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Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. στις μάχιμες Υπηρεσίες των Αθηνών

Δεν θα μας σταματήσουν και δεν μας πτοεί η θερινή
περίοδος & οι υψηλές θερμοκρασίες της εποχής !!!
Η αξιοπρέπεια του αστυνομικού δεν είναι υπό διαπραγμάτευση

ραντεβου στη θεσσαλονικη τον σεπτεμβριο!!!

«Δεσμεύομαι στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.:
Δεν υπογράφω περικοπές»
σελ. 19

Τα ΜΑΤ δεν είναι για να
εκτονώνεται πάνω τους ο κάθε
λογής μπαχαλάκης

σελ. 22

Ανείπωτη εθνική τραγωδία. Ήρωες οι
αστυνομικοί στη μάχη με τις φλόγες.
Εκκενώθηκαν οι κατασκηνώσεις της
ΕΛ.ΑΣ. στον Αγ. Ανδρέα
σελ. 20

2

σύγχρονηαστυνομία

Να πούμε αλήθειες ή θα συνεχίσουμε
να χαϊδεύουμε αυτιά;;;

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

Όταν ξεκίνησα να γράφω τη στήλη αυτή ήταν οι ημέρες με
τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική. Αυτά που
βιώσαμε ήταν απίστευτα, η τραγωδία ανείπωτη. Τα συλλυπητήρια δεν αρκούν δυστυχώς, ας είναι η τελευταία φορά που ως
Χώρα υφιστάμεθα τέτοιο σοκ. Η Ένωσή μας στάθηκε από την
πρώτη στιγμή δίπλα στους πυρόπληκτους συγκεντρώνοντας
αγαθά και διοργανώνοντας αιμοδοσία. Ελάχιστη προσφορά
αλλά η αλληλεγγύη μεταξύ συμπολιτών είναι κάτι ουσιώδες.
Συγχαρητήρια στους συναδέλφους μας αστυνομικούς και πυροσβέστες για τον αγώνα που έδωσαν.
Στα συνδικαλιστικά τώρα για μας οι κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος. Οι μάχιμες Υπηρεσίες είναι σε αποδρομή, λύση δεν
βρίσκεται και δεν υπάρχει ελπίδα στον ορίζοντα. Μόνο θέμα
μας τα εργασιακά, η αξιοπρέπειά μας. Μια Γ.Α.Δ.Α. με 4.500
οργανικές θέσεις μείον, υπηρεσιακές ανάγκες μεγαλύτερες από
πριν 3 χρόνια, τα μαθηματικά δεν βγαίνουν.
Πρέπει όλοι να αποφασίσουμε άμεσα τι θέλουμε. Η Ένωση έθεσε την ατζέντα και μάλιστα πολύ σκληρή. Κλείσαμε τη
Δ.Α.Ε., την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών (ως τώρα που
γράφω) θα πάμε για ευθεία σύγκρουση από τα τέλη Αυγούστου.
Εδώ και τώρα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ο αριθμός των
αστυνομικών που υπηρετούν σε Επίσημα και Αρχηγείο και να
επιστρέψουν στην Αττική οι εκατοντάδες αποσπασμένοι στην περιφέρεια, κάποιοι από τους οποίους είναι εκτός με αποσπάσεις
επί χρόνια παράτυπα.

Δεν με αφορά αν κάποιοι θα ξεβολευτούν, ας αποφασίσουν οι συνάδελφοι τι συνδικαλιστές και τι Αστυνομία θέλουν.
Συνδικαλιστές για ρουσφέτια ή για υπηρεσιακά προβλήματα,
Αστυνομία Επισήμων και Επιτελείων ή Αστυνομία που κάνει τη
δουλειά της με σοβαρό αποτέλεσμα και σοβαρές εργασιακές
συνθήκες για τους ανθρώπους της. Δυστυχώς, όταν θίγεις τέτοια
ζητήματα σε αποκαλούν «εχθρό του λαού» και ότι δεν θέλεις
το καλό των συναδέλφων.
Με εκείνους που απομείναν να δουλεύουν στο δρόμο τι θα
γίνει, αν συνεχιστεί η ακατάσχετη ρουσφετολογία; Θα πληρώνονται τα ίδια, δεν θα παίρνουν ρεπό, θα πηγαίνουν κατηγορούμενοι, θα δουλεύουν και για τους άλλους που έχουν “κρυφτεί“;;;
Σε αυτά που γράφω προφανώς θα υπάρξουν πολλές ενστάσεις, δεν θα καθίσω όμως να απολογηθώ για τα λάθη συνδικαλιστών πριν 10 χρόνια που είναι συνυπεύθυνοι για το χάλι
στο οποίο φτάσαμε.
Εκείνοι χάιδευαν αφτιά, ασχολήθηκαν μόνο με τη σύνταξή
τους, δημιούργησαν και δεν έκλεισαν ποτέ τις τρύπες του Κώδικα Μεταθέσεων και πολλά άλλα.
Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε επιθετικό συνδικαλισμό, στηρίζοντας τις Υπηρεσίες πρώτης γραμμής ώστε όταν
εργάζονται να έχουν τουλάχιστον αξιοπρέπεια. Όταν πάμε στους
Υπουργούς και μιλάμε για επικίνδυνο επάγγελμα, για ποιους
μιλάμε;

ΑΝΕΙΠΩΤΗ
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Είστε μαζί μας ή θέλετε να συνεχίσει η ίδια κατάσταση;

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
Φρουρά Α.Μ.Α. – Φρουρά Δ.Ε.Λ./Α.Ε.Α.
Είναι δυνατόν να μην θεωρούνται
Του Χύτα Κωνσταντίνου
ως «Μάχιμες Υπηρεσίες» ;;;

σύγχρονη
αστυνομία

Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών

Όταν κάποιος αναφέρει τη λέξη «Αστυνομία» το πρώτο
πράμα που έρχεται στο μυαλό του είναι το κτίριο της Γ.Α.Δ.Α.
στη Λ. Αλεξάνδρας, που φυλάσσεται από τη Φρουρά Α.Μ.Α., η
οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών και το κτίριο
του Αρχηγείου στην Κατεχάκη, που φυλάσσεται από τη Φρουρά
Δ.Ε.Λ./Α.Ε.Α., η οποία υπάγεται στην Διεύθυνση Αστυνομικού
Προσωπικού & Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.
Πρόκειται για οικοδομήματα στων οποίων τη φύλαξη
συνδράμουν παρά πολλές Υπηρεσίες, οι οποίες ενισχύουν τις
Φρουρές Α.Μ.Α. και Δ.Ε.Λ./Α.Ε.Α. Είναι λοιπόν απορίας άξιο,
πως τα κτίρια αυτά, τα οποία τυγχάνουν από τους πρώτους
«στόχους» και είναι φυλασσόμενα σαν «αστακός» επί 24ωρου
βάσεως, η εκτέλεση υπηρεσίας των συναδέλφων που οργανικά
ανήκουν σε αυτές, να μην θεωρείται ως «μάχιμη»!!!
Και αυτό διότι οι Φρουρές υπάγονται Διοικητικά σε Επιτελεία βάσει Διαταγμάτων, πολλών δεκαετιών πίσω. Να θυμίσω
ότι πλέον βρισκόμαστε στο 2018… Η εγκληματικότητα «βαράει
κόκκινο», το προσωπικό λιγοστεύει λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων με τις ελάχιστες προσλήψεις και οι ανάγκες αυξάνονται, όπως και οι απαιτήσεις της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας.
Όλα λοιπόν αλλάζουν εκτός από αυτό !!!! Το θέμα είχε θιχθεί
προς τους αρμοδίους και στην πρόσφατη αναδιάρθρωση η
οποία έλαβε χώρα, πλην όμως, ως «σύγχρονοι φωστήρες» που
ήταν, δεν συμπεριέλαβαν τις Υπηρεσίες αυτές στην κατηγορία
των «Μάχιμων».
Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.3865/2010 αναφέρει ότι:
«Προκειμένου για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του
Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5)
ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, (ΦΕΚ 210 Α’), αναγνωρίζεται
ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών
εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερομένους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου,
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ’ του άρθρου 55
του ν. 1249/1982 ΦΕΚ 43 Α’) και παρακρατούνται κατά το
χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία
πενταετία».
Τούτη τη δυνατότητα δεν έχει κάποιος αστυνομικός αν υπηρετήσει για όλο τον υπηρεσιακό του βίο στις δύο προαναφερόμενες Υπηρεσίες. Υπάρχει μέγιστη αδικία η οποία πρέπει να διορθωθεί άμεσα, καθ’ ότι πρόκειται για Υπηρεσίες «βιτρίνες» και
οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τόσο από πλευράς
επαφής με τους πολίτες, όσο και από άποψης επικινδυνότητας.

Ιδιοκτήτης
Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών

Χαλκοκονδύλη 37, Τ.Κ. 10432
Τηλ: 210-5236302
Φαξ: 210-5222760
e-mail: eaya@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.easya.gr
Υπεύθυνος Έκδοσης
Χύτας Κωνσταντίνος

Συντακτική ομάδα
Δημοσθένης Πάκος
Γρηγόριος Χρυσάφης
Νικόλαος Ρήγας
Αντώνιος Βλάχος
Μιχαήλ Καρδιασμένος
Βασίλειος Πανταζής
Κωνσταντίνος Ρίζος
Ιωάννης Καραστατήρας
Φώτης Μαυραγάνης
Γεώργιος Λόφτσαλης
Κωνσταντίνος Τόγελος
Γεώργιος Παπαγεωργίου
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν
υποχρεωτικά τις θέσεις του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Τι πρέπει να γνωρίζουμε Διευκρινίσεις για τη
για τη μάχιμη 5ετία
χορήγηση ειδικής άδειας
Μεγάλη κατάκτηση του συνδικαλιστικού κινήματος
των ενστόλων
η συνέχιση της
ευνοϊκής ρύθμισης για τη μάχιμη
5ετία

Άλλη μια κατάκτηση της Ομοσπονδίας μας και
των Ενώσεών της συνιστά η άδεια 22 ημερών
σε γονείς με παιδιά Διάχυτης Αναπτυξιακής
Διαταραχής

Καθεστώς αναγνώρισης &
υπολογισμού διπλάσιου
χρόνου υπηρεσίας μετά τη
ψήφιση του ν. 4387/2016
Μετά από τα δύο (2) και πλέον έτη ψήφισης του ν.4387/2016, την πολλαπλή και ποικίλη
αλληλογραφία μας με τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και τις συνεχείς συναντήσεις με σύσσωμη την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Φ10042/οικ. 13567/329 από 08-06-2018 εγκύκλιος του
εν λόγω Υπουργείου, η οποία, μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζει και το καθεστώς αναγνώρισης υπολογισμού διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων που
μέχρι την 31-12-2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του Δημοσίου. Ειδικότερα, στην παρ. 1 του
Κεφαλαίου Η’ «Υπολογισμός διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών
υπαλλήλων» αποσαφηνίζονται τα εξής:
1. Οι χρόνοι που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο αφορούν τη μάχιμη πενταετία,
καθώς και τα εξάμηνα πτητικών και καταδυτικών, αλεξιπτωτιστή, υποβρυχίου καταστροφέα και
εκκαθαριστή ναρκοπεδίων (συμπεριλαμβάνονται τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Πυροσβεστικού & Λιμενικού Σώματος - ΕΛ.ΑΚ. που υπηρετούν σε αντίστοιχες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν).
2. Οι διατάξεις περί παύσης των διπλών ασφαλιστικών εισφορών έπειτα από υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης στην Υπηρεσία του υπαλλήλου, εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Το κριτήριο για την υπαγωγή κάποιου/ας σε καθεστώς αναγνώρισης διπλάσιου χρόνου,
δεν είναι πλέον η ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος, αλλά ο χρόνος που έχει παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία.
4. Για τις υπηρεσίες που ο χρόνος τους λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, έχουν παρασχεθεί
από τα δικαιούχα στελέχη μέχρι την 31-12-2017 και ουδέποτε έχουν αναγνωριστεί (υπεβλήθη
αίτημα αναγνώρισης που εκκρεμεί ή δεν υπεβλήθη καθόλου), η εισφορά για την αναγνώρισή
τους υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές
που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία. Οι εν λόγω χρόνοι,
σημειώνεται ότι, αποτελούν πραγματική υπηρεσία, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της
ανταποδοτικής σύνταξης και ανατρέχουν στο έτος κατά το οποίο παρασχέθηκαν κάθε φορά (και
όχι το έτος που αναγνωρίστηκαν).
5. Οι καταταγέντες στα Σώματα Ασφαλείας ή οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο μέχρι και την 3009-1990, εξακολουθούν να επικαρπώνονται τους προαναφερόμενους διπλούς χρόνους χωρίς
την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Στην περίπτωση δε αυτή, οι εν λόγω χρόνοι συνυπολογίζονται με το λοιπό χρόνο ασφάλισης για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης της
ανταποδοτικής σύνταξης και όχι για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών.
6. Για τις υπηρεσίες που ο χρόνος τους λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και έχουν παρασχεθεί ή θα παρασχεθούν από τα δικαιούχα στελέχη από την 01-01-2018 και εντεύθεν, η
εισφορά για την αναγνώρισή τους υπολογίζεται με βάση τα υφιστάμενα ποσοστά εισφορών
κλάδου σύνταξης (6,67% για τον ασφαλισμένο) και τις ισχύουσες κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης συντάξιμες αποδοχές.
Επίσης, στην παρ. 2 του ως άνω Κεφαλαίου της προαναφερομένης εγκυκλίου καθίσταται
σαφές ότι, οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.3865/2010 (αναγνώριση μάχιμης πενταετίας
για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας με ποσοστό 20% επί της αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη του ν.4387/2016.
Στην περίπτωση δε αυτή, ο αναγνωριζόμενος εν λόγω χρόνος συνυπολογίζεται με τον λοιπό
χρόνο ασφάλισης μόνο για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης και δεν λαμβάνεται
υπόψη κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών.
Το συνδικαλιστικό μας Κίνημα, μαχητικά και με επιχειρήματα συνεχίζει να διεκδικεί τα άλλα
εκκρεμή ασφαλιστικά θέματα του Κλάδου μας.

Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από συνεχή έγγραφα της Ομοσπονδίας μας εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο για την κατηγορία των αδειών που αφορά τη Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και είναι 22 ημέρες. Επισημαίνεται ότι, η χορήγηση αυτής της ειδικής άδειας
αποτελεί μία ακόμη μεγάλη κατάκτηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος, απόρροια της συνολικής μας προσπάθειας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγου κ. Κωνσταντίνου Τσουβάλα, «συνάγεται το συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με το
ισχύον νομικό πλαίσιο, που διέπει τη χορήγηση αδειών στο αστυνομικό προσωπικό, ο γονέας αστυνομικός, που έχει τέκνο το οποίο πάσχει από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, δικαιούται
να αιτηθεί και να λάβει την ειδική άδεια έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες, εφόσον υποβάλλει στην Υπηρεσία του σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό Κρατικού ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου (Αριθ. Φ.400/103/55.103 ΣΧ. 346 από 10,6,1997 Υπουργική Απόφαση),
υπό την προϋπόθεση ότι πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του
προαναφερόμενου π.δ. (27/86).
Γενικότερα, ως προς την εν λόγω ειδική άδεια, επισημαίνεται ότι αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι αυτής, τότε χορηγείται στον ένα από αυτούς. Πιο συγκεκριμένα, με κοινή δήλωσή τους,
που κατατίθεται στις Υπηρεσίες τους, οι γονείς καθορίζουν ποιος θα κάνει χρήση της άδειας και
για ποιο χρονικό διάστημα, προκειμένου η συνολική χρονική διάρκεια της, να μην υπερβαίνει
τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και για τους δύο δικαιούχους. Για το λόγο αυτό,
έκαστος γονέας θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα κάθε φορά στη σχετική αίτηση χορήγησης που
θα υποβάλλει, πόσες ημέρες της από κοινού δικαιούμενης άδειας, ήδη έχει κάνει χρήση ο/η
σύζυγόςτου, στην Υπηρεσία όπου εργάζεται.
Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ως προς τα τέκνα αστυνομικών που πάσχουν από νόσημα που
απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει
περιοδικής νοσηλείας, ότι δικαιούχος της εν
λόγω άδειας είναι ο/η αστυνομικός, που έχει
την επιμέλεια του τέκνου, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του οικογενειακού δικαίου του Αστικού Κώδικα. Τέλος, ως απόρροια
της βασικής αρχής περί μη καταχρηστικής
άσκησης των δικαιωμάτων του αστυνομικού
προσωπικού, μετά τη χορήγηση της ειδικής
άδειας του θέματος, ο δικαιούχος προσκομίζει, στην Υπηρεσία του, πιστοποιητικό με το
οποίο βεβαιώνεται η περιοδική νοσηλεία ή
τακτική μετάγγιση αίματος, που έλαβε χώρα
και που αποτέλεσε το δικαιολογητικό λόγο
για τη λήψη της άδειας αυτής».
Επισημαίνεται ότι, η ως άνω ειδική άδεια
αποτελεί μία ακόμη μεγάλη κατάκτηση του
συνδικαλιστικού μας κινήματος, απόρροια
της συνολικής μας προσπάθειας, ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς και του έργου μας στην κοινωνία.
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Ετήσια Γενική Συνέλευση Ένωσης Αθηνών
Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών στο αμφιθέατρο της Δ.Α.Ε.Α. την Παρασκευή 22/06/2018. Την Γ.Σ. τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ και Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ακαρνανίας κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος, τα Προεδρεία των Ενώσεων
της Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά καθώς και ο Νομικός Σύμβουλος της
Ένωσής μας κ. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Βάιος.
Στην Γ.Σ. η οποία αποτελεί την κορωνίδα των οργάνων του Συνδικαλιστικού
μας Κινήματος, εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία, της Ενεστώσας Διοίκησης
ο Διοικητικός Απολογισμός, ο οποίος αναγνώσθηκε από τον Γενικό Γραμματέα
της Ένωσης κ. ΡΗΓΑ Νικόλαο και ο Οικονομικός Απολογισμός από τον Ταμία κ.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Φώτη. Σε άριστες καταστατικές διαδικασίες τις οποίες εξασφάλισε
το Προεδρείο της Γ.Σ. και σε κλίμα ομοψυχίας και συναίνεσης όπως άλλωστε
απαιτούν οι προκλήσεις των καιρών έγιναν γνωστά τα πεπραγμένα και οι δράσεις
της Διοίκησής μας ενώ ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις μελλοντικές πρωτοβουλίες
της Ένωσής, στην κατεύθυνση καλυτέρευσης της υπηρεσιακής καθημερινότητας
των μελών μας.
Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ένωσης κ. ΠΑΚΟΥ Δημοσθένη, ζητήθηκε από το Σώμα η έγκριση, η οποία έγινε και ομόφωνα αποδεκτή, της απόφασης
της Γ.Σ. του 2013, που προέβλεπε την αύξηση της μηνιαίας συνδρομής των με-

λών της Ένωσής μας στα πέντε ευρώ και ταυτόχρονα τον μηδενισμό του ποσού
εγγραφής των νέων μελών. Αυτή η απόφαση η οποία ήταν ανενεργή από το 2013,
θα εξασφαλίσει την πληρωμή μέρους ή όλου του ποσού των δικαστικών παραβόλων, τα οποία έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, των συναδέλφων-μελών της Ένωσης που απευθύνονται στο Νομικό μας Σύμβουλο για πλήρη
και δωρεάν νομική προστασία.
Τέλος κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης βραβεύτηκαν έντεκα (11)
συνάδελφοι στο βαθμό του Αρχιφύλακα, με παραπάνω από εικοσιπέντε (25)
χρόνια συνεχούς μάχιμης υπηρεσίας σε Διμοιρίες της Υ.ΜΕ.Τ. και της Υ.Α.Τ. Οι:
Αρχ/κας Καραγιάννης Νικόλαος (Γ τμετ), Αρχ/κας Λιάκος Ζαχαρίας (Γ τμετ), Αρχ/
κας Σιώζιος Μιχάλης (Γ τμετ), Αρχ/κας Κουκλάκης Χαράλαμπος (Α τμετ), Αρχ/
κας Λαζαράκος Γεώργιος (Α τμετ), Αρχ/κας Κοτοπούλης Βασίλης (Ε τμετ), Αρχ/
κας Μαρίνος Αριστείδης (Α τμετ), Αρχ/κας Συνοδινός Θεοδόσιος (544), Αρχ/κας
Γρηγόρης Ευάγγελος (522), Αρχ/κας Γραμματικόπουλος Γεώργιος (534), Αρχ/κας
Αρχοντής Αθανάσιος (516). Αυτή η αναγνώριση σε κλίμα συγκίνησης αποδεικνύει
ότι η Ένωση Αθηνών δεν ξεχνά τους μάχιμους συναδέλφους στη δύση της καριέρας τους, μία πρωτοβουλία η οποία θα επεκταθεί και σε μάχιμους συναδέλφους
άλλων Υπηρεσιών.
Η Ένωση Αθηνών δεν σταματά εδώ, έχει συνέχεια και καλεί τους συναδέλφους σε επαγρύπνηση κοντά της, διότι αποτελεί τον μοναδικό ίσως θεσμό προστασίας και διασφάλισης των συμφερόντων τους.
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Η Ένωση Αθηνών δίπλα στους
συναδέλφους των πεζών περιπολιών
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωσής μας επισκέφθηκε τους συναδέλφους και
τον Διευθυντή των πεζών περιπολιών που προσωρινά εδρεύουν στο Α.Τ. Ομόνοιας. Συζητήσαμε μαζί τους και διαπιστώσαμε ότι όλοι μαζί δίνουν μια καθημερινή
μάχη τόσο για τα εργασιακά, όσο και για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
κάτω από αντίξοες συνθήκες. Συγκεκριμένα:
- Είναι ανάγκη επιτέλους να ιδρυθεί η Υπηρεσία ώστε να μην είναι οι συνάδελφοι στον «αέρα» υπηρεσιακά.
- Επιτακτική και άμεση η μετεγκατάσταση σε χώρο που θα είναι κατάλληλος
να φιλοξενήσει τόσα άτομα (η αλλαγή βάρδιας γίνεται στο πεζοδρόμιο).
- Οι ανάγκες της Υπηρεσίας να συμβαδίζουν με τη δύναμη του προσωπικού,
προκειμένου να τηρούνται τα Π.Δ. περί χρόνου εργασίας και να χορηγούνται
στους συναδέλφους οι Ημερήσιες Αναπαύσεις την ημέρα Σάββατο ή Κυριακή
όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και να μην δουλεύουν «δωρεάν»
την 6η ή 7η μέρα εργασίας το τελευταίο Σ-Κ του μήνα, έχοντας συμπληρώσει τον
ανώτατο αριθμό πενθημέρων για τα οποία αποζημιώνονται.
- Ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Δεν είναι δυνατόν σε Υπηρεσία που
διαχειρίζεται εκατοντάδες αστυνομικούς να μην υπάρχει συσκευή φαξ και φωτοτυπικό μηχάνημα.
- Τέλος η Ηγεσία πρέπει να επανεξετάσει το ζήτημα της ένταξης των πεζών
περιπολιών στην ΥΜΕΤ, όπως έχουμε ζητήσει με παλαιότερο έγγραφό μας, ώστε

να υπάρχει κίνητρο παραμονής ή αίτησης (επιθυμία) για την Υπηρεσία των πεζών
περιπολιών και να μην αισθάνονται οι συνάδελφοι αυτοί σαν «διωγμένοι» από τις
Υπηρεσίες τους.
Υ.Γ. Επειδή δεν είμαστε μόνο για να καταγγέλλουμε, θέλουμε να επικοινωνήσουμε ότι από αυτά που διαπιστώσαμε, η Διοίκηση της Υπηρεσίας και το προσωπικό, πραγματικά προσπαθεί για το καλύτερο.

Διάθεση σε εκτέλεση συνεχόμενης διπλής
νυχτερινής υπηρεσίας – Καθηκοντολόγιο
Επιστολή των Ενώσεων Αθηνών – Β/Α Αττικής – Δυτικής Αττικής & Πειραιά στον Διοικητή Ασφαλείας Αττικής
Είναι θλιβερό εν έτη 2018 να επανερχόμαστε για ζητήματα καταπάτησης εργασιακών δικαιωμάτων τα οποία έχουν επιλυθεί προ πολλού με τον πλέον επίσημο
τρόπο τόσο με Π.Δ. όσο και με διευκρινιστικές Διαταγές του Αρχηγείου που έχουμε στη διάθεσή μας.
Συγκεκριμένα με το υπ’ αριθ. 2596/18/1263026 από 22/06/2018 έγγραφό
της, η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, διατάσσει τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της
να ενισχύσουν την Υ.Κ.Α. για φύλαξη ξενοδοχείου όπου θα διαμείνει επίσημο
πρόσωπο και αναγράφεται ότι οι αστυνομικοί που θα εκτελέσουν υπηρεσία την
24/06/2018 κατά το ωράριο 23.00 – 07.00, θα εκτελέσουν το ίδιο ωράριο και την
25/06/2018!!! Επίσης όσοι εκτελέσουν υπηρεσία την 27/06/2018 κατά το ωράριο
22.00 – 06.00 θα εργαστούν το ίδιο ωράριο και την 28/06/2018!!!
Μέχρι σήμερα έφθαναν στις Ενώσεις μας καταγγελίες για μεμονωμένες περιπτώσεις Διοικητών Τμημάτων για παράτυπη διάθεση συναδέλφων σε συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες. Είναι πρωτόγνωρο όμως κάτι τέτοιο να αναγράφεται σε
υπηρεσιακή Διαταγή επιπέδου Διεύθυνσης, που έρχεται σε αντίθεση με σχετική
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας μας, σχετικών διευκρι-

νιστικών Διαταγών του Αρχηγείου και κατά συνέπεια του Π.Δ. 394/2001 «Χρόνος
εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας», που αναφέρουν ξεκάθαρα ότι
δε δύναται η ώρα λήξης και έναρξης νέας υπηρεσίας να περιλαμβάνονται στην
ίδια ημερολογιακά ημέρα.
Επίσης είναι απαράδεκτο οι φωστήρες – συντάκτες της ανωτέρω Διαταγής να
αφομοιώνουν στην ίδια στήλη για εκτέλεση υπηρεσίας, τους βαθμούς από τον Ανθυπαστυνόμο έως και τον Ειδικό Φρουρό ώστε να εκτελέσουν τα ίδια καθήκοντα.
Σε κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε με κάθε νόμιμο
τρόπο τα μέλη των Ενώσεών μας ενάντια στις πρακτικές της Διοίκησης που καταπατούν δικαιώματα θεσμικά κατοχυρωμένα.
Θεωρούμε απαράδεκτο την ίδια στιγμή που οι Ενώσεις και η Ομοσπονδία μας
προσπαθούν να επιλύσουν χρόνια θεσμικά ζητήματα και η Φυσική μας Ηγεσία
στέκεται αρωγός σε δίκαια αιτήματά μας, υπηρεσιακοί παράγοντες με παράτυπες
Διαταγές να προκαλούν τη δυσαρέσκεια των εργαζόμενων, υπό αντίξοες συνθήκες, αστυνομικών.

