνη εξακολουθεί να βαραίνει στον μεγαλύτερο βαθμό της την 
εκάστοτε πολιτική-κυβέρνηση, είναι εμφανής και η διάσταση της ανεπάρκειας 
των ανώτερων στελεχών της ΕΛ.ΑΣ να διατηρούν στοιχειωδώς το νόμο και την 

τάξη, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά εκείνους που την διασαλεύουν.          
Ανεπάρκεια η οποία συνδυάζεται με την κακή εκπαίδευση, την έλλειψη 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού, πειθαρχίας αλλά και ενθάρρυνσης έτσι ώστε ο κάθε 
αστυνομικός από τη σκοπιά του να αποδώσει τα μέγιστα των δυνατοτήτων του 
στο λειτούργημα που ορκίστηκε ενώπιον Θεού και ανθρώπων, να επιτελεί. Είναι 
αυτή η οποία αφήνει απροστάτευτο τον αστυνομικό του σήμερα σε επιθέσεις, 
είτε βρίσκεται σε εποχούμενη περιπολία, είτε σε μέτρα τάξης. 

Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη της εκάστοτε πολιτικής και φυσικής 
ηγεσίας της Αστυνομίας, για να επιβιώσει και να μεγαλουργήσει, ο αστυνομικός 
και οι συνθήκες εργασίας του. Η «Προστασία του Πολίτη» εκτός από το σκοπό 
όλων των αστυνομικών, θα πρέπει να αποτελεί το όραμα κάθε ανθρώπου σε θέση 
ισχύος για ένα καλύτερο αύριο. 

Οι ιδέες για την υλοποίηση των στόχων υπάρχουν, ο κάθε αστυνομικός θέλει 
και είναι εδώ, εσείς μπορείτε;

Καθαριότητα, αποδέσμευση από τη Λευκίμμη και μη καταβολή 
νυχτερινών στο επίκεντρο της συνάντησης ΠΟΑΣΥ – Αρχηγού

Κλιμάκιο της Ομοσπονδίας με επικεφαλής τον Πρόεδρο αυτής, κ. Γρηγόρη 
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, συναντήθηκε με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ και άλλους Αξιωματούχους του 
Αρχηγείου, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των ανοικτών θεμάτων 
που απασχολούν το τελευταίο διάστημα το συνδικαλιστικό μας κίνημα.

Ειδικότερα, στον κ. Αρχηγό τέθηκε εκ νέου το πρόβλημα του επιδόματος 
της ΕΚΑΜ, δεδομένου ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα - πέραν του 
ενός έτους από την ημερομηνία της καταγγελίας μας - και δυστυχώς ακόμα δεν 
έχει υπάρξει καμία πρόοδος, όταν, για το θέμα αυτό, έχουν κατατεθεί από την 
Ομοσπονδία μας προτάσεις σε όλα τα επίπεδα και το κόστος που βαρύνει τον 
κρατικό προϋπολογισμό είναι ελάχιστο. Επίσης, τέθηκαν, για άλλη μία φορά, τα 
θέματα της αποδέσμευσης των δυνάμεων από τη Λευκίμμη, στο πλαίσιο των 
δεσμεύσεων της κας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο πρόσφατο Γενικό 
Συμβούλιό μας και της καθαριότητας των Υπηρεσιών του Σώματος. Τέλος, 
εκφράσαμε και στον ίδιο τη δυσφορία μας για τη μη καταβολή του συνόλου των 
νυχτερινών, ενώ εκτενής αναφορά έγινε και για τα θέματα που ανακουφίζουν 
την καθημερινότητα του αστυνομικού προσωπικού, θέματα που είχαν συζητηθεί 
και με την προηγούμενη Ηγεσία, τονίζοντας και εδώ τις καθυστερήσεις που 
παρατηρούνται.

Ο κ. Αρχηγός, από την πλευρά του, μας γνώρισε ότι: 
• Η αποδέσμευση των αστυνομικών δυνάμεων από τη Λευκίμμη που 

ήταν το αίτημά μας, θα δρομολογηθεί με την εναλλακτική λύση της συγκρότησης 
ενισχυτικής διμοιρίας που θα διατεθεί για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Κέρκυρας για περιορισμένο χρονικό διάστημα,

• Το πρόβλημα με την καθαριότητα των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Αστυνομίας θα αντιμετωπιστεί με την απευθείας ανάθεση του έργου σε 18μηνη 
βάση και με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 490.000 ευρώ,

•  Η μη καταβολή των νυχτερινών θα θεραπευτεί σε επόμενη μισθοδοσία.

Τεράστια έκπληξη μας προκάλεσαν οι δηλώσεις της Πολιτικής Ηγεσίας του 
Υπουργείου μας, σχετικά με τα επεισόδια που συνέβησαν την Παρασκευή 11-01-
2019, πλησίον του Μεγάρου Μαξίμου επί της οδού Ηρώδου Αττικού, κατά την 
διάρκεια της διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών. Προφανώς και καταδικάζουμε 
τον τραυματισμό των δυο διαδηλωτών, ο ένας εκ των οποίων μάλιστα είναι εν 
ενεργεία Βουλευτής.

    Η έκπληξή μας όμως και οι απορίες μας αλλά και η δικαιολογημένη 
αγανάκτηση μας, αφορούν στα εξής:

• Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ, με δική τους πρωτοβουλία εκτέλεσαν υπηρεσία 
στην συγκεκριμένη  διαδήλωση  ή κατόπιν εντολών της Διοίκησης;

• Τα υλικά που χρησιμοποιούν τα έχουν προμηθευτεί μόνοι τους ή τους τα 
έχει χορηγήσει η ΕΛ.ΑΣ.,  ως υλικά πιστοποιημένα και κατάλληλα για χρήση;

• Ποιες ακριβώς είναι οι αντιδημοκρατικές πρακτικές λοιπόν; Ποιοι 
νοσταλγούν και ποιες σκοτεινές εποχές; Φανταζόμαστε ότι η αναφορά αυτή 
αφόρα την περίοδο 2010-2014 και τα τότε εκτεταμένα επεισόδια που λάμβαναν 
χώρα στο κέντρο της Αθήνας. Θυμίζουμε σε όλους λοιπόν ότι ούτε τότε οι 
αστυνομικοί πήγαιναν από μόνοι τους να αντιπαρατεθούν με τον οποιονδήποτε, 
αλλά κατόπιν εντολών της τότε Ηγεσίας και πάντα στα πλαίσια των καθηκόντων 
τους. Κυρίως όμως υπενθυμίζουμε σε όλους ότι πάνω από 300 αστυνομικοί που 
υπηρέτησαν στα ΜΑΤ την περίοδο αυτή, από το 2015 και έπειτα, μετακινήθηκαν 
στην ασφάλεια Κυβερνητικών Στελεχών. Πως δέχεστε να σας φυλάσσουν άραγε 
τόσο αντιδημοκρατικοί αστυνομικοί;

• Τι ακριβώς σημαίνει ότι διενεργείται έρευνα για το περιστατικό (και 
καλώς διενεργείται) αλλά το ίδιο βράδυ μετακινείται με απόφαση της Ηγεσίας 
ένας διμοιρίτης; Έχει βγει ήδη το πόρισμα αυτής της έρευνας;

• Για την δολοφονική επίθεση εναντίων συναδέλφων μας στην ΑΣΟΕΕ, 
για τις αποδράσεις από ακατάλληλα κρατητήρια, για τις καθημερινές επιθέσεις 
εναντίον αστυνομικών, για τις απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής (καθαριότητα) στις 
Υπηρεσίες, για την αποδόμηση όλων των μάχιμων υπηρεσιών, δεν έχουμε δει 
ούτε μια δήλωση. Γι’ αυτά έχουν κάτι να πουν άραγε;

• Πότε θα υλοποιηθούν επιτέλους κα. Υπουργέ οι δεσμεύσεις σας για τις 
κάρτες μετακίνησης των αστυνομικών με τα Μ.Μ.Μ. και πότε θα  επιστρέψουν οι 
αστυνομικές  δυνάμεις από τη Λευκίμμη της Κέρκυρας; Για ποιον θα ζητήσετε να 
διαταχθεί ΕΔΕ για τις αίολες υποσχέσεις σας;

     Εμείς διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι, όπως και στις διαμαρτυρίες 
για τους πλειστηριασμούς, δεν θα γίνουμε ούτε «σάκοι του μποξ» ούτε και 
«αποδιοπομπαίοι τράγοι». Δεν θα ανεχτούμε άλλο τέτοιου είδους πρακτικές 
εναντίων μας για την ικανοποίηση συγκεκριμένων ακροατηρίων, γιατί είναι 
δεδομένο ότι η ρητορική μεταβάλλεται ανάλογα με το πολιτικό πρόσημο των 
διαδηλωτών. Έχουμε πει δεκάδες φορές ότι δεν είμαστε υπέρ του να διατάσσεται  
ο αστυνομικός  να τίθεται απέναντι σε κοινωνικές ομάδες, από την στιγμή όμως 
που αυτό γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται, τι ακριβώς περιμένουν ορισμένοι; 
Αν ήθελαν να δείξουν ευαισθησία θα έπρεπε να μην υποδεχτούν τους διαδηλωτές 
με φραγμό από κλούβες των ΜΑΤ.

     Κλείνοντας θέλουμε να ζητήσουμε από όλα τα κόμματα του δημοκρατικού 
τόξου αλλά και από τα δευτεροβάθμια σωματεία της ΕΛ.ΑΣ., να πάρουν θέση για 
όλα τα παραπάνω και να απευθύνουμε μια τελευταία ερώτηση προς την Πολιτική 
και Φυσική Ηγεσία. Από την επίσκεψή σας προ μερικών μηνών στην Διεύθυνση 
Αστυνομικών  Επιχειρήσεων, που κατά γενική ομολογία είχε θετικό πρόσημο, 
μέχρι σήμερα τι άλλαξε;

Τέλος τα Πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη του Έλληνα αστυνομικού!!!
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Θέσεις τακτικών 
μεταθέσεων έτους 2019

Βανάκι μεταγωγών της Υ.Α.Α.: 
Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη 
παύει να είναι σύμπτωση

Έχουμε πολλάκις προειδοποιήσει για τους κινδύνους που εγκυμονεί η μαζική 
μεταγωγή κρατουμένων των Τμημάτων Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης 
Ασφαλείας Αθηνών με το περίφημο “βανάκι” και ήταν μαθηματικά βέβαιο 
ότι θα επιβεβαιωθούμε... Στις πόσες άραγε αποδράσεις κρατουμένων από τα 
δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και με πόσους κατηγορούμενους 
συναδέλφους μας θα ευαισθητοποιηθούν οι ιθύνοντες και θα αποφασίσουν 
οι ποινικοί κρατούμενοι να συνοδεύονται από την προβλεπόμενη από το 
Π.Δ.141/91 αναλογία κρατουμένων/ συνοδών αστυνομικών και με ασφαλές 
υπηρεσιακό όχημα; 
Το “βανάκι” καταφτάνει στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και οι 
συνοδοί αστυνομικοί διασκορπίζονται σε διάφορες αίθουσες δικαστηρίων 
και γραφεία Ανακριτών, αφού οι δεκάδες κρατούμενοι κατηγορούνται 
για διαφορετικά αδικήματα, με συνέπεια ο επικεφαλής της συνοδείας να 
μετατρέπεται σε επικεφαλής ξεχωριστών συνοδειών ταυτόχρονα και οι συνοδοί 
αστυνομικοί να μην επαρκούν. Το αποτέλεσμα είναι να επικρατεί διαρκώς μια 
σύγχυση την οποία εκμεταλλεύονται ορισμένοι κρατούμενοι και επιχειρούν να 
αποδράσουν, συχνά με επιτυχία, όπως την 15-1-2018.