«Ακυρώνω τη μετάθεσή μου, τι ισχύει;» Περαστικά στον
Χάνει ο Αστυνομικός τα μόρια όταν ακυρώνει τη μετάθεσή του ακόμα και
στη δεύτερη επιλογή; Η Ένωση Αθηνών ενημερώνει υπεύθυνα τα μέλη της
Κατόπιν πολλών ερωτημάτων σας, για το τι ισχύει σε περίπτωση που σε κάποιον έχει κοινοποιηθεί η μετάθεση, είτε για την περιοχή του τόπου συμφερόντων
του είτε για άλλη περιοχή μετάθεσης, σας ενημερώνουμε εκ νέου, ότι αν ακυρώσει τη μετάθεση, διαγράφονται τα μόριά του (απόστασης και εργασίας συζύγου)
βάσει του Π.Δ. 75/2016.
Αυτό ισχύει τόσο για τις τακτικές μεταθέσεις, όσο και για τις συμπληρωματικές.
Από την ενημέρωση που είχαμε από το Αρχηγείο υπάρχει και σχετική γνωμοδότηση από τη Διεύθυνση Οργάνωσης Νομοθεσίας / Α.Ε.Α.. Αυτό έγινε γιατί πολλοί
συνάδελφοι ακύρωναν τη μετάθεσή τους για τη δεύτερή τους επιλογή και οι θέσεις αυτές έμεναν κενές.
Γι’ αυτό, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι αν κάποιος από εμάς δεν επιθυμεί
να μετατεθεί, να κάνει αίτηση ανάκλησης προς το Αρχηγείο τις προβλεπόμενες
ημερομηνίες της σχετικής Διαταγής ώστε να μην συμπεριληφθούν στους πίνακες
μεταθέσεων.
Τα ανωτέρω εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στις μεταθέσεις του 2017.

αναπλ. Ταμία
Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Η Ένωση Αθηνών εύχεται περαστικά στον αναπλ. Ταμία της Τσοκαναρίδη Ιωάννη, ο οποίος τραυματίστηκε βράδυ της 20 προς 21 Ιουλίου
2018, κατά τη διάρκεια καταδρομικής επίθεσης στο σημείο όπου εκτελούσε υπηρεσία με τη διμοιρία του
(οικία Φλαμπουράρη στα Εξάρχεια).
Ακόμα ένα θύμα στον ακήρυχτο πόλεμο που λαμβάνει χώρα στην περιοχή και στον οποίο πρωταγωνιστούν
τα «γνωστά χαϊδεμένα» παιδιά. Γιάννη σιδερένιος!!!
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Η φωνή της Υ.ΜΕ.Τ.
Επιμέλεια: ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Μιχαήλ, ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ΑΛΕΞΙΟΥ Κωνσταντίνος, ΔΟΥΒΛΗΣ Απόστολος
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Σπυρίδων, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος, ΤΖΑΝΗΣ Αντώνιος, ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ Σπυρίδων, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

11-7-2018. Παράσταση διαμαρτυρίας στην έδρα μας για τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες που βιώνουμε στα σιδερένια κλουβιά μας. Τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε αμέτρητα και διαχρονικά, που δυστυχώς παραμένουν άλυτα και
συνεχώς διογκώνονται. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Λειψανδρία, λεωφορεία και
τζιπ με μηχανικά προβλήματα, ληγμένα αλεξίσφαιρα, προβληματικοί ασύρματοι,
έλλειψη σε κράνη και ασπίδες κ.α.. Το έχουμε μεταφέρει παντού ότι επιβάλλεται
η ενίσχυση της Υπηρεσίας και η τροποποίηση του Π.Δ. που αφορά την τοποθέτηση Νεοεξερχομένων αστυνομικών για να λυθεί το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Δεν βλέπουν ότι υπάρχουν ελάχιστες αιτήσεις για να έρθουν στην Υπηρεσία μας;
Δυστυχώς λάβαμε μόνο ουτοπικές υποσχέσεις για το μέλλον και διαπιστώσαμε
αποποίηση και μεταφορά ευθυνών.
Στις δύο τελευταίες εξόδους διμοιριών στην επαρχία και τα δύο λεωφορεία
παρουσίασαν μηχανικά προβλήματα. Πάλι καλά που επιλέχθηκαν λεωφορεία
MAN και όχι IVECO για τα ταξίδια, διότι είναι σε «καλύτερη» κατάσταση. Το Σεπτέμβριο στην Δ.Ε.Θ. σε τι ποσοστό θα φτάσουν οι βλάβες;;;
Τον τελευταίο μήνα, δύο φορές, η δύναμη της διμοιρίας στην οικία του
Υπουργού Επικρατείας, δέχτηκε επίθεση από τους «γνωστούς» των Εξαρχείων
που χρησιμοποιούσαν μια παλιά ταβέρνα σαν ορμητήριο και η οποία βρισκόταν σε κοντινή τοποθεσία. Οι συνάδελφοι αντέδρασαν άψογα και επαγγελματικά.
Ευτυχώς που μετά από έντονες πιέσεις της Ένωσης Αθηνών έγινε το αυτονόητο,
γκρεμίστηκε δηλαδή η παλιά ταβέρνα - ορμητήριο.
Για όσους θυμούνται, κάποτε, η διάθεση διμοιρίας στην Κέρκυρα κράτησε
πάνω από ενάμιση χρόνο...
Συγκινητικές στιγμές στη βράβευση των συναδέλφων της Υ.ΜΕ,Τ. που υπηρετούν για πάνω από 25 χρόνια στα σιδερένια κλουβιά, κατά τη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.

Τελικός πρωταθλήματος μπάσκετ: προαναγγελία επεισοδίων. Όλοι ξέρανε
ώρες πριν που ήταν οι χούλιγκαν και τι ετοίμαζαν, όμως κανείς δεν πρότεινε τίποτα, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να δεχθούν οι διμοιρίες δολοφονικές επιθέσεις, αλλά αφού έγινε ο αγώνας όλα καλά... Και ας πάνε δυο τρεις αστυνομικοί
νοσοκομείο, δεν τρέχει και τίποτα.
Σπάσαμε όλα τα ρεκόρ!!! Διμοιρίες να βγαίνουν με δύναμη οκτώ ατόμων...
Πλέον πρέπει να ονομάζονται ΝΑΝΟΔΙΜΟΙΡΙΕΣ... Πάντως έγινε και αυτό. Διμοιρία
στην Βουλή των πέντε ατόμων πήρε εντολή να χωριστεί σε δύο ομάδες των δύο
και τριών... Και όταν το ανέφερε ο επικεφαλής στο Κέντρο έλαβε την επίπληξη
του Διευθυντή !!!
Συμπληρώθηκαν εννέα μήνες χωρίς ασανσέρ στην έδρα μας. Παρά το γεγονός
ότι με δικές μας ενέργειες από τον Απρίλιο έχει εξευρεθεί κονδύλι για την επισκευή τους, αυτή καθυστερεί καθώς η κατάστασή τους είναι τραγική. Να δούμε,
θα λειτουργήσουν τελικά ποτέ;
Στους πλειστηριασμούς, μετά από τις εικόνες ντροπής, λόγω της αλλαγής δόγματος από την Υπηρεσία μας ως προς το σχεδιασμό των μέτρων και σε συνδυασμό με την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του επικεφαλής της ΛΑΕ και άλλων
πέντε στελεχών, έχουμε μια λύση του προβλήματος.
Ιούλιος, μήνας και υπάρχουν λεωφορεία διμοιριών και τζιπάκια με χαλασμένα air - condition. Έγινε μια επισκευή μερικών, αλλά δεν είναι αρκετή...
Η μήνυση για τους τραυματίες συναδέλφους από την 05/12/2017 στο Υπουργείο Εργασίας προχωράει. Ήδη δόθηκαν έγγραφες εξηγήσεις στον κ. Πταισματοδίκη από τον τότε επικεφαλής Διευθυντή στο σημείο και από τον πρώην ΓΑΔΑρχη.
Περιμένουμε το αποτέλεσμα και θα ενημερώσουμε...
Καλή καλοκαιρινή άδεια σε όλους τους συναδέλφους.
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Τα νέα της Υ.Α.Τ.
Επιμέλεια: ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Γεώργιος, ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος, ΣΦΥΡΛΑΣ Απόστολος,
ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΣ Γεώργιος, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ηλίας, ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χρήστος, ΓΕΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος, ΒΑΡΒΑΤΟΣ Αποστόλης

Από πού να αρχίσεις και που να τελειώσεις με αυτά που γίνονται στην Υπηρεσία μας, το «μαγαζί» έκλεισε. Εδώ και 3 χρόνια φωνάζουμε, διεκδικούμε αλλά
μάλλον στου κουφού την πόρτα. Η καθημερινότητα που βιώνουμε είναι απίστευτη.
24 Διμοιρίες φαντάσματα, η Γ.Α.Δ.Α. αδιάφορη, η Δ.Α.Ε. σηκώνει τα χέρια
ψηλά και η Υ.Α.Τ. (σε επίπεδο διοίκησης) δηλώνει αδυναμία έστω και στα πολύ
απλά.
Συγκεκριμένα:
• 40% λιγότεροι αστυνομικοί μέσα σε 3 χρόνια.
• Οι Διμοιρίες παραμένουν 24, τα σταθερά σημεία ακριβώς τα ίδια. Βγαίνουμε
για υπηρεσία με 8 αστυφύλακες, όχι δεν είναι αστείο. Πριν λίγα χρόνια μια ομάδα
Ο.Π.Κ.Ε. είχε παραπάνω αστυφύλακες στο 8ωρο.
Αδιαφορούν λοιπόν όχι μόνο για το εργασιακό αλλά και για την επικινδυνότητα που έχει αυτή η κατάσταση.
• 3 Διμοιρίες σε νησιά για το προσφυγικό, 1 στην Κόρινθο χωρίς προφανή
λόγο ύπαρξης και σαν να μην έφταναν όλα αυτά οι παντογνώστες έστειλαν άλλες
3 στην Κέρκυρα για το ΧΥΤΑ.
• Στην Κέρκυρα βιώσαμε την απόλυτη απουσία διοικητικής μέριμνας. Οι παντογνώστες προφανώς δε γνώριζαν ότι μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου τα ξενοδοχεία δεν θα είχαν τη δυνατότητα να έχουν καταλύματα για τις
δυνάμεις.
Αποτέλεσμα, γίναμε εμείς πρόσφυγες και κάθε 2-3 μέρες αλλάζαμε ξενοδοχεία. Τα ωράριά μας στην καλύτερή τους εκδοχή 10ωρα και η συμπεριφορά από
τοπικούς άρχοντες τουλάχιστον απαξιωτική. Σε όποιες παρεμβάσεις κάναμε για να
λυθούν ζητήματα, οι αρμόδιοι δήλωναν κατευθείαν αναρμόδιοι ( «έχετε δίκιο, δε
φταίω εγώ, φταίει ο….»)

• Οι ημερήσιες αναπαύσεις έγιναν είδος πολυτελείας. Συνάδελφοι λόγω των
ανωτέρω και των αδειών παίρνουν 1 ρεπό στις 20 μέρες.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να πούμε ότι δεν είναι όλοι ίδιοι, ο Υποδιευθυντής
με κωδικό 508-Γ όταν πήγε στην Κέρκυρα με 3 Διμοιρίες έδωσε μία πραγματική
μάχη ώστε να έχουν οι συνάδελφοι ένα ανθρώπινο ωράριο αλλά και στο να μην
αλλάζουν συνεχώς ξενοδοχεία. Κύριοι, ο κάθε επικεφαλής είναι ο πρώτος εκπρόσωπος των υφισταμένων του και μετά ο συνδικαλιστής.
Κλείνοντας, η διαπίστωση είναι μία, η πλήρης αδιαφορία των ανώτερων για το
τι συμβαίνει. Το μόνο τους ενδιαφέρον είναι για το αν θα προαχθούν, καμία αλλαγή σχεδίου, καμία λύση. Τι ψάχνουμε όμως να βρούμε, εδώ μας πυροβόλησαν
στη Χ. Τρικούπη και ακόμα εκεί είναι η κλούβα.
ΥΓ1. Οι μηνύσεις μας τρέχουν, τώρα ορισμένοι δεν το καταλαβαίνουν αλλά
όταν κάτσουν στο εδώλιο θα είναι αργά για αυτούς.
ΥΓ2. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, αυτές οι πρώτες ήταν προθέρμανση
για ένα θερμό Σεπτέμβριο.
ΥΓ3. Η αθώωση των 16 Διμοιριών είναι μια δικαίωση για την Ένωση. Επτά
χρόνια τους στηρίζαμε μόνοι μας, την ώρα που εκείνοι οι οποίοι είχαν την απόλυτη επιχειρησιακή ευθύνη τότε επί χρόνια κρυβόντουσαν. Αν διαφωνεί κάποιος ας
μας καλέσει να του εξηγήσουμε ή ας ρωτήσει τους συναδέλφους. Το νομικό τμήμα της Ένωσης, 2 συνδικαλιστές και ο Διευθυντής 508-1 μείναμε να παλεύουμε.
Όλα πήγαν καλά, ευτυχώς.
ΥΓ4. Στη Γενική Συνέλευση της Ε.ΑΣ.Υ.Α. τιμήσαμε 4 «τοτέμ» της Υ.Α.Τ.

Μόνο τιμή και υπερηφάνεια!!!
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Δίκη Διμοιριτών της Υ.Α.Τ., η αλήθεια έλαμψε!

Την Παρασκευή 29/6/2018, στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, με
την υπ’ αρ. 4890/2018 απόφαση του Πλημμελειοδικείου Αθηνών, έλαβε αίσιο
τέλος η δίκη των 16 Διμοιριτών της Υ.Α.Τ. για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα την
28 και 29 Ιουνίου 2011, κατά τις μεγάλες διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας
σχετικά με την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.
Μετά από 14 συνεδριάσεις του ποινικού δικαστηρίου (αρχόμενες από 12
Οκτωβρίου του 2017) και αλλεπάλληλες προηγούμενες αναβολές και συνεδριάσεις, οι κατηγορίες κατά των Διμοιριτών της Υ.Α.Τ. έπεσαν στο κενό, και αποδόθηκε δικαιοσύνη με την απερίφραστη, κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης της
Εισαγγελέως της έδρας, απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων αστυνομικών από
τις ψευδείς και αόριστες κατηγορίες. Η δε απόφαση αυτή είναι άκρως σημαντική,

καθώς δημιουργεί νομολογία και δικαστικό προηγούμενο σε ό,τι αφορά στη σύννομη δράση των οργανωμένων και συντεταγμένων αστυνομικών δυνάμεων, όταν
επιχειρούν κατόπιν συγκεκριμένων εντολών. Η απόφαση αυτή μπορεί και πρέπει
να αποτελέσει το μπούσουλα για όλες τις ανάλογες δίκες που κατά καιρούς ανοίγονται σε βάρος συναδέλφων.
Η Ένωσή μας ευχαριστεί την Ελληνική Δικαιοσύνη που στάθηκε στο ύψος
της και απέδωσε «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι», παρά το εκρηκτικό κλίμα που
δημιούργησε η συντεταγμένη από την άλλη πλευρά πολιτική αγωγή, η οποία
προσήλθε εξ αρχής στη δίκη με σκοπό τη σφοδρή αντιδικία και την με κάθε τρόπο
καταδίκη των συναδέλφων μας.
Ευχαριστούμε θερμά και τους Νομικούς μας Συμβούλους Σκαμπαρδώνη Βάιο
και Λιβανίδη Βλάση οι οποίοι χειρίσθηκαν με νομική αρτιότητα την υπόθεση επί
7 ολόκληρα χρόνια και διεξήγαγαν την πολύμηνη, χρονοβόρα και ψυχοφθόρα
αυτή δίκη με τεράστια υπομονή και επιμονή.
Σταθήκαμε δίπλα στους συναδέλφους μας από την αρχή ως το τέλος, την ώρα
που εκείνοι οι οποίοι είχαν την επιχειρησιακή ευθύνη τότε αλλά και πολλοί άλλοι
«ανευθυνουπεύθυνοι» τους γύρισαν την πλάτη.
Η δικαίωσή τους αποτελεί και για εμάς μια μεγάλη δικαίωση καθώς υπεστήκαμε κριτική από διάφορους κύκλους οι οποίοι αγνοούν μάλλον την αποστολή
του συνδικαλιστικού κινήματος.