Πριν λίγες μέρες όταν η έδρα της Δ.Α.Ε.Α. δέχθηκε επίθεση 
κάποιοι μας έλεγαν «μην αρχίσετε να φωνάζετε πάλι εσείς 
οι συνδικαλιστές, αυτή η επίθεση συμβαίνει μια φορά στα 
10 χρόνια». Όμως μετά από 10 ημέρες ξανάγινε !!! Εμείς το 
μόνο που ευχόμαστε είναι να μην γίνει «θεσμός», όπως οι 
επιθέσεις στα Εξάρχεια. Η απορία που εμείς έχουμε είναι 
ποιές μαγικές ιδιότητες έχουν όλοι αυτοί και εμφανίζονται 
– εξαφανίζονται τόσο γρήγορα; Δεν θα πούμε άλλα γιατί θα 
«τρέχουμε» πάλι με Ε.Δ.Ε.  Κάντε, κύριοι ιθύνοντες, κάτι με 
τους μπαχαλάκηδες, δεν πάει άλλο, μην τα βάζετε με μας που 
το αναδεικνύουμε. Αντιπροσωπεία της Διοίκησης της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, βρέθηκε από την πρώτη 
στιγμή στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
Αττικής δίπλα στους συναδέλφους μας. Κλείνοντας, θα θέλαμε 
να δώσουμε συγχαρητήρια στους σκοπούς της Δ.Α.Ε.Α. που 
παρά την καταδρομική τύπου επίθεση, αντέδρασαν. Δεν είναι 
και υπεράνθρωποι να τα κάνουν όλα, να αντιδράσουν, να 
καταδιώξουν, να κάνουν και συλλήψεις. Όποιος κατάλαβε - 
κατάλαβε…
Υ.Γ. Τα άτομα επέδειξαν  τέτοια αδιαφορία και θράσος, 
που χτύπησαν σε ώρα αιχμής, με ανοιχτά καταστήματα και 
περαστικούς. Να δούμε τι άλλο θα κάνουν.

Εξάρχεια – Καισαριανή , μια … 
μολότοφ δρόμος ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά ως συνάδερφος αλλά και 
ως μέλος του Τμήματος Ασφαλείας Κολωνού, την Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αθηνών και πιο προσωπικά τον Α’ Αντιπρόεδρο αυτής, 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ κ. ΧΡΥΣΑΦΗ Γρηγόριο, διότι στην δύσκολη περίοδο που 
πέρασε η Υπηρεσία στην οποία υπηρετώ και αφού απέμεινε με μόλις δυο 
Ανακριτικούς Υπάλληλους μετά από τις τελευταίες μεταθέσεις, στάθηκε 
δίπλα μας και με όλη την ΟΡΘΗ συνδικαλιστική δύναμη που διαθέτει 
και κατάφερε να επανδρωθεί το Τ.Α. Κολωνού με ικανή δύναμη ώστε να 
μπορούμε να εργαστούμε χωρίς τον φόβο ότι, λόγω έλλειψης προσωπικού, 
μπορεί με τις πράξεις μας ή τις παραλείψεις μας να αντιμετωπίσουμε 
ενδεχομένως πειθαρχικές  ή ακόμα και ποινικές διώξεις.  

Εύχομαι να συνεχίσετε το έργο σας προς συμφέρον της Ελληνικής 
Αστυνομίας και του Έλληνα Αστυνομικού.

Με εκτίμηση
ΚΟΛΙΟΦΩΤΗΣ Αναστάσιος

Αρχιφύλακας

Συγχαρητήρια στους συναδέλφους της 
Ασφάλειας για τη σύλληψη των δύο δραπετών

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αθηνών εκφράζει τα θερμά της 
συγχαρητήρια στους συναδέλφους της 
Υ.ΑΝ.Α.Τ, Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι., Ο.Π.Κ.Ε. και ΕΚΑΜ 
που συμμετείχαν στην σύλληψη των δύο 
επικίνδυνων Αλβανών δραπετών των 
φυλακών Κορυδαλλού και ιδιαίτερα στην 

ολιγομελή ειδική ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων της Δ.Α.Α./Υ.ΑΝ.Α.Τ., η οποία 
για μια ακόμη φορά έβγαλε ασπροπρόσωπo το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, 
εργαζόμενη νυχθημερόν όλο αυτό το διάστημα, αθόρυβα και επαγγελματικά για 
τον δύσκολο εντοπισμό των δύο δραπετών. 
Υ.Γ. Έκκληση προς της Ηγεσία μας: Αφήστε επιτέλους τις αποδεκατισμένες από τα 
ατελείωτα μέτρα και τους στόχους επισήμων, ειδικές ομάδες της Ασφάλειας, να 
εργαστούν απερίσπαστες στο αντικείμενό τους που είναι η πρόληψη και πάταξη 
της αυξανόμενης εγκληματικότητας.
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Αναφορικά με τη χορήγηση 
των αναδρομικών και την 
πλημμελή συμμόρφωση της 
Κυβέρνησης στις αμετάκλητες 
αποφάσεις του Σ.τ.Ε., 
οφείλουμε, για μια ακόμη 
φορά, να υπενθυμίσουμε 
προς όλους και κυρίως 
προς τους κυβερνώντες την 
απαρέγκλιτη από το 2012 θέση 
και το σαφές διεκδικητικό 
πλαίσιο της Ομοσπονδίας 

μας, αλλά και του συνδικαλιστικού κινήματος των υπηρετούντων στα Σώματα 
Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το 2012 η Ομοσπονδία μας, αφού διαπίστωσε τις επιπλέον περικοπές (πέραν 
αυτών του 1ου Μνημονίου) που επιβάλλονταν στα στελέχη της Ελληνικής 
Αστυνομίας από την τότε Κυβέρνηση με τις διατάξεις του ν.4093/2012, προσέφυγε 
στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το ΣτΕ, και δικαιώθηκε! Αποτέλεσμα αυτής 
της δικαίωσης ήταν η ψήφιση των διατάξεων του ν.4307/2014, οι οποίες 
αναμόρφωσαν τις αποδοχές μας κατά 50% από αυτές που όριζε η απόφαση του 
προηγούμενου ανώτατου δικαστηρίου και χορηγούσαν τα αντίστοιχα αναδρομικά 
που προέκυπταν, από 01-08-2012 έως 31-12-2014, σε 36 μηνιαίες δόσεις.

Η Ομοσπονδία μας, μη αλλάζοντας στάση και θέση για την επαναφορά των 
αποδοχών μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και έχοντας στην φαρέτρα της 
την αδιαμφισβήτητη επιχειρηματολογία του ΣτΕ, προσέφυγε εκ νέου στο ανώτατο 
δικαστήριο (κατά των διατάξεων του ν.4307/2014) και δικαιώθηκε για δεύτερη 
φορά!

Η παρούσα Κυβέρνηση, μη λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αποφάσεις, 
ψήφισε νέο ειδικό μισθολόγιο για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και 
Ενόπλων Δυνάμεων (ν.4472/2017) και δημιούργησε αστυνομικούς πολλαπλών 
ταχυτήτων με καταφανείς αδικίες και στρεβλώσεις. Κατά αυτού του μισθολογίου 
προσέφυγε στο ΣτΕ για τρίτη φορά η Ομοσπονδία μας, μένοντας σταθερή στις 
απόψεις της για επαναφορά των αποδοχών μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 
2012 και τη χορήγηση όλων των οφειλόμενων αναδρομικών, όντας ενισχυμένη 
κι από τις προηγούμενες θετικές για εμάς αποφάσεις του εν λόγω δικαστηρίου. Η 
προαναφερόμενη απόφαση αναμένεται να εκδοθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα.               

Εντούτοις, η Κυβέρνηση υπό το βάρος των παραπάνω αποφάσεων του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες κηρύσσουν αντισυνταγματικούς τους δύο 
διαδοχικούς προαναφερόμενους Νόμους που προσπάθησαν να ρυθμίσουν τα 
μισθολόγιά μας και υπό την απειλή επιβολής προστίμου στο ελληνικό δημόσιο 

για μη συμμόρφωση σε αμετάκλητες αποφάσεις του Ανώτατου Ακυρωτικού 
Δικαστηρίου (Πρακτικά 3/2018 και 18/2018), προώθησε πρόσφατα τροπολογία 
που μας χορηγεί τα αναδρομικά, από 01-08-2012 έως 31-12-2016, όπως ορίζουν 
οι αποφάσεις του ΣτΕ, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις αυτές 
στο υφιστάμενο μισθολόγιό μας!!

Η μη εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων στο μισθολόγιό μας, αφενός 
συνιστούν μια επιπλέον προκλητική και αντισυνταγματική στάση της 
Κυβέρνησης, αφετέρου έχουν σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση των αποδοχών μας 
σε επίπεδα μικρότερα από αυτά του Ιουλίου του 2012, τη μη αναπροσαρμογή των 
προσωπικών διαφορών μας, τα επιδόματα, όπως το νυχτερινό, να παραμένουν 
μειωμένα και ενάντια σε αυτά που ορίζουν οι αποφάσεις του ΣτΕ και ασφαλώς τη 
μη καταβολή των αναδρομικών μας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως 
την πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης.

Οι ανωτέρω πρακτικές των κυβερνώντων, όπως επανειλημμένως έχει ειπωθεί 
από την πλευρά μας, προκαλούν στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας, 
άλλα και μεταξύ των Σωμάτων, εσωστρέφεια, ενώ αποπροσανατολίζουν την 
κοινή γνώμη, προβάλλοντας προς τα έξω ότι οι αποφάσεις του ΣτΕ συνιστούν 
εισοδηματική πολιτική της Κυβέρνησης και όχι αποκατάσταση των εισοδημάτων 
των ενστόλων από τις πραγματικές μειώσεις που έχουν υποστεί.

Καμία χάρη και κανένα «δωράκι» δεν έλαβαν, ούτε ποτέ ζήτησαν τα 
στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας!!

Άρα, με την προσεχή χορήγηση των αναδρομικών μας, δηλαδή της πλημμελούς 
- όπως προκύπτει από τα παραπάνω - συμμόρφωσης της Κυβέρνησης, δεν μας 
δίδεται τίποτα περισσότερο από αυτά που δικαιούμαστε, ήτοι η επιστροφή των 
πραγματικών περικοπών που έχουμε υποστεί τα τελευταία σχεδόν πέντε έτη.

Επίσης, η παραπάνω επιστροφή, μέρους των χρημάτων που αποδεδειγμένα 
έχει απολέσει η πλειοψηφία των συναδέλφων μας, δεν μπορεί να αποτελέσει για 
την Κυβέρνηση, αλλά και για κανέναν, την αφορμή πελατειακών συναλλαγών, 
οι οποίες λειτουργούν αποδεδειγμένα εις βάρος των συναδέλφων μας, του 
απαράλλακτου διεκδικητικού πλαισίου του συνδικαλιστικού κινήματος για 
επαναφορά των μισθών μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, της κατάργησης 
του ισχύοντος μισθολογίου και της χορήγησης του συνόλου των αναδρομικών. 
Άλλωστε, το ζήτημα που προέκυψε πρόσφατα με τη μη επιστροφή αναδρομικών 
σε μέρος συναδέλφων μας, δε θα υφίστατο, αν η Κυβέρνηση είχε συμμορφωθεί 
άμεσα και πλήρως με τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ.

Τίποτα δεν μας χαρίστηκε και για τίποτα δεν ζητούμε ελεημοσύνη!!
Συνεχίζουμε τον αγώνα για την πλήρη αποκατάσταση των αποδοχών μας!!!