Θα είμαστε πάντα δίπλα σε κάθε άδικα
διωκόμενο συνάδελφο.

Αθήνα 2011: Τότε που τελείωσε το κίνημα
των αγανακτισμένων και ξεκίνησε
το κίνημα των μολότοφ !!!

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

15 Ιουνίου, τα ορατά επεισόδια στη 24ωρη απεργία, κοντά στους 200 οι τραυματίες, μόνο από ΥΑΤ, 28-29 Ιουνίου, 48ωρη απεργία, σχεδόν 200 τραυματίες
από την Δ.Α.Ε.Α. Συνάδελφοι τραυματίες έρχονταν για δουλειά για την διμοιρία,
για τον συνάδελφο τους.
Η Δ.Α.Ε. και η ΔΕΛΤΑ κράτησαν πολίτευμα και Βουλή. Ευχαριστίες από Πολιτική και Φυσική ηγεσία. Τελικά άλλοι κέρδισαν προαγωγές και άλλοι μια θέση
στο εδώλιο του κατηγορούμενου. Ακολουθεί μήνυση από τον τωρινό Πρωθυπουργό, τον τραγουδιστή Κότσιρα, τους συνδικαλιστές Καλομοίρη, Λουράντου
κ.α., κατά του τότε Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγού της Αστυνομίας. Μετά από καταθέσεις, έρευνες, αλληλογραφία, εξηγήσεις κ.α., το μάρμαρο κλήθηκαν να το πληρώσουν 16 βαθμοφόροι της Υ.Α.Τ. και δύο μέλη της
πρώην ΔΕΛΤΑ. Τελικά η δικογραφία πήγε στο ακροατήριο.
Πολιτική αγωγή η γνωστή σε όλους μας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μάρτυρες
κατηγορίας γνωστοί «αγωνιστές». Οι κατηγορίες έκθεση σε κίνδυνο, πρόκληση
σωματικών βλαβών και αίτημα από την πολιτική αγωγή για εσχάτη προδοσία. Τα
στοιχεία των συναδέλφων στο διαδίκτυο. Η δική άρχισε και διήρκησε 24 συνεδρι-

άσεις, ωριαίες «διαλέξεις» της συνηγόρου της πολιτικής αγωγής παρουσιάζοντας
τους συναδέλφους σαν δολοφόνους, δεκάδες βιντεάκια, δεκάδες δημοσιεύσεις,
παρέλαση μέχρι και ξένων «ουσιωδών» μαρτύρων.
Ευτυχώς όλοι οι συνάδελφοι παρόλη την ταλαιπωρία που πέρασαν, είχαν
υψηλό ηθικό. Ένας μου είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα έρθω σε αντιπαράθεση μαζί
τους, δεν θα πέσω στο επίπεδό τους, δε θα τους δώσω καμία αξία.» Καταθέσεις
ανώτερων αξιωματικών δυστυχώς κατώτερων των περιστάσεων, ευτυχώς υπήρχαν και εξαιρέσεις
Μέχρι που ήρθε η 29-6-2018 ήρθε η δικαίωση: «ΑΘΩΟΙ» Το χαμόγελο εμφανίστηκε στα πρόσωπα των συναδέλφων. Ευτυχώς σε όλες τις συνεδριάσεις
αρκετοί συνάδελφοι και μέλη της Ένωσης Αθηνών και της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ήταν μαζί
τους. Ο νομικός σύμβουλος μαζί με την ομάδα του έκανε τα πάντα για μια τέλεια
εκπροσώπηση.
Φανταστείτε να ήταν το αποτέλεσμα της δικής διαφορετικό. Τι δημοσιότητα και
πόσες συνεντεύξεις θα έδιναν. Τώρα η απόλυτη ΣΙΩΠΗ. Το μόνο που κατάφεραν
είναι να μας ενώσουν και να τα καταλάβουμε ποιοι είναι μαζί μας.

Τρισάγιο δέηση στη μνήμη των
αδικοχαμένων συναδέλφων

χρεώσεις της, θα συνεχίσει να αγωνίζεται, τιμώντας τη μνήμη των Ηρώων της
Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και τους εν ενεργεία συναδέλφους μας, που δίνουν
καθημερινά το δικό τους αγώνα. Το καταμαρτυρούν τα θύματα και οι τραυματισμοί εν ώρα υπηρεσίας, οι διαρκείς κίνδυνοι και απειλές, το έλλειμμα ασφαλείας
που νιώθουν τόσο οι συνάδελφοι όσο και οι πολίτες.
Παρά ταύτα, ο Έλληνας Αστυνομικός παραμένει πιστός στις επάλξεις του καθήκοντος και συναισθανόμενος το χρέος του απέναντι στην ελληνική κοινωνία δεν
πτοείται και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, αψηφώντας πολλές φορές
το θάνατο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Τρισάγιο στη μνήμη των αδικοχαμένων συναδέλφων μας Νεκτάριου ΣΑΒΒΑ
και Γεωργίου ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, οι οποίοι δολοφονήθηκαν άνανδρα, ο πρώτος
στις 17 Ιουνίου 2009, από αδίστακτους τρομοκράτες, στην οδό Λάμπρου Πορφύρα στα Πατήσια και ο δεύτερος, στις 17 Ιουνίου 2013, στο Δίστομο Βοιωτίας, σε
επιχείρηση σύλληψης αδίστακτων δραπετών, τέλεσαν οι Ομοσπονδίες μας για να
τιμήσουν την μνήμη τους και να υπενθυμίσουν στην πολιτεία το διαρκές της χρέος
για τη θωράκιση του λειτουργήματος του Έλληνα Αστυνομικού.
Ειδικότερα, στον τόπο της θυσίας του Νεκτάριου Σάββα, στην οδό Λάμπρου
Πορφύρα, όπου έχει τοποθετηθεί από τις Ομοσπονδίες μας μια μαρμάρινη στήλη για
να διατηρείται άσβεστη η μνήμη του, το τρισάγιο τελέστηκε από τον Πανοσιολογιότατο
Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχο ε.α.
Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο ΚΙΟΥΛΟ και τον εφημέριο της ενορίας πατέρα Γεώργιο.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, όσο η Πολιτεία δεν αντιλαμβάνεται τις υπο-
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Μεροδούλι – μεροφάι…
Του Παπαντώνη Γεωργίου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Πριν λίγους μήνες πάρθηκε μια γενναία και σύννομη απόφαση, έπειτα από
πιέσεις του Σωματείου μας, της Ένωσης Αθηνών, αλλά και κραυγή απόγνωσης
από φορείς και πολίτες για την ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ομάδες ΔΙ.ΑΣ., περιπολικά της
Άμεσης Δράσης και ομάδες ΖΗΤΑ, αποδεσμεύτηκαν από στόχους και έστω λίγοι
συνάδελφοι επέστρεψαν στην Υπηρεσία.
Η «χαρά» κράτησε για πολύ λίγο όμως…
Δεν άντεξαν οι επίσημοι και τα κόμματα την απουσία συναδέλφων.
Πάλι πίσω, όπως επίσης και επιπλέον άτομα που ανήκουν στην Άμεση Δράση
συνολικά, εννοείται χωρίς αντικατάσταση. Τα προβλήματα για την Δ.Α.Ε.Α., το
Μεταγωγών, την Ασφάλεια, ακόμη παραμένουν. Τα Τμήματα Ασφαλείας χωρίς
βραδινό Αξιωματικό Υπηρεσίας.
Οι βραδινές δηλώσεις και καταγγελίες των πολιτών πάνε στο κενό. Όπου φτωχός και η μοίρα του λοιπόν. Ατελείωτα τα βάσανα των πολιτών και παράλληλα
των συναδέλφων. Λύσεις δε δίνονται γιατί απλά δεν ενδιαφέρονται.
- Ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί λένε ή δείχνουν ότι δε μπορούν να κάνουν τίποτα με την απραξία τους. Δε λέω να παραιτηθούν, πως μπορούν όμως
και ζητάνε ευθύνες πιέζοντας το μάχιμο προσωπικό, όταν ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ;
- Πως γίνεται να αφήνουν περιοχές αφύλακτες, αλλά κάθε λογής συνέδριο ή
συνεστίαση, παρουσία βουλευτών και υπουργών να μαζεύει αστυνομία από το
σύνολο των υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α.;
- Όταν στο κέντρο των Αθηνών έρχονται ομάδες ΔΙ.ΑΣ. από την περιφέρεια;
- Όταν για να ανταποκριθούμε στα πάμπολλα μέτρα βγαίνουν τριάδες και όχι
τετράδες, όπως απαιτείται, ενώ πολλές ομάδες ΔΙ.ΑΣ. δουλεύουν κατά το ωράριο
01:00 – 07:00 σε διπλές συνεχόμενες νυχτερινές βάρδιες;

- Όταν η συντριπτική πλειοψηφία έχει να χρεωθεί ΚΡΑΝΟΣ από το 2011 !!!
Αφού καταργήσατε την ΔΕΛΤΑ, ηθελημένα ή μη, προσπαθείτε να καταργήσετε
και τη ΔΙ.ΑΣ. Προσωπικό με πολλά χρόνια στις μηχανές, αρκετά γερασμένο, αλλά
ΑΚΟΜΑ με περίσσιο φιλότιμο. Μόνο τον τελευταίο καιρό, συλλήψεις αναρχικών
και μπαχαλάκηδων μετά από καταδρομικές επιθέσεις, συλλήψεις ενόπλων κακοποιών που ενεργούσαν με πυρά, συλλήψεις εμπόρων ναρκωτικών με μεγάλες
ποσότητες, ανεύρεση αποθηκών με χιλιάδες πακέτα λαθραίων τσιγάρων κ.λ.π.
Εύχομαι να αφουγκραστείτε τον παλμό των μάχιμων αστυνομικών και να δείξετε ότι είστε δίπλα τους, διότι είναι αυτοί που κρατάνε την πατρίδα μας ασφαλή.
Η ιστορία και η κοινωνία θα μας κρίνει όλους και κυρίως εσάς που λαμβάνετε τις
αποφάσεις.
Ενέργειες για το «θεαθήναι» είναι πλέον άσκοπες.
Όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει.
Οι μάχιμοι λιγοστεύουν και τα προβλήματα αυξάνονται. Το κενό του μάχιμου
αριθμητικά αναπληρώνεται, εμπειρικά και εκπαιδευτικά είναι δυσαναπλήρωτο. Ο
χρόνος περνά και στον ορίζοντα δεν φαίνεται αχτίδα αισιοδοξίας.
Μια ευνομούμενη Πολιτεία προσέχει τους ήρωές της, δεν τους απομονώνει,
δεν τους βλέπει ως αριθμούς. Οι μάχιμοι κρατάνε ακόμα όρθια την Αστυνομία και
ασφαλή την κοινωνία. Πάντα πιστοί και ρομαντικοί στο καθήκον!
Συνάδελφοι δηλώνω ευτυχής που συνυπηρετώ μαζί σας,
δηλώνω υπερηφάνεια για το έργο σας !!!
Τιμή και δόξα στους θανόντες και τραυματίες συναδέλφους μας!

Ο.Π.Κ.Ε. (Ομάδα Πρόληψης και καταστολής Εγκληματικότητας)
Την 04/06/2018 στην εκπομπή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. “Αστυνομία και Κοινωνία” φιλοξενήθηκαν αστυνομικοί της Ομάδας ΟΠΚΕ οι οποίοι μίλησαν για την Υπηρεσία
τους και ότι παρά τις καθημερινές δυσκολίες και τους παντοειδείς κινδύνους, ανταπεξέρχονται στο δύσκολο καθήκον τους. Την Ένωση Αθηνών εκπροσώπησε ο
αντιπρόσωπος Σωτήρης Τσιρώνης, ο οποίος μίλησε για την μέτρια κατάσταση των
οχημάτων, την έλλειψη δημοσιών ειδών και στολών, την διάθεση των ομάδων

ΟΠΚΕ σε καθήκοντα ξένα προς την αποστολή της, καθώς και την διάθεση αστυνομικών σε καθημερινά μέτρα προς ενίσχυση άλλων Διευθύνσεων, με αποτέλεσμα
την αποδυνάμωση των ήδη αποδυναμωμένων ομάδων ΟΠΚΕ. Από την Διεύθυνση της εφημερίδας «Σύγχρονη Αστυνομία», μεταφέρουμε τα συγχαρητήριά μας
σε μια Υπηρεσία που είναι «πρώτης γραμμής» στην υπηρεσία του πολίτη.