Η πλημμελής & μη άμεση συμμόρφωση της Κυβέρνησης ευθύνεται για την 
εσωστρέφεια στους κόλπους του Σώματος

σύγχρονηαστυνομία

Μέλος της Ένωσης Αθηνών στο βάθρο
 του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Kick Boxing

Αποκατάσταση φήμης

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kick Boxing που 
διοργανώθηκε από την ΠΟΚ (Πανελλήνια Ομοσπονδία 
kick boxing) από 14 έως 16 Δεκεμβρίου 2018, ο 
Υπαρχιφύλακας ΤΟΤΣΙΟΣ Δημήτριος που υπηρετεί 
στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, κατέκτησε 
την 2η θέση στην Ά κατηγορία kick light των 74 κιλών, 
κερδίζοντας έτσι και ένα εισιτήριο για το παγκόσμιο 
πρωτάθλημα του 2019.Ο συνάδελφος αγωνίζεται με τον 
Α.Σ. ΑΓΩΝΑ Γλυκών Νερών, κατάγεται από τα Τρίκαλα και 
στο παρελθόν έχει ανέβει αρκετές φορές στο βάθρο στο 
ίδιο αγωνιστικό επίπεδο και στυλ.

       Είναι γεγονός τοις πάσι ότι ζούμε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, κοινώς 
μωσαϊκό ανθρώπων, οι όποιοι φέρουν μαζί τους μια διαφορετικότητα, με όλα τα 
συμπαρομαρτούντα αυτής, τα οποία όπως είναι αναμενόμενο, είναι και θετικά 
και αρνητικά. Ο περιορισμός και η καταστολή των αρνητικών ιδιαιτεροτήτων , 
των επήλυδων άπτεται άμεσα με την αστυνομία. Η αστυνομία που, όσο θυμάμαι 
τον εαυτό μου, είναι συνδεδεμένη στην συνείδηση του πολίτη, με κάτι «κακό», 
προσωπικώς αμφιβάλλω αν πραγματικά γνωρίζουμε τι είναι αυτό το «κακό» που 
συνοδεύει αυτή την ευγενή και ριψοκίνδυνη τάξη συμπολιτών μας.
           Το να είσαι αστυνομικός σε μια πρωτεύουσα όπως η Αθήνα, κάθε άλλο παρά 
εύκολο είναι. Όλοι γρήγορα, άμεσα και εύκολα (όντες παντογνώστες  επί παντός 
του  επιστητού) κρίνουμε και επικρίνουμε τους πάντες και τα πάντα, κυρίως 
την αστυνομία. Είναι λάθος να κατηγορούμε τους ανθρώπους, που με όλες τις 
δυνάμεις τους και με κίνδυνο της ζωής τους, να λοιδορούνται αδιαλείπτως. 
Εύχομαι ο επόμενος Δήμαρχος Αθήνας, όπου με τον έναν εκ των υποψηφίων 
θα συνεργαστώ, (θα ανακοινωθεί σύντομα), να εγκύψει με σοβαρότητα πάνω 
στο θέμα αποκατάστασης της αδικαιολόγητα κακής φήμης για την αστυνομία και 
τους άξιους και ικανότατους ανθρώπους που την στελεχώνουν.
          Ένα είναι σίγουρο: Χωρίς αστυνομία δεν κάνουμε! Γι’ αυτό σύνεση και σιωπή 
για όλα τα Αστυνομικα Τμήματα που μοχθούν με αυταπάρνηση για εμάς.

Του Κούκουρα Βασιλείου
Ηθοποιού
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Αποκατάσταση φήμης

Η χαρά των παιδιών το καλύτερο δώρο των εορτών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, η παιδική Χριστουγεννιάτικη 
θεατρική παράσταση, στο Θέατρο ΗΒΗ στην Αθήνα. Η καθιερωμένη εκδήλωση 
συνδιοργανώθηκε από τις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Πειραιά, 
έχοντας ως μοναδικό στόχο, να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά μας, αλλά και 
στους γονείς συναδέλφους, να χαρούν και να περάσουν όμορφες στιγμές τις 
γιορτινές ημέρες, σε μία περίοδο που και η Αστυνομική οικογένεια βιώνει τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Χώρα μας.

         Η υπέροχη παράσταση «Το πιο τρελό τριήμερο» της Κέλλυς Σταμουλάκη, 
με το σενάριό της, τα μηνύματά της και τις ερμηνείες των ηθοποιών της, κράτησαν 
αμείωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων, οι οποίοι αποχώρησαν από το 

θέατρο, με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους.
         Το καλωσόρισμα ανέλαβαν ο Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας των 

Ενώσεων Πειραιά και Αθηνών, οι οποίοι ευχαρίστησαν θερμά τους γονείς 
συναδέλφους και τα παιδιά τους, που αγκάλιασαν για μία ακόμη φορά μια δράση 
των Ενώσεών μας.

        Τέλος ευχαριστούμε ιδιαίτερα την εταιρία ALLOU FUN PARK για την 
εκπτωτική προσφορά της, την οποία μπορούν να κάνουν χρήση οι μικροί φίλοι μας 
με την επίδειξη της πρόσκλησης στα ταμεία του παραπάνω πάρκου ψυχαγωγίας.

Ευχή μας το 2019 να είναι ένα έτος  καλύτερο για την αστυνομία και την πατρίδα μας!!!
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Δίνω αίμα, σημαίνει δίνω ΖΩΗ

Προσφέροντας αίμα, σώζεις ανθρώπινες ζωές

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

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

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

Δίνω αίμα,
Σημαίνει δίνω ΖΩΗ!
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Η Ενωση Αθηνών προσφέρει σε αυτούς που το έχουν πιο πολύ ανάγκη!

       Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών στα πλαίσια των κοινωνικών 
της δράσεων και πάντα με γνώμονα την προσφορά σε εκείνους τους συμπολίτες 
μας που το έχουν ανάγκη, διοργανώνει Λαχειοφόρο Αγορά, τα έσοδα της οποίας 
θα διατεθούν προς ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με 
αναπηρία «Το Εργαστήρι» ( www.ergastiri.org ).

Τα δώρα που θα κληρωθούν είναι τα κάτωθι:

• ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ «YORK» 9.000 BTU (FG EUROPE Α.Ε.)
• ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ANYTIME ΒΑΣΙΚΗ (INTERAMERICAN)
• TABLET HUAWEI (HRS MOBILE)
• SMARTPHONE HUAWEI (ΒΕΝΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.Ε.)
• SMARTPHONE HUAWEI (ΒΕΝΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.Ε.)
• TABLET VODAFONE (Π.Κ.Σ.Α.Α.)
• DRONE ARCHOS + VR GLASSES (Π.Κ.Σ.Α.Α.)
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ IQOS (Π.Κ.Σ.Α.Α.)
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ IQOS (Π.Κ.Σ.Α.Α.)

• ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ PRP (ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΛΛΙΩΝ “BERGMANN KORD”)
• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ (ΔΕΡΜAT/ΚΑ ΚΕΝΤΡΑ “SKIN 

CENTERS”)
• ΛΟΥΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ – ROMANTIC KAISERBAD ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ (“KUR-

LAND SPA”)
• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURODENT (IMED)
• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURODENT (IMED)
• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURODENT (IMED)
• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROMED (IMED)
• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROMED (IMED)
• ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΛΛΑΔΑΣ  (INTERAMERICAN)
• ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΛΛΑΔΑΣ  (INTERAMERICAN)
• ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΛΛΑΔΑΣ  (INTERAMERICAN)
• ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP (ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ)
• ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP (ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ)
• ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP (ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ)
     Η διάθεση των λαχνών θα γίνεται από τα γραφεία της Ένωσης Αθηνών 

(οδός Καρύστου 3 Αθήνα, περιοχή Πανόρμου, 1ος όροφος, τηλ. 2105236302 – 
2105249914) και από τους αντιπροσώπους μας στις κατά τόπους υπηρεσίες.

      ΤΙΜΗ ΛΑΧΝΟΥ: 1€

      Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στον Παιδικό Αποκριάτικο Χορό της 
Ένωσής μας.

Οι κρίσεις των Αξιωματικών πέρασαν,
η κρίση στην Αστυνομία παραμένει Του Κανέλλου Νικολάου

Γ.Γ. της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής

Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις τελείωσαν και ενώ περιμέναμε να υπάρξει η 
διέξοδος από την… κρίση που είχε περιέλθει η Αστυνομία, λόγω του ενός μηνός 
καθυστέρηση που προκάλεσε έντονη παραφιλολογία γύρω από αυτές, τουναντίον 
η κρίση μεγάλωσε. Οι Αξιωματικοί είναι απογοητευμένοι, φοβισμένοι, χωρίς 
ηθικό και χωρίς να νιώθουν την ύπαρξη δικαιοσύνης και αξιοκρατίας.

Για άλλη μία φορά είδαμε να αποστρατεύονται Αστυνομικοί Διευθυντές 
δίχως να συμπληρώνουν τα απαραίτητα χρόνια υπηρεσίας και υποχρεωτικά να 
αναμένουν μία σύνταξη αρκετά μικρή που θα τους οδηγήσει σε μια δύσκολη 
οικονομική κατάσταση.

Για άλλη μια φορά είδαμε Αξιωματικούς που το όνομα τους έχει ταυτιστεί με 
τη δίωξη του εγκλήματος, που είναι παράδειγμα για τους νεότερους Αξιωματικούς, 
να επιβραβεύονται προφορικά και δημόσια για την προσφορά τους αλλά στις 
τελευταίες κρίσεις να αποστρατεύονται ως ανεπαρκείς.

Παρά τον ειλικρινή σεβασμό και την εκτίμηση που έχουμε για τους ανώτατους 
Αξιωματικούς μας, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε ότι η μακρόχρονη 
παραμονή ορισμένων στους ανώτατους βαθμούς γίνεται τροχοπέδη για την 
ανέλιξη των υπολοίπων Αξιωματικών στην ιεραρχία του Σώματος.

Επειδή δεν έχει νομοθετηθεί η… ισοβιότητα των Ανωτάτων Αξιωματικών στην 
Αστυνομία, επειδή υπάρχει η δαμόκλειος σπάθη του ορίου ηλικίας για το χρόνο 
παραμονής των Αξιωματικών στην ενέργεια και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει 
υπηρεσιακό μέλλον για ορισμένους Αξιωματικούς, επειδή άλλοι Αξιωματικοί 
φοβούνται ότι θα αποστρατευτούν χωρίς να έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα 
χρόνια υπηρεσίας σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία, επειδή 
είμαστε όλοι μας απόφοιτοι της ιδίας Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
και επειδή δεν επιθυμούμε να κρινόμαστε με εξωυπηρεσιακά διαπιστευτήρια, 
για όλους αυτούς τους λόγους επιθυμούμε να υπάρξει άμεσα αλλαγή στον τρόπο 
διεξαγωγής των κρίσεων και να γίνονται χωρίς αστερίσκους και με τον «μπάρμπα 
στην Κορώνη».

Όσο και να φαίνεται ουτοπική η προτροπή μας, εμείς συνεχίζουμε να 
αγωνιζόμαστε προκειμένου να έρθει η μέρα που θα γίνει πραγματικότητα 
για να διεξάγονται κρίσεις με δικαιοσύνη, με αξιοκρατία, με ισονομία και με 
καθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια.

 Μπορεί να βρεθεί κάποιος Υπουργός, να αφουγκραστεί τα προβλήματα μας, 
να ακούσει τις θέσεις μας, να τις καταλάβει και να υλοποιήσει την απαίτηση μας 
για αξιοκρατικές και δίκαιες κρίσεις; Το έχει ανάγκη η Αστυνομία. Το έχει ανάγκη 
η κοινωνία. Το έχει ανάγκη ο πολίτης.

Δεν χαρίζουμε τίποτα και σε κανέναν
Αντιπροσωπεία της Ένωσης Αθηνών συμμετείχε 
στον συμβολικό αποκλεισμό της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Χρηματικού από την Π.Ο.ΑΣ.Υ., λόγω 
μη καταβολής δεδουλευμένων νυχτερινών.
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Άθλιες οι συνθήκες Του Ξυνογαλά Σπυρίδωνα
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.          