Επίθεση χούλιγκαν μέρα μεσημέρι εναντίον διμοιρίας
Τουλάχιστον 100 δίκυκλα με οπαδούς μεγάλης ομάδας διήλθαν από την οδό
Πατησίων και επιτέθηκαν στη διμοιρία που εκτελούσε εκεί σταθερή βάρδια. Από
τις συμπλοκές υπήρξαν 2 τραυματίες συνάδελφοι αλλά και 2 συλλήψεις. Η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου αφού οι θρασύτατοι χούλιγκαν δεν δίστασαν να
επιτεθούν με σφοδρότητα εναντίον των συναδέλφων μας, μέρα μεσημέρι άνευ
λόγου και αιτίας. Έχουν φτάσει καταγγελίες στην Ένωσή μας ότι η διμοιρία είτε
δεν ενημερώθηκε καν, είτε ενημερώθηκε λίγα δευτερόλεπτα πριν τα μηχανάκια
προσεγγίσουν το σημείο της. Αν ισχύει είναι τουλάχιστον απαράδεκτο και μετά
ορισμένοι της Ηγεσίας μιλούν για επαγγελματισμό. Ντροπή!! Περαστικά στους

συναδέλφους. Είμαστε στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε νομική ενέργεια αποφασίσουν ότι πρέπει να κάνουν εναντίον του οποιουδήποτε δράστη (φυσικού ή
ηθικού αυτουργού).
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Συνάντηση της Ένωσης Αθηνών με την Αθλητική Ένωση
Η Ένωσή μας θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθειά τους για την οργάνωση
των πρωταθλημάτων, στο να προάγουν τα αθλητικά ιδεώδη, αλλά κυρίως στο
να δοθεί η δυνατότητα στους αστυνομικούς και τις οικογένειές τους να βρουν
διέξοδο στον αθλητισμό σε μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία που
όλοι βιώνουμε.

Μόνο ενωμένοι είμαστε δυνατοί!!!

Συνάντηση μεταξύ Αντιπροσωπειών των Διοικητικών Συμβουλίων της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ε.ΑΣ.Υ.Α. Το κλίμα μεταξύ των δύο
Αντιπροσωπειών ήταν άριστο και τέθηκαν οι βάσεις της μελλοντικής συνεργασίας των δύο φορέων. Στη συζήτησή μας πληροφορηθήκαμε για τις συγκινητικές
προσπάθειες των συναδέλφων της Αθλητικής Ένωσης οι οποίοι διεκπεραιώνουν
όλες τις υποχρεώσεις τους στον ελεύθερό τους χρόνο (πρωταθλήματα, δράσεις σε
όλη τη Ελλάδα) και έχουν καταφέρει χιλιάδες συναδέλφους να είναι κοντά στον
αθλητισμό και να συμμετέχουν στις διοργανώσεις τους.

Η ποιότητα ζωής σε ένα σύγχρονο αστικό περιβάλλον
Ο πρόεδρος της Ένωσης Αθηνών Πάκος Δημοσθένης ήταν ομιλητής, μεταξύ
ευρέως γνωστών ομιλητών, σε Ημερίδα που διοργανώθηκε στην Αθήνα, στην
Αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με θέμα «Η

Προσχέδιο για τον νέο
συνεταιριστικό νόμο
Του Σκαρμπαδώνη Βάιου
Νομικού Συμβούλου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Πρόσφατα εκπονήθηκαν διάφορες μελέτες ανάπτυξης του σχεδίου για την
«κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στην Ελληνική σημερινή πραγματικότητα»
στα πλαίσια προγράμματος που τη διαχείριση του έχει το Βρετανικό Συμβούλιο
και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μία από αυτές αφορά την υπάρχουσα συνεταιριστική Νομοθεσία και τους
τρόπους ενοποίησης και συγκερασμού της. Η εν λόγω μελέτη με τίτλο «Στοχεύοντας στην εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για τους συνεταιρισμούς» αναδεικνύει το μείζον θέμα της πολυδιάσπασης της σχετικής νομοθεσίας, τον δαιδαλώδη δομολειτουργισμό του και την αναμφισβήτητη θέση ότι έτσι δεν προάγεται
η ανάπτυξη των συνεταιρισμών αλλά αντίθετα η αντιανάπτυξη. Βεβαίως το ίδιο
θέμα υφίσταται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Έτσι
λοιπόν στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενιαίο θεσμικό πλαίσιο, αλλά ένα πλήθος ειδικών συνεταιριστικών ανά κατηγορία νόμων, όπως οι πρόσφατοι 4423/2016 «για
τους δασικούς συνεταιρισμούς και την αυτονόμηση τους από τους γεωργικούς»,
ο 4399/2016 για τις «ενεργειακές κοινότητες» κλπ. Η μελέτη αναδεικνύει επίσης
ότι το συνολικό νομικό συνεταιριστικό πλαίσιο είναι πολυκερματισμένο, ακωδικοποίητο, δύσχρηστο και ανώφελα λεπτομερές σε πολλά σημεία. Αποτέλεσμα
της πολύχρονης αυτής παθογένειας είναι αυτονόητα η διάσπαση της ενότητας του

ποιότητα ζωής σε ένα σύγχρονο περιβάλλον». Ο Πρόεδρος Ε.ΑΣ.Υ.Α. αναφέρθηκε στην εγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας και πως τη βιώνει καθημερινά ο
Έλληνας Αστυνομικός.

συνεταιριστικού κινήματος με τεχνητές ανούσιες διαφοροποιήσεις, η δημιουργία
σχέσεων και ανταγωνισμού με συνεχείς έριδες μεταξύ τους καθώς επίσης και η
παρεμπόδιση συνεργασιών μεταξύ συνεταιρισμών επειδή οι ειδικοί συνεταιριστικοί νόμοι το προβλέπουν μόνο για ομοειδείς συνεταιρισμούς.
Με αυτό τον τρόπο αποδυναμώνεται η δυναμική τους και αναλίσκεται σε τοπικό επίπεδο αφού δεν υφίστανται δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνεταιριστικές
οργανώσεις. Έτσι π.χ. αν ένας συνεταιρισμός λειτουργεί σαν προμηθευτικός και οικιστικός υπάρχει πρόβλημα. Επιπλέον σήμερα υπάρχει παντελής αδυναμία αποτίμησης του έργου του συνεταιριστικού κινήματος και της προσφοράς του στην
κοινωνική ανέλιξη πρόοδο και την πραγματική οικονομία.
Ο νόμος 2810/2000 δεν φαίνεται να έχει λειτουργήσει με τρόπο που να δίνει
λύσεις. Σήμερα επιχειρείται μία προσπάθεια ενοποίησης και κωδικοποίησης του
νομοθετικού πλαισίου. Το προσχέδιο προτείνει την σύσταση συνεταιρισμού με
τους ίδιους όρους και προθεσμίες ενώ μειώνει τον ελάχιστο αριθμό μελών. Επιχειρεί επίσης την υπαγωγή όλων των συνεταιρισμών στην ίδια εποπτική αρχή η
οποία θα εποπτεύει με εξειδικευμένους ελεγκτές. Τέλος επιτρέπει τη δυνατότητα
δημιουργίας δευτεροβαθμίων και τριτοβαθμίων ενώσεων με μέλη ομοειδείς ή μη
συνεταιρισμούς. Έτσι κατά το προσχέδιο, θα προάγεται η αντίληψη ότι ο συνεταιρισμός είναι ένας ενιαίος θεσμός με κοινές προσδοκίες, αντιλήψεις και αρχές. Το
συγκεκριμένο εγχείρημα είναι πολύ δύσκολο με δεδομένη την αρνητική εμπειρία
των τελευταίων δεκαετιών. Ίσως όμως υπάρξει ελπίδα αν ο κυοφορούμενος Νόμος – πλαίσιο είναι σύντομος, σαφής και χωρίς τις αγκυλώσεις του παρελθόντος
.Έχει ελπίδες μόνο αν σοφά έχει συμπεριλάβει όλες τις εμπειρίες του και έχει
αποτυπώσει ζωηρά τη θέληση για πραγματική ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος με ολικό άνοιγμα στους πολίτες.
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Η Αθλητική Βία ως μέρος
της Κοινωνικής Βίας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ),
υπό την αιγίδα της ΠΟΑΣΥ, το 1ο θεματικό φόρουμ των Ενώσεων Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αττικής με θέμα «Η Αθλητική Βία ως μέρος της Κοινωνικής Βίας» και
με συντονιστή των εργασιών τον δημοσιογράφο κ. Γιάννη ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ,
πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Το κυρίαρχο συμπέρασμα αυτής της Ημερίδας προέκυψε δια στόματος των κκ Υπουργών ΤΟΣΚΑ –
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ και της βούλησης της κυβέρνησης, ως προς την κοινή συνεργασία,
για απεγκλωβισμό των αστυνομικών δυνάμεων από τους αγωνιστικούς χώρους.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την εμπλοκή της αστυνομίας και τις αρμοδιότητές
της τέθηκε με έμφαση η αλλαγή της αθλητικής νομοθεσίας, κόντρα στα συμφέροντα που δεν επιθυμούν την εξυγίανση του χώρου, αλλά και η εφαρμογή των διατάξεών της στη συνέχεια, διότι αν επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα με την έναρξη
της νέας περιόδου, οι Ενώσεις θα αναθεωρήσουν τη στάση τους. Δεν ανεχόμαστε
κάθε Σαββατοκύριακο οι συνάδελφοι να κάνουν υπηρεσία σε εμπόλεμες ζώνες
και να έχουμε απόπειρες δολοφονίας και την ίδια ώρα να διαπιστώνουμε ότι οι
ΠΑΕ χρησιμοποιούν σεκιούριτι – ιδιωτικές υπηρεσίες φύλαξης, οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στο αντικείμενο και πριν από την έναρξη κάθε αγώνα
θα πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα τονίζει ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό και
αναγνωρίζει στη σημερινή πολιτική ηγεσία ότι επιδεικνύει αποφασιστικότητα η
οποία όμως πρέπει να πάει μέχρι τέλους, αψηφώντας το πολιτικό κόστος και τις πιέσεις που ασκούν για τα δικά τους συμφέροντα ΠΑΕ, ΚΑΕ και λοιποί παράγοντες.
Κομβικής σημασίας νέο μέτρο που πρέπει να θεσμοθετηθεί, αποτελεί για μας
η αποδέσμευση της αστυνομίας από τις αρμοδιότητες τάξης και ασφάλειας εντός
των αθλητικών εγκαταστάσεων, διότι η παροχή εργασίας εντός του χώρου ιδιωτικής εταιρείας συνιστά εξαρτημένη εργασία που πληρώνεται συγκεκριμένα, βάσει
των άρθρων του Συντάγματος, αποφάσεων του Αρείου Πάγου και διατάξεων του
Αστικού Κώδικα. Επίσης, να μην αποδομείται, αλλά αντιθέτως να ενισχύεται η
υπάρχουσα υποδομή των αρμοδίων αστυνομικών υπηρεσιών αντιμετώπισης της
αθλητικής βίας και να προβλεφθούν με το νέο νόμο με απόλυτη σαφήνεια και
λεπτομέρεια οι αρμοδιότητες της αστυνομίας και τα καθήκοντα των αστυνομικών,
από την υπηρεσία τους ως το γήπεδο και βέβαια κατά τη διάρκεια των επεμβά

σεών τους σε περίπτωση επεισοδίων, λαμβάνοντας υπόψη ευρωπαϊκά πρότυπα
αστυνομικών δράσεων, ώστε να σταματήσει η διαρκής αιματοχυσία των αστυνομικών και να αποφευχθούν τραγωδίες άλλων χωρών.
Τέλος, ακολούθησε διαλογική συζήτηση με παρεμβάσεις και ερωτήσεις από
τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα, ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη και
σφαιρική ανάλυση του επίμαχου θέματος, με την προσδοκία του χρόνου τέτοια
εποχή να αποτιμήσουμε με θετικό πρόσημο την συλλογική αυτή προσπάθεια και
τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν.
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Δε θέλουμε πολλά, το μόνο που ζητάμε ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ!
Το Ψήφισμα διαμαρτυρίας της Ένωσης Αθηνών στην συμβολική διαμαρτυρία στην έδρα της Δ.Α.Ε.Α.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών πραγματοποίησε συμβολική
παράσταση διαμαρτυρίας στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων
Αττικής.
Οι συγκεντρωμένοι συνάδελφοι μαζί με το προεδρείο και τους αντιπροσώπους της Ένωσης παρέμειναν στην είσοδο του κτιρίου επί δύο ώρες προσπαθώντας να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους για τις εργασιακές συνθήκες που βιώνουν οι
συνάδελφοί μας που υπηρετούν στις διμοιρίες.
Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας επέδωσε ψήφισμα με τα αιτήματά μας στον Διοικητή της Δ.Α.Ε.Α. παρουσία και των Διοικητών
της Υ.ΜΕ.Τ. και της Υ.Α.Τ.
Σας παραθέτουμε το ψήφισμα.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
• Επαναπροσδιορισμός των καθημερινών υπηρεσιακών αναγκών λόγω της
ραγδαίας μείωσης του προσωπικού της Δ.Α.Ε.Α.(από το 2015 έχει μειωθεί η δύναμη της διεύθυνσης κατά 40%). Αυτό αφορά ακόμα και τις εσωτερικές υπηρεσίες.
• Ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της Διεύθυνσης. Τροποποίηση της διάταξης του
Π.Δ. των μεταθέσεων που δεν επιτρέπει την τοποθέτηση νεοεξερχομένων αστυνομικών όλων των βαθμών να τοποθετηθούν στη Δ.Α.Ε.Α.
• Ανακοίνωση εβδομαδιαίας υπηρεσίας. Είναι απαράδεκτο στο 2018 οι αστυνομικοί της διεύθυνσης να μη λαμβάνουν την προβλεπόμενη εβδομαδιαία ημερήσια ανάπαυση, να εργάζονται 50 και πλέον ώρες την εβδομάδα και να μην
μπορούν να προγραμματίσουν την προσωπική τους ζωή.
• Αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού (τα υπηρεσιακά οχήματα, είναι
ακατάλληλα, είδη πρώτης ανάγκης όπως ασύρματοι, ασπίδες, κράνη έχουν γίνει
είδος πολυτελείας.
• Απόσυρση των διμοιριών από τα σταθερά σημεία. Τόσο λόγω της επικινδυνότητας αυτών όσο και λόγω του Π.Δ. 141/91 και της υπουργικής απόφασης για
την Δ.Α.Ε.Α. που απαγορεύουν τη σταθερή φύλαξη από διμοιρίες.
• Επιτελείο Δ.Α.Ε.Α. Οι αστυνομικοί που υπηρετούν εκεί θα πρέπει να προέρχονται στο μεγαλύτερό τους ποσοστό από τις διμοιρίες καθώς παρατηρείται το
φαινόμενο συνάδελφοι οι οποίοι ουδέποτε έχουν υπηρετήσει στη διεύθυνση να τοποθετούνται στο επιτελείο λόγω των επιδομάτων καλύπτοντας θέσεις τις οποίες θα
έπρεπε να καταλάβουν άλλοι συνάδελφοι με 10 και πλέον χρόνια στις διμοιρίες.