Τραγική παραμένει η κατάσταση στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής. Μία απ’ αυτές εδρεύει στην οδό Π. Κανελλοπούλου 
αρ. 2 (δίπλα στο Υπουργείο μας) και στην οποία λαμβάνουν μέτρα τάξης 
καθημερινά συνάδελφοι του επιτελείου της Δ.Α.Ε.Α.

1. Οι συνθήκες υγιεινής είναι άθλιες και ανά πάσα στιγμή ελλοχεύει ο κίνδυνος 
μόλυνσής μας είτε από μεταδοτικές ασθένειες που μεταφέρουν οι αλλοδαποί, 
είτε από την παντελή έλλειψη καθαριότητας στους χώρους όπου αυτοί κινούνται.

2. Επιπρόσθετα από τα δεκάδες σπασμένα κάγκελα που βρίσκονται 
διάσπαρτα πλησίον αλλά και πέριξ του χώρου συγκέντρωσής τους, υπάρχει 

κίνδυνος τραυματισμού ανά πάσα στιγμή.

3. Οι διαπληκτισμοί είναι καθημερινό φαινόμενο και για τα ζητήματα 
απειθαρχίας που προκύπτουν, συχνά καλείται σταθμός της Άμεσης Δράσης για 
να ακολουθηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου.

4. Πολλές φορές, λόγω έλλειψης υπαλλήλων της προαναφερόμενης 
Υπηρεσίας προκειμένου να μην υπάρχει δυσλειτουργία στην ακολουθητέα 
διαδικασία, καλούνται οι συνάδελφοι να εκτελούν καθήκοντα που δεν άπτονται 
των αρμοδιοτήτων τους.

Δεν είναι «μπάτσοι» Του Δημήτρη Μαρκόπουλου

Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα newmoney.gr με ειδήσεις από το 
Bloomberg Business

Αν μια ομάδα ανθρώπων έχει υποφέρει τα πάνδεινα στην Ελλάδα που 
χτίστηκε μεταπολιτευτικά είναι οι αστυνομικοί. Άνθρωποι δικοί μας, βγαλμένοι 
από την κοινωνία, εκείνοι που στα δύσκολα καλούνται να βγάλουν τα κάστανα 
από τη φωτιά, αυτοί στους οποίους απευθυνόμαστε για να μας βοηθήσουν σε 
μια δύσκολη στιγμή, σε μια ληστεία, σε μια διάρρηξη, σε ένα απρόοπτο γεγονός, 
έχουν μετατραπεί σε σάκους του μποξ με διαχρονική ευθύνη της αριστεράς.

Ο αστυνομικός στην Ελλάδα δεν χαίρει - δυστυχώς - εκτίμησης. Είναι ο 
“μπάτσος”, ο “δολοφόνος”, το “γουρούνι”. Όχι εκείνος στον οποίο χρωστάμε κι 
ένα ευχαριστώ επειδή τρέχει να βοηθήσει παρά το ότι παίρνει τρεις κι εξήντα.

Ο αστυνομικός πληρώνει το κόμπλεξ των μειοψηφίων που επέδρασαν 
καταλυτικά από το 1974 και μετά. Σαφώς κάποιοι στην επταετία χρησιμοποίησαν 
την αστυνομία και την ασφάλεια κατασταλτικά και αντιδημοκρατικά. Το ίδιο 
έκαναν και με τον στρατό. Το ίδιο και με την εκκλησία. Όμως δεν σημαίνει πως θα 
πρέπει οι θεσμοί της κοινωνίας μας αυτοί κι όλας να καταργηθούν. Όσα λάθη κι 
αν έγιναν, δεν φταίει ο αστυνομικός, ο καθημερινός άνθρωπος που απλά φοράει 
τη στολή και τον οποίο με ευκολία ο κάθε μπαχαλάκιας στοχοποιεί.

Την απόφαση του αν τα ΜΑΤ θα καταστείλουν μια εξέγερση ή αν θα παρέμβουν 
σε μια πορεία, δεν τη λαμβάνει ο αξιωματικός ή ο απλός φύλακας. Τη λαμβάνουν 
οι πολιτικές ηγεσίες όπως πρόσφατα εκανε ο αριστερός Νίκος Τόσκας που είπε 
οκ για να δέρνουν τα ΜΑΤ τους συνταξιούχους. Την παίρνει ο πρωθυπουργός 
που έχει δώσει εντολή να φραχτεί ο δρόμος μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου. Την 
έπαιρναν τόσες και τόσες κυβερνήσεις.

Όπως πήραν την απόφαση να απογυμνώσουν τον αστυνομικό από μέσα, να 
τον αναγκάζουν να φοβάται να παρέμβει μη τυχόν υπάρξει καμία ΕΔΕ εις βάρος 
του, να τον οδηγούν στο να απέχει του έργου του όταν συμβαίνει ένα έγκλημα, 
επειδή δεν μπορεί καν να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μορφή βίας. Λες και η 
καταστολή θα γίνεται με λουλούδια ή ο κάθε παράνομος θα τρέπεται σε φυγή με 
τα λόγια και με διάλογο.

Μην πυροβολούμε λοιπόν με τόση ευκολία τον Έλληνα αστυνομικό. Μην 
ανακυκλώνουμε στερεότυπα της άκρας, σεχταριστικής, γκρουπουσκουλίστικης 
αριστεράς. Ας δούμε το θέμα με μοντέρνα ματιά και ας προσπαθήσουμε να 
μιλήσουμε για την αστυνομία με ψυχραιμία. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε 
στην επόμενη ληστεία ή στην επόμενη διάρρηξη του σπιτιού μας κανένας δεν θα 
τρέξει να βοηθήσει.
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Παρουσίαση ημερολογίου της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
  Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών την Τετάρτη 

13/2/2019 παρουσίασε το ημερολόγιό της για το 2019, με θέμα 
την ιστορία, την προσφορά και την αποστολή της οργάνωσης 
ΑΗΕΡΑ.

     Η παρουσίαση έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α. 
όπου σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα ο κ. Alfred Barich πρώην 
Ύπατος Κυβερνήτης Ευρώπης ως εκπρόσωπος της ΑΗΕΡΑ, 
μας έκανε κοινωνούς της προσφοράς της στους απόδημους 
Έλληνες και στον Ελληνισμό.

     Μας τίμησαν με την παρουσία τους: Η κα. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 
Χαρά Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθηνών, ο κ. ΠΛΕΥΡΗΣ Αθανάσιος 
πολιτευτής της Ν.Δ. Α’ Αθηνών, η κα. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ Ιωάννα 
πολιτευτής της Ν.Δ. Β’ Αθηνών, ο κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 
πολιτευτής της Ν.Δ. Β’ Αθηνών (Βόρειος Τομέας), κ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 
Παύλος Εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝ.ΑΛ., ο κ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
Βασίλειος ως εκπρόσωπος των ΑΝ.ΕΛ., ο κ. ΣΓΟΥΡΟΣ Ιωάννης 

πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. ΓΟΓΟΛΟΣ 
Δημοσθένης τέως Πρόεδρος της Ένωσης Αττικής, 
ο κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος Πρόεδρος Δ.Σ. της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ., Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Ακαρνανίας και 
Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Αθηνών, ο κ. 
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Παντελεήμων Γεν. Γραμματέας Ένωσης 
Αστυνομικών Βορειοανατολικής Αττικής, ο κ. 

ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Χρήστος Γεν. Γραμματέας Ένωσης Αστυνομικών 
Δυτικής Αττικής, ο κ. ΛΙΟΤΣΟΣ Σπυρίδων Πρόεδρος Ένωσης 
Αστυνομικών Πειραιά, ο κ. ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ Ευάγγελος  
Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής, ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Κανέλλος Γεν. Γραμματέας της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής, 
ο Α’ βοηθός Γ.Α.Δ.Α. Υποστράτηγος κ. ΨΩΜΑΣ Γεώργιος, 
ο Ταξίαρχος και Διοικητής της Διεύθυνσης Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Αττικής κ. ΣΑΝΙΔΑΣ Παρασκευάς, ο Αστυνομικός 
Διευθυντής και Διοικητής της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης 
Τάξης κ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Δημήτριος, ο κ. ΦΟΥΤΣΗΣ Ηλίας 
Πρόεδρος του New York College, οι κ.κ. ΓΑΛΑΝΗΣ Κωνσταντίνος 
και ΠΕΝΤΑΚΑΛΟΣ Κοσμάς από την ΑΗΕΡΑ Icarus και τέλος οι 
κύριοι  ΞΥΝΗΣ Σοφοκλής και ΓΛΥΚΑΣ Αντώνιος από τον Όμιλο 
Ξυνή και τα ΙΕΚ Αλφα, που συνεχίζοντας την συμβολή τους 
προς την Ένωσή μας, προσέφεραν 2 υποτροφίες για τα μέλη 
της Ένωσης.

      Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, πιστή στην 
αποστολή της και στις αξίες της, συνεχίζει την συνεργασία της 
με οργανώσεις-φορείς που προσφέρουν στους συμπολίτες 
μας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το έργο του Έλληνα 
Αστυνομικού, το οποίο όλοι μας επιτελούμε κάτω από πολύ 
δύσκολες συνθήκες.
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Τηλ: 210-52.45.210 / 210-52.45.288
email: info@synetelas.gr

www.synetelas.gr

Εργάσιμες ημέρες & ώρες
09.00 - 15.00

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

    Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών τιμώντας την παγκόσμια ημέρα 
ατόμων με αναπηρία έγινε χορηγός και συνδιοργανωτής μαζί με την Αθλητική 
Ένωση Αστυνομικών Ελλάδας και την Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων 
Καλαθοσφαιριστών με αμαξίδιο. Το ευχαριστηθήκαμε μέσα από την καρδιά μας 
παίζοντας και εμείς μπάσκετ με αμαξίδιο. Θέλουμε να είμαστε κάθε χρόνο εκεί 
μαζί με την ΟΣΕΚΑ βοηθώντας και εμείς όσο μπορούμε συμπολίτες μας που το 
έχουν ανάγκη. 
      Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και την Τροχαία Αθηνών που 
μας βοήθησαν να μοιράσουμε φυλλάδια για να ευαισθητοποιήσουμε τους 
πολίτες ώστε να μην παρκάρουν όπου βρίσκουν (ράμπες ΑΜΕΑ), αδιαφορώντας 
για τους συμπολίτες τους, καθώς και την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων 
που μοίρασε φυλλάδια για το φαινόμενο του bullying (Σχολικός Εκφοβισμός). 
   Οι μαθητές από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση, έπαιξαν, χειροκρότησαν, 

φώναξαν. Τα χορευτικά τμήματα του Danzarte, συγκίνησαν, προσφέροντας 
ταυτόχρονα μια μουσική νότα στην εκδήλωση. Ήταν και πολλοί άνθρωποι από τον 
χώρο της πολιτικής.
    Μας τίμησαν με την παρουσία τους οι: Σπύρος Πάντζας εκ μέρους της 
Περιφέρειας, ο Θοδωρής Δρίτσας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Ελλάδας, 
ο Δημήτρης Γάκης, Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, η Άννα Καραμανλή από 
τη Νέα Δημοκρατία, η Ιωάννα Γκελεστάθη πολιτευτή της Ν.Δ. στη Β’ Αθηνών, ο 
Παύλος Χρηστίδης, εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ, η Νάντια Γιαννακοπούλου, 
επίσης από το ΚΙΝΑΛ, ο Σταμάτης Πουλής, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων 
ΚΕΕΛΠΝΟ έστειλαν τα δικά τους μηνύματα παρουσίας, συμμετοχής και στήριξης.
     Η ΕΑΣΥΑ ευχαριστεί όλους και τον καθένα ξεχωριστά, για τη συμμετοχή 
στην εκδήλωση. Πρώτα απ’ όλους τους παίκτες, που για δύο μέρες έδωσαν τον 
καλύτερό τους εαυτό. 

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών τίμησε
την παγκόσμια ημέρα ανθρώπων με αναπηρία