Οι απαντήσεις που εισπράξαμε ήταν ομολογουμένως απογοητευτικές. Για τα
περισσότερα από τα θέματα που θέσαμε δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποια λύση.
Πάντα φταίει κάποιος προηγούμενος ή κάποιος ανώτερος.
Συγκεκριμένα για τη μη ενίσχυση της Υπηρεσίας, με νεοξερχόμενους αστυνομικούς, μας απάντησαν ότι η ευθύνη είναι του Αρχηγείου.
Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιος φταίει
αλλά ότι θέλουμε εδώ και ώρα λύσεις, γιατί αλλιώς σε λίγους μήνες η Δ.Α.Ε.Α.
θα είναι Υπηρεσία «φάντασμα»!!
Συνάδελφοι δε σταματάμε εδώ, η διαμαρτυρία αυτή ήταν μόνο η αρχή. Θα
κλιμακώσουμε τις δράσεις μας αφού το θέμα των εργασιακών συνθηκών αφορά
όλες τις μάχιμες Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α.
Θα μας βρίσκουν παντού μπροστά τους μέχρι να καταλάβουν ότι σε μία
Γ.Α.Δ.Α. με 4.500 κενές οργανικές θέσεις δεν μπορεί να βγει η δουλειά που ζητούν και κυρίως ότι σε λίγο με τις δυνάμεις που βγαίνουν για υπηρεσία θα κινδυνεύουμε.
Η δράση αυτή είναι μόνο η αρχή!
Τα εργασιακά προβλήματα δεν έχουν πλήξει μόνο την Δ.Α.Ε.Α., αλλά κάθε
μάχιμη Υπηρεσία που ανήκει στα γεωγραφικά όρια της Ένωσης Αθηνών.
Η Ασφάλεια, τα ΜΑΤ, η Άμεση Δράση,η Τροχαία, η ΔΙ.ΑΣ., η Ο.Π.Κ.Ε., τα
Τμήματα, το Αλλοδαπών, το Μεταγωγών είναι Υπηρεσίες που βρίσκονται σε αποδρομή σε ότι αφορά τις εργασιακές συνθήκες. Όσοι υπηρετούμε σε αυτές, αισθανόμαστε 5ης κατηγορίας αστυνομικοί.
Θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας με δράσεις σε κάθε Υπηρεσία που
υφίσταται αυτές τις συνθήκες «γαλέρας», είτε στην έδρα του οποιουδήποτε υπευθύνου.
Δεν θα μας σταματήσει η θερινή περίοδος,
θα κάνουμε το παν για την αξιοπρέπειά μας.
Συνάδελφοι αν δεν μας νιώσουν δε θα μας φοβηθούν ποτέ,
η αξιοπρέπεια του αστυνομικού δεν είναι υπό διαπραγμάτευση.

Δώστε τώρα λύση στον εργασιακό μεσαίωνα

13

Ο αγώνας συνεχίζεται....
Το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με Αντιπροσώπους της Ένωσής μας και αντιπροσωπεία της Ε.Α.Σ.Υ. Β/Α Αττικής, πραγματοποίησαν συμβολική παράσταση
διαμαρτυρίας στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης και
στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.
Η δράση μας αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που έχουμε
εξαγγείλει και ήδη πραγματοποιούμε στις μάχιμες Υπηρεσίες των Αθηνών, οι συνάδελφοι των οποίων εργάζονται σε συνθήκες «γαλέρας». Επιγραμματικά:
Α.Τ. Κυψέλης
• Έλλειψη προσωπικού με συνέπεια να εξυπηρετούνται μετά βίας οι βασικές
υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος και να γίνεται καθημερινά αγώνας δρόμου για
να χορηγηθούν οι Η.Α. στους αστυνομικούς.
• Ελλείψεις υπηρεσιακών οχημάτων.
• Μεγάλος αριθμός κρατουμένων στα κρατητήρια του Τμήματος (επιβαρύνοντας τις συνθήκες υγιεινής) σε σχέση με τη δυνατότητα διάθεσης ανάλογου
αριθμού αστυνομικών για την ασφαλή φύλαξή τους.
Τ.Α. Κυψέλης
• Έλλειψη σε προσωπικό, υπηρεσιακά οχήματα και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
Υπ/νση Ασφαλείας Αθηνών
Οι μαζικές μεταγωγές των κρατουμένων των Τμημάτων Ασφαλείας της Αθήνας με βανάκι, εγκυμονεί πολλούς κινδύνους ασφαλείας. Καθημερινά επικρατεί
πανικός προκειμένου να εξευρεθούν τελευταία στιγμή αστυνομικοί για την μεταγωγή των κρατουμένων στα Δικαστήρια. Όταν το βανάκι αφιχθεί στα Δικαστήρια,
οι κρατούμενοι χωρίζονται σε διάφορα κτίρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, με
συνέπεια τον διαμελισμό της αρχικά διατιθέμενης Αστυνομικής Δύναμης (κατά
παρέκκλιση του Π.Δ. 141/91), θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της μεταγωγής.
Επίσης δεν υπάρχει καμία μέριμνα για την αντικατάσταση των Αστυνομικών που
εργάζονται πέραν του 8ώρου, ούτε καν μέριμνα για την σίτισή τους ή την απαλλαγή τους από υπηρεσία την επόμενη ημέρα λόγω σωματικής εξάντλησης.
• Ενώ με πρόταση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής οι Υποδ/
νσεις Ασφαλείας είχαν ενισχυθεί έκτακτα κατά το παρελθόν με Ε.Φ. με αποκλειστικά καθήκοντα την μεταγωγή κρατουμένων, παραταύτα, όπως μας καταγγέλλουν συνάδελφοι – μέλη της Ένωσής μας, οι Ε.Φ. που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί
στο αστυνομικό προσωπικό απασχολούνται κατά κύριο λόγο σε αλλότρια καθήκοντα από την Υποδιεύθυνση.
• Μεγάλος αριθμός φυλασσόμενων στόχων, χρεωμένων στην Υποδιεύθυνση
Ασφαλείας Αθηνών, στους οποίους καθημερινά προστίθεται και κάποιος νέος, με
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αποτέλεσμα να μην δύναται η Υπηρεσία να τους εξυπηρετήσει λόγω έλλειψης
ανάλογου προσωπικού και να δημιουργούνται υπηρεσιακές δυσλειτουργίες .
• Έλλειψη οχημάτων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
• Ακατάλληλος προσωρινός χώρος φύλαξης κρατουμένων χωρίς τα στοιχειώδη (στρώματα, κουβέρτες κλπ).
• Αυτή τη στιγμή όλες οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής έχουν
αφαιμαχθεί από Αστυνομικούς γιατί ενισχύουν καθημερινά την Υ.Κ.Α. και την
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών σε φύλαξη στόχων.
Στους συναδέλφους των ανωτέρω Υπηρεσιών μοιράστηκε ενημερωτικό έντυπο της Ένωσης που αφορά τα εργασιακά δικαιώματά τους.
Η Ένωση Αθηνών δηλώνει πως όσο τα ζητήματα παραμένουν και κανένας
αρμόδιος δεν ασχολείται για την επίλυσή τους, θα κλιμακώνει τις δράσεις της σε
ανώτερο κάθε φορά επίπεδο, ενημερώνοντας παράλληλα τους φορολογούμενους πολίτες για την επικρατούσα κατάσταση. Οι υψηλές θερμοκρασίες της εποχής
δεν μας πτοούν. Συνεχίζουμε!!!!!
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Τι πρέπει να κάνουν οι συνάδελφοι - μέλη της Ένωσης Αθηνών, προκειμένου να
διασφαλίζουν τα δικαιώματά τους

Ολομέτωπη επίθεση στα προβλήματα από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. και τις
Ενώσεις Αθηνών – Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά
για τα προβλήματα, για τα οποία «έχει ξεχειλίσει το ποτήρι της οργής», έτσι ώστε
να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις, βελτιώνοντας το καθημερινό εργασιακό περιβάλλον που πνίγει το μάχιμο αστυνομικό και τον εμποδίζει να ανταποκριθεί στα
καθήκοντά του.

Με πρωτοβουλία των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Βορειοανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, πραγματοποιήθηκε σήμερα κοινή
σύσκεψη των προεδρείων των Ενώσεων με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ με βασικό αντικείμενο τις πολλές προκλήσεις που βιώνουν
καθημερινά οι συνάδελφοί μας στο Λεκανοπέδιο Αττικής και την απάντηση που
οφείλουμε να δώσουμε συλλογικά και μαζικά.
Από πλευράς των προεδρείων των Ενώσεων εκτέθηκαν αναλυτικά τα καθημερινά προβλήματα που απασχολούν τους χιλιάδες συναδέλφους και συναδέλφισσες όλων των αστυνομικών υπηρεσιών της Αττικής, δεδομένου ότι εργάζονται
πλέον σε συνθήκες «γαλέρας» με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των
ίδιων αλλά και για το επίπεδο αστυνόμευσης και ασφάλειας στην πρωτεύουσα
της χώρας.
Μετά από έντονο προβληματισμό και λαμβάνοντας υπόψη την κραυγή αγωνίας που εκπέμπουν όλοι ανεξαιρέτως οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσές μας,
αποφασίστηκε ομόφωνα η εκδήλωση κινητοποιήσεων το προσεχές διάστημα με
στόχο την προστασία των εργασιακών και οικονομικών δικαιωμάτων του αστυνομικού προσωπικού που εκπροσωπούμε.
Ως ύστατη προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων στο πλαίσιο του διαλόγου με την
Ηγεσία, ζητάμε άμεσα να υπάρξει συνάντηση με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία
της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και της ΓΑΔΑ προκειμένου να ενημερώσουμε

Απαιτούμε:
•Την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας με την απαρέγκλιτη χορήγηση
των προβλεπόμενων Ημερήσιων Αναπαύσεων, αλλά και των οφειλομένων, καθώς και την τήρηση του ωραρίου εργασίας, τον εξορθολογισμό των μέτρων τάξης
χωρίς να διαλύονται οι μάχιμες υπηρεσίες και η υπηρεσιακή ζωή.
• Την πραγματική αποδέσμευση αστυνομικής δύναμης από τους λεγόμενους
«ευπαθείς στόχους» και το σταμάτημα της κοροϊδίας της κοινής γνώμης, αλλά και
του αστυνομικού σώματος.
• Την κάλυψη των 4.500 κενών οργανικών θέσεων περίπου των μαχίμων
υπηρεσιών της ΓΑΔΑ, ώστε οι μάχιμες υπηρεσίες (Α.Τ., Τ.Α., Άμεση Δράση,
ΔΑΕΑ κλπ) να αποκτήσουν οντότητα επ’ ωφελεία της κοινωνίας.
• Την τροποποίηση διάταξης του Π.Δ. περί μεταθέσεων έτσι ώστε οι νεοεξερχόμενοι από τις Αστυνομικές Σχολές, νέοι αστυνομικοί, να τοποθετούνται και στη
Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής καθώς και στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.
• Τη ρύθμιση επιτέλους, της ελεύθερης μετακίνησης του αστυνομικού προσωπικού με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
• Στις μετακινήσεις δυνάμεων εκτός Αττικής για έκτακτες ανάγκες που δυστυχώς λαμβάνουν χαρακτήρα μόνιμης μάστιγας, να τηρούνται στοιχειωδώς οι όροι
αξιοπρεπούς διαβίωσης και μετακίνησης, βάζοντας οριστικά τέρμα σε απαράδεκτα φαινόμενα υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου κλπ.
Αναμένουμε από την Ηγεσία να ανταποκριθεί άμεσα στην πρωτοβουλία μας,
ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού του θεσμικού μας ρόλου. Σε διαφορετική περίπτωση η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη και πρωτοφανής, όχι με δική μας ευθύνη!
Τέλος, ανάλογες πρωτοβουλίες θα εκδηλωθούν το προσεχές διάστημα και
για τις υπόλοιπες περιφέρειες.
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Ο Γεωργιανός συνελήφθη, οι Μεταγωγές-Οδύσσεια παραμένουν
Η Ένωση Αθηνών εκφράζει τα συγχαρητήριά της στους συναδέλφους της 1034 ομάδας ΔΙΑΣ που συνέδραμαν αποφασιστικά, τον Αντιπρόσωπο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών Υ/Α’ Μπογδανίδη Αχιλλέα που υπηρετεί στο
Τ.Α. Αγίου Δημήτριου, στον συνάδελφο - μέλος της Ένωσής μας που παρείχε
καθοριστικές πληροφορίες, για τον ταχύτατο εντοπισμό και σύλληψη του Γεωργιανού κρατουμένου που απέδρασε χθες το μεσημέρι από τα δικαστήρια της Ευελπιδων, καθώς και σε όλους τους συναδέλφους μας εντός ή εκτός υπηρεσίας,
οι οποίοι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το περιστατικό, ξεχύθηκαν με
απαράμιλλο ζήλο και συναδελφικότητα στους δρόμους της Αθήνας προκειμένου
να τον εντοπίσουν.
Η Ένωση Αθηνών, δια ενός εκ των νομικών της συμβούλων κ. ΛΙΒΑΝΙΔΗ
Βλάσση και του προαναφερόμενου εκλεγμένου αντιπροσώπου της που συμμετείχε στην εν λόγω μεταγωγή, στάθηκε δίπλα στους εμπλεκομένους συναδέλφους
της Ασφάλειας κατά την ποινική διαδικασία στο Α.Τ. Κυψέλης και παραμένει σε
επικοινωνία μαζί τους μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας.
Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά γίναμε μάντεις κακών, καθώς πρόσφατα καταγγείλαμε την προχειρότητα με την όποια η Υπηρεσία αντιμετωπίζει καθημερινά
το ζήτημα της μαζικής ταυτόχρονης μεταγωγής δεκάδων κρατούμενων των Τμημάτων Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, είτε με το περίφημο
πλέον «βανάκι», είτε με συμβατικά οχήματα που περιφέρονται από Τμήμα σε
Τμήμα για παραλαβή κρατούμενων, καθώς η έλλειψη προσωπικού και υπηρεσιακών οχημάτων, έχει ως συνέπεια οι συνοδοί αστυνομικοί όταν φθάνουν στην
Ευελπιδων να «σπάνε» σε διαφορές αίθουσες και κτίρια των δικαστηρίων και οι
κρατούμενοι να φρουρούνται από ελάχιστους συνοδούς, κατά παρέκκλιση του
Π.Δ. 141/1991.
Τέτοια μαζική μεταγωγή κρατούμενων της Υ.Α.Α. έλαβε χώρα και από την
όποια απέδρασε ο Γεωργιανός, όταν κατά την στιγμή της χειροπεδήσής του από
συνάδελφό μας, τον απώθησε βίαια, με αποτέλεσμα να τον ρίξει στο έδαφος και
στη συνέχεια να πηδήξει από ανοικτό παράθυρο και να εξαφανιστεί.

Ο Γολγοθάς των συναδέλφων που απασχολούνται καθημερινά στις μεταγωγές της Υ.Α.Α. «βαρώντας» 12ωρα χωρίς να υπάρχει καμιά μέριμνα για την αντικατάστασή τους ή για την απαλλαγή τους από υπηρεσία την επομένη ημέρα και
με τον κίνδυνο να βρεθούν ανά πάσα στιγμή κατηγορούμενοι, διότι η Πολιτεία
δεν έχει φροντίσει να παράσχει στην Αστυνομία το αναγκαίο έμψυχο δυναμικό και
τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση μιας τόσο σοβαρής υπηρεσιακής ενέργειας όπως είναι η μεταγωγή του κρατουμένου, θα σταματήσει μόνο
όταν οι υπεύθυνοι για αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση πάψουν να είναι στο
απυρόβλητο και λογοδοτήσουν στην Δικαιοσύνη.
Η Ένωσή μας δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι θα φροντίσει σύντομα για
αυτό.

Eυχαριστήριo προς τους συναδέλφους
Του Μπογδανίδη Αχιλλέα
Αντιπροσώπου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
και την Ένωση Αθηνών
Αναπλ. μέλος συμβουλίου μεταθέσεων Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής
Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους της μεταγωγής για την προσπάθειά τους. Από την στιγμή της απόδρασης μέχρι και σήμερα, στον εντοπισμό του
δραπέτη, πρόσφεραν τα μέγιστα, σαν μια ομάδα έτοιμη από καιρό για να επέλθει
το ανωτέρω αποτέλεσμα.
Θέλω όμως να ευχαριστήσω προσωπικά την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. με κωδικό κλήσης
103-4 και πιο συγκεκριμένα τους Αστυφύλακες Χρυσάγη Αθανάσιο και Μπόλη
Ηλία, τους Ε.Φ. Κολιντζίκη Κων/νο και Καραδήμο Ευστάθιο αλλά και τον αλλαγάρχη τους, παλιό συνεργάτη και φίλο Ανθ/μο Αθανασόπουλο Παναγιώτη για την

άμεση αρωγή και επαγγελματισμό που επέδειξαν στην σύλληψη του δραπέτη.
Είστε πραγματικά αξιέπαινοι και σας συγχαίρω προσωπικά για αυτό. Αξιέπαινοι !!!
Τέλος θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών
που από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα μας, ηθικά αλλά και ουσιαστικά. Μας
κάνατε να νιώσουμε ότι στην Υπηρεσία μας δεν είναι όλα μάταια και ότι δεν είμαστε μόνοι μας.

Παρεμβάσεις στο Συμβούλιο Μεταθέσεων των
Αξιωματικών

Δεν φοβόμαστε, δεν απειλούμαστε, ο αγώνας
για αξιοπρέπεια θα συνεχιστεί μέχρι τέλους!!!

Μετά την ολοκλήρωση των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων των Αξιωματικών
της Ελληνικής Αστυνομίας και την εξέταση των αιτημάτων θεραπείας, όπως αυτές
αποφασίστηκαν και οριστικοποιήθηκαν από το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων,
οι Ομοσπονδίες μας οφείλουν να καταγγείλουν τις εξωθεσμικές παρεμβάσεις που
αλλοίωσαν για μια ακόμα φορά και το πνεύμα και το γράμμα των κείμενων διατάξεων, τσαλακώνοντας την αξιοπρέπεια Αξιωματικών και υπονομεύοντας το κύρος
του θεσμού που εκπροσωπούμε.
Οι Ομοσπονδίες μας εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους και θέτοντας
το ερώτημα ποιος καθορίζει την τύχη των Αξιωματικών, η Φυσική Ηγεσία ή τα
παράκεντρα της εξουσίας και διάφορες κομματικές συνιστώσες, θα υποβάλλουν
λεπτομερές υπόμνημα προς το Αρχηγείο και το Υπουργείο εξατομικεύοντας κάθε
περίπτωση αδικίας και ενημερώνοντας παράλληλα και τα πολιτικά κόμματα.
Σε κάθε περίπτωση τα Συμβούλια μεταθέσεων έγιναν για να εξυπηρετούν την
κοινωνία, τον εργαζόμενο αστυνομικό και όχι φυσικά τα θέλω, τις αδυναμίες και
τις προσωπικές επιδιώξεις του οποιουδήποτε.

Ευχαριστώ Πρόεδρε και Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α., ειλικρινά για όλα.

Τα προβλήματα των Υπηρεσιών της Αθήνας καλά κρατούν. Πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι από τις προηγούμενες ανακοινώσεις μας, ενημερωθήκαμε από
συναδέλφους που υπηρετούν σε Αστυνομικά Τμήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών ότι 7 αστυνομικοί που εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία μεταγωγής
κρατουμένων από τα Τμήματα της Αθηνών στα αυτόφωρα της Ευελπίδων από τις
8:00 έως τις 19:00 δεν είχαν ακόμα αποδεσμευτεί. Οι Υπηρεσίες τους δεν είχαν τη
δυνατότητα αντικατάστασης για τους 5 από τους 7.
Άμεσα επικοινωνήσαμε με τον Ταξίαρχο της Διεύθυνσης ο οποίος έδειξε κατανόηση προφανώς γνωρίζοντας ότι με το προσωπικό που άφησαν στα Α.Τ. της
Περιφέρειάς του αυτά θα αντιμετωπίζει κάθε μέρα. Ο Ταξίαρχος έδωσε εντολή
στις Υπηρεσίες των συναδέλφων ώστε σήμερα να έχουν απαλλαγή όπως ακριβώς
προβλέπεται (και όχι ημερήσια ανάπαυση).
Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για τη στάση του αυτή και να τονίσουμε ότι
εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα για αντικατάσταση σε τέτοιες περιπτώσεις οι συνάδελφοι θα πρέπει να απαλλάσσονται. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτές οι συνθήκες δεν ανήκουν σε αστυνομία Ευρωπαϊκού κράτους. Ως Ένωση θα συνεχίσουμε
να διεκδικούμε την αξιοπρέπεια των συναδέλφων που μέρα με την μέρα χάνεται.

16

σύγχρονηαστυνομία

Χ.Υ.Τ.Α. Λευκίμμης: Πάλι εμείς θα πληρώσουμε το μάρμαρο;
Έγγραφο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στη Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.
Οι συνθήκες «γαλέρας» για τους αστυνομικούς της Αθήνας συνεχίζονται με
ασταμάτητο ρυθμό. Με μια ακατανόητη απόφαση του Αρχηγείου, τέσσερις (4)
διμοιρίες της Δ.Α.Ε.Α. (3 Υ.Α.Τ., 1 Υ.ΜΕ.Τ. και 1 ομάδα Ο.Π.Κ.Ε.) διατίθενται
πλέον στην Α.Δ. Κέρκυρας ώστε να συνδράμουν σε αστυνομική επιχείρηση στο
Χ.Υ.Τ.Α. Λευκίμμης.
Εδώ και τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες που εφαρμόζεται αυτό το σχέδιο, η
Ένωσή μας έγινε δέκτης πλήθους διαμαρτυριών από συναδέλφους οι οποίοι μετέβησαν στη Κέρκυρα. Αναφέρουμε συγκεκριμένα:
Πρόβλημα στη διαμονή και στη σίτιση. Υπήρξαν περιπτώσεις που κάθε δύο
μέρες οι συνάδελφοι άλλαζαν ξενοδοχείο αφού αυτοί που αποφάσισαν την ανωτέρω επιχείρηση μάλλον δε συνυπολόγισαν τη τουριστική περίοδο και το ότι τα
ξενοδοχεία του νησιού ίσως να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν.
Εργασιακά προβλήματα. Καθημερινά οι δυνάμεις εργάζονται 12ωρο εξαιτίας
και της απόστασης που πρέπει να καλύψουν από το τόπο διαμονής στο τόπο εκτέλεσης υπηρεσίας (τουλάχιστον 45 λεπτά).
Οι διμοιρίες των Αθηνών είναι οι μόνες από όλη την Ελλάδα που δεν εργάζονται νυχτερινό ωράριο αλλά μόνο πρωί και απόγευμα και χωρίς να χορηγούνται
όπως προβλέπεται Ημερήσιες Αναπαύσεις στους αστυνομικούς. Αυτό βαραίνει
τόσο τους τοπικούς αξιωματικούς όσο και αυτούς που μετέβησαν από την Αθήνα
ως επικεφαλής των δυνάμεων.
Καταγγελίες από συναδέλφους για απαξιωτικές συμπεριφορές ανώτερων, οι
οποίες αν ισχύουν θα μεταφερθούν στην Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. με ονοματεπώνυμα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το τι αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας, αποτελεί
το χθεσινοβραδινό επεισόδιο στο τοπικό Α.Τ., όπου αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων έξω από το Τμήμα που εκτελούσαν υπηρεσία
και κατάφεραν με τη συνδρομή συναδέλφων τους από διμοιρία της Υ.Α.Τ. που
προσέτρεξε στο σημείο, όχι μόνο να αποκρούσουν την επίθεση αλλά και να προβούν σε συλλήψεις, αλλά αντί να εισπράξουν συγχαρητήρια, εισέπραξαν επίπληξη από ανώτερο αξιωματικό που μάλλον δεν ήθελε να ταράξει τα ήρεμα νερά.
Η τοπική ηγεσία «σπάει» την ομάδα της Ο.Π.Κ.Ε. σε δυάδες αστυνομικών ως
διατιθέμενους σε μέτρα τάξης, χάνοντας το πλεονέκτημα της λειτουργίας της ως
ειδικά εκπαιδευμένη επιχειρησιακή ομάδα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, αφού κινείται χωρίς το όχημά της και απλά καλύπτει κενά.
Στα ανωτέρω ζητήματα θα προσθέσουμε κα τι επικρατεί στην Αθήνα:
Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο μηδέν!!!
Έχουμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για το θέμα της συνεχούς μείωσης
των διμοιριών της Δ.Α.Ε.Α. Πώς είναι δυνατόν κύριοι της ηγεσίας σε περίοδο κανονικών αδειών να διαθέτετε τόσες δυνάμεις εκτός Αττικής (8 διμοιρίες σε όλη την
Ελλάδα) και ταυτόχρονα να απαιτείτε ακριβώς τις ίδιες δυνάμεις εντός; Τι είδους
μαθηματικά είναι αυτά; Τι είδους τακτική είναι αυτή που κάθε ανώτατος αξιωματικός αντιμετωπίζει το δικό του χαρτοφυλάκιο σαν αυτόνομο κομμάτι; Είμαστε
ενιαίο σώμα ή όχι;
Η απορρύθμιση της Δ.Α.Ε.Α. έχει δημιουργήσει ντόμινο προβλημάτων και σε
άλλες Υπηρεσίες αφού για να καλυφθούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί απασχολούνται αποδεκατισμένες ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. σε καθήκοντα για τα οποία ούτε
έχουν εκπαιδευτεί ούτε έχουν τον ανάλογο εξοπλισμό.

Για όλα τα ανωτέρω αλλά και για αυτά που βλέπουμε ότι έρχονται το Προεδρείο της Ένωσης Αθηνών αποφάσισε την έκτακτη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου την Δευτέρα 09/07/2018, ώστε να λάβει τις αποφάσεις που χρειάζονται
για να προστατευθούν οι συνάδελφοι – μέλη μας.
Οι κινητοποιήσεις πλέον είναι ο μόνος δρόμος
Υ.Γ. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα ζητήσουμε τη συνδρομή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ώστε να μεταβούμε ακόμα και στη Κέρκυρα για συμπαράσταση και νομική
βοήθεια στους συναδέλφους μας.

Μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού «Ομήρου Οδύσσεια»
Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. απέστειλε το προηγούμενο έγγραφο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. με το
κάτωθι σκληρό διαβιβαστικό, σε Πολιτική και Φυσική Ηγεσία
Στην Ελλάδα των νεώτερων χρόνων, όχι μόνο ο Όμηρος, αλλά ουδείς άλλος
ιστορικός θα μπορούσε να αποτυπώσει την σύγχρονη μάστιγα που ταλανίζει την
Ελληνική Αστυνομία και ακούει στο όνομα Μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού.
Και εάν αυτό φαντάζει για εσάς και την Φυσική μας Ηγεσία ως υπερβολή, για
άλλους και ιδίως τους αστυνομικούς υπαλλήλους είναι μια καθημερινή νοσηρή
πραγματικότητα. Παρά την πληθώρα των εγγράφων που σας έχει κοινοποιήσει η
Ομοσπονδία μας, σε συνέχεια των καταγγελιών των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών
μας, ουδεμία μεταβολή και βελτίωση επήλθε στον νευραλγικό αυτόν τομέα.
Η παθογενής κατάσταση που διέπει τον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας της
Χώρας και η θνησιγενής πορεία που ακολουθείται από τα κέντρα λήψης αποφάσεων της Κατεχάκη, οδηγεί με αυτές τις παρωχημένες αντιλήψεις τον Οργανισμό
της Ελληνικής Αστυνομίας και μάλιστα με γεωμετρική πρόοδο, στην απαξίωση και
στον επιχειρησιακό καταποντισμό.
Μία ακόμη καταγγελία έρχεται να προστεθεί στις πολλαπλές των τελευταίων χρόνων, με το επισυναπτόμενο υπ αρίθ. 099 από 06/07/2018 έγγραφο της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για τις μετακινήσεις των αστυνομικών
δυνάμεων Υ.Α.Τ., Υ.ΜΕ.Τ & Ο.Π.Κ.Ε στην Κέρκυρα, προς αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που ανέκυψαν στον Χ.Υ.Τ.Α. Λευκίμμης.
Αμιγώς κοινωνικά θέματα που καλείται η Ελληνική Αστυνομία να επιλύσει,
όπως στην Κερατέα Αττικής αλλά και σε πολλές άλλες ανά την Επικράτεια (Σκουριές Χαλκιδική), διότι η επίσημη Πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση αδυνατούν,
μετατρέποντας το αυτό τεχνηέντως σε αστυνομοκρατούμενο λες και είστε λάτρεις
της θεωρίας «η Βία φέρει Βία».
Και εφόσον αυτή είναι η συνειδητή πολιτική επιλογή σας, η οποία ούτως ή
άλλως θα κριθεί σύντομα από τον Ελληνικό Λαό, αδυνατείτε και στα αυτονόητα
δηλαδή στην θωράκιση των αστυνομικών δυνάμεων παρέχοντας μέσα, κατάλληλες συνθήκες και εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των συνθηκών μάχης στα
πραγματικά πεδία όπου αυτές διεξάγονται.

Αφήστε λοιπόν τα χαϊδεμένα δικά σας
παιδιά να εκτονώνονται!!
Αφήστε και εμάς στην τύχη μας!!
Έχουμε μάθει άλλωστε να
επιβιώνουμε μόνοι μας!!
Εσάς θα σας αφήσει πίσω της η Ιστορία και οι ιστορικοί του μέλλοντος θα σας
καταγράψουν ως μία κακή παρένθεση στην σύγχρονη και μακραίωνη πορεία του
Ελληνικoύ Κράτους.
Όσο για τους Στρατηγούς της Κατεχάκη.... τα αξιώματα κύριοι κερδίζονται στα
πεδία των μαχών!!

Διδαχτείτε από τους Αγωνιστές του Έθνους!!!

«Ο καιρός γαρ εγγύς»
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Προσφέροντας αίμα και δίνοντας δείγμα μυελού των οστών, σώζεις ανθρώπινες ζωές!

Η Ένωσή μας στην προσπάθειά της να διευρύνει την οργάνωση των εθελοντικών της αιμοδοσιών σε περισσότερες Αστυνομικές Υπηρεσίες που ανήκουν στα
γεωγραφικά όρια αρμοδιότητάς της, πραγματοποίησε σήμερα 5/7/2018, με τεράστια επιτυχία, άλλη μία εθελοντική αιμοδοσία στο Α.Τ. Συντάγματος.
Η συμμετοχή των συναδέλφων, τόσο για να δώσουν αίμα όσο και για να
γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών ήταν απροσδόκητα μεγάλη, σε συνάρτηση πάντα με την υπάρχουσα δύναμη του Α.Τ. και του Τ.Α., δικαιώνοντας μας για
την επιλογή του τόπου διεξαγωγής της αιμοδοσίας.
Άξιοι συμπαραστάτες μας σε αυτό το εγχείρημα ήταν τόσο ο Διοικητής του
Α.Τ. Συντάγματος, Α/Υ’ κ. ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ Αθανάσιος, όσο και ο Διοικητής του Τ.Α.
A/A’ κ. ΣΚΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος, οι οποίοι ήταν από τους πρώτους που έδωσαν
αίμα, προτρέποντας έμπρακτα και τους υπόλοιπους συναδέλφους των υπηρεσιών
τους να πράξουν το ίδιο.

Συγκινητικό όμως ήταν και το αποτέλεσμα της ενημέρωσης των συναδέλφων
από τον εκπρόσωπο των ιδρυμάτων «ΕΛΠΙΔΑ» και «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», για τον
τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να γίνει εθελοντής δότης μυελού των οστών
καθώς ο αριθμός των συναδέλφων που προσφέρθηκαν να σώσουν, μέσω αυτής
της διαδικασίας, τη ζωή ενός μικρού παιδιού, ήταν ιδιαίτερα μεγάλος.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν για άλλη μία φορά ότι ο Έλληνας Αστυνομικός
διακρίνεται για την ευαισθησία του και το αίσθημα ευθύνης στο κοινωνικό σύνολο. Βλέποντας, λοιπόν, σαν Ένωση ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στις δράσεις
μας θα αυξάνεται συνεχώς, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και
στο μέλλον, ευχαριστώντας τους συναδέλφους για τη δύναμη που μας δίνουν.
Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Διοικητή του Α.Τ. Συντάγματος κ. ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟ Αθανάσιο, γιατί εκτός από τη συμμετοχή του στην αιμοδοσία, μερίμνησε για την άριστη οργάνωσή της σε συνθήκες άψογης φιλοξενίας.

Δίνω αίμα και μυελό των
οστών σημαίνει δίνω ΖΩΗ

«Campo De Fotbal»
Του Σφύρλα Αποστόλη
Αντιπροσώπου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ
Προέδρου Παραρτήματος Αττικής Α.Ε.Α.Ε..
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο γήπεδο «Campo De Fotbal», η διοργάνωση και η διεξαγωγή του 9ου πρωταθλήματος και 7ου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 8χ8, για την περίοδο 2018, που διοργάνωσε η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος, στο οποίο συμμετείχαν σαράντα πέντε (45) ομάδες – αστυνομικές
Υπηρεσίες του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Ο τελικός για την ανάδειξη του πρωταθλητή, μετά από ένα πολύ ενδιαφέρον
παιχνίδι, κρίθηκε στα πέναλτι, αφού στην κανονική διάρκεια του αγώνα το σκορ
έληξε ισόπαλο με 1-1.
Πρωταθλήτρια αναδείχτηκε η ομάδα της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης Αττικής, με σκορ 3-2 (πέναλτι) έναντι της ομάδας της Υπηρεσίας Ασφαλείας
Βουλής Ελλήνων. Με την κατάκτηση του τροπαίου, η ομάδα των Υ.Α.Τ. επανήλθε
στη θέση του πρωταθλητή μετά τον περσυνό χαμένο τελικό ενώ έχει συνολικά
δύο κατακτήσεις τα τελευταία τρία χρόνια.
Στο μικρό τελικό η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών νίκησε με σκορ 5-3 την
πολύ δυνατή ομάδα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής,
κατακτώντας την τρίτη θέση.
Στον τελικό Κυπέλλου η ομάδα του Α.Τ. Συντάγματος κατάφερε τρομερή
ανατροπή στην τελευταία φάση του αγώνα κ κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας 3-2
έναντι του Α.Τ. Φυλής το οποίο είχε προηγηθεί με δύο τέρματα στην αρχή του
παιχνιδιού.

Οι αγώνες διεξήχθησαν σε πολύ καλό κλίμα παρουσία πολλών θεατών. Με
το βραβείο fair play βραβεύτηκε o ποδοσφαιριστής ΜΑΓΓΙΖΗΣ του Α.Τ. Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, ενώ διαιτητές των αγώνων, ήταν ο Διεθνής Διαιτητής
FUTSAL κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, και ο ΣΥΡΡΟΣ Γεώργιος.
Στο γήπεδο παραβρέθηκαν ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέα της Αθλητικής Ένωσης, κ. ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δημήτριος, ο οποίος και έκανε την απονομή του τρόπαιου
στην πρωταθλήτρια ομάδα, τα μέλη του Δ.Σ. της Αθλητικής Ένωσης, κ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, κ. ΜΑΝΟΥΡΑΣ Νικόλαος, κ. ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗΣ Αχιλλέας, κ.
ΧΑΝΤΖΗΣ Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Αττικής κ. ΣΦΥΡΛΑΣ
Απόστολος και το μέλος κ. ΓΡΙΜΜΑΣ Ιωάννης, καθώς και τα μέλη της επιτροπής ποδοσφαίρου 8χ8 κ. ΣΩΚΛΑΣ Χρήστος, κ. ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ Μιλτιάδης, οι οποίοι
βοήθησαν στη διεξαγωγή των τελικών αγώνων και απένειμαν τα μετάλλια στους
ποδοσφαιριστές και τα κύπελλα στις ομάδες.
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, θα
ήθελε να ευχαριστήσει όλες τις ομάδες και τους ποδοσφαιριστές για τη συμμετοχή
τους, να τους ευχηθεί καλό καλοκαίρι με υγεία και να ανανεώσει το ραντεβού για
την επόμενη χρονιά.
Ως Πρόεδρος του Παραρτήματος Αθλητικής Ένωσης Αττικής αστυνομικών θα
ήθελα να ευχαριστήσω το πρόεδρο της ένωσης κ. ΤΖΑΤΖΑΚΗ, τα μέλη της επιτροπής, όλο το Δ.Σ. για την άψογη συνεργασία στην διεξαγωγή του πρωταθλήματος
καθώς και όλους τους συμμετέχοντες αθλητές για όλη την παρουσία τους.
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Το γιοφύρι των… μεταθέσεων!!!
Των
Τόγελου Κωνσταντίνου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

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

Με την ανακοίνωση της λίστας των ονομάτων των τακτικών μεταθέσεων έτους
2018, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ανάλυση αυτών και παράλληλα να επισημάνουμε κάποια πράγματα.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Γ.Α.Δ.Α. υπάρχουν περίπου 4.500 περίπου οργανικά κενά (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Αρχηγείου), την ανακοίνωση για πρόσληψη μόνο 250 νέων αστυνομικών για φέτος, το ότι από τους 338
που πήραν μετάθεση οι 205 είναι από τις Υπηρεσίες του νόμου Αττικής, μόνιμες
(αόριστες!!!) αποσπάσεις στην επαρχία, κατά παράβαση των Π.Δ. και οι οποίες
στην ουσία καλύπτουν οργανική θέση, συνυπηρετήσεις, έκτακτες μεταθέσεις για
λόγους υγείας κλπ, ενώ η ολοένα αυξανόμενη «έξοδος» αστυνομικών από το
Σώμα λόγω συνταξιοδότησης, πυροδοτούν μια κατάσταση η οποία θα επιφέρει
μη επιθυμητά αποτελέσματα, όπως π.χ. την έλλειψη Αστυνόμευσης, λειψανδρία
Αστυνομικών Υπηρεσιών με αποτέλεσμα τη μη παροχή των αναλογουσών υπηρεσιών προς τους πολίτες και παράλληλα την αύξηση της εγκληματικότητας, την
κατάρρευση των Ασφαλιστικών Ταμείων κλπ.
Πλέον, έχει καταστεί σαφές σε κάθε συνάδελφο ο οποίος υπηρετεί στη
Γ.Α.Δ.Α, ότι αν είχε την οποιαδήποτε πιθανότητα να μετατεθεί στον τόπο συμφερόντων του, αυτή έχει πλέον σχεδόν μηδενιστεί. Την ίδια ώρα, πολλά ερωτηματικά και σκεπτικισμό προκαλεί η μετάθεση 52 Ειδικών Φρουρών από διάφορες
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως της ΓΑΔΑ, σε άλλες Αστυνομικές
Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, δεδομένου ότι οι συνάδελφοι αυτοί θα καταλάβουν οργανική θέση Αστυφύλακα σε λίγα χρόνια με την προαγωγή τους.

Χύτα Κωνσταντίνου
Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών

Μόνο στην Αθήνα μετατίθεται όποιος επιθυμεί. Όσοι Αστυνομικοί έχουν ως
Τόπο Συμφερόντων τις παραπάνω Διευθύνσεις μετατίθενται με την πρώτη αίτησή
τους. Τώρα με τις τελευταίες αλλαγές που επήλθαν στον Κώδικα Μεταθέσεων,
παρατηρείται ότι πολλοί Αστυνομικοί δήλωσαν να μετατεθούν σε νησιά έτσι ώστε
να συγκεντρώσουν περισσότερα μόρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Β’
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ που πέρσι είχαν κάνει αίτηση μετάθεσης 2 βαθμοφόροι και 37
αστυνομικοί οι οποίοι προέρχονται από Αστυφύλακες και φέτος έφτασαν να δηλώσουν 14 και 160 αντίστοιχα.(!!!)
Επίσης παρατηρείται Αστυνομικοί που είναι ανύπαντροι και υπηρετούν για
πάνω από δέκα χρόνια στην Αθήνα να παραμένουν στάσιμοι στην επετηρίδα ή και
σε χειρότερη θέση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια π.χ. για Θεσσαλονίκη.
Για να καταλάβετε τι διαφορά υπάρχει στο πέρασμα των χρόνων, παραθέτουμε
σε πίνακα τις θέσεις που είχαν προκηρυχθεί κατά την πρώτη σειρά Πανελληνίων,
πολλά χρόνια πριν.

Όταν λοιπόν ισχύουν όλα τα προαναφερόμενα πώς είναι δυνατόν να
προκηρυχτούν θέσεις για την επαρχία;;;
Από τη μία η εγκληματικότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο και από την άλλη οι
Αστυνομικές Υπηρεσίας είναι έτοιμες να κατεβάσουν ρολά. Είναι σίγουρο ότι στις
συμπληρωματικές και στις επόμενες μεταθέσεις πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι.
Ο αριθμός των θέσεων θα είναι σίγουρα μικρότερος.
Αλήθεια, πώς θα πάρει ο Αστυφύλακας το ρεπό του, πώς θα δουλέψει σύμφωνα με τα Π.Δ. περί χρόνου εργασίας, υγιεινής ασφάλειας κλπ; Δεν πειράζει,
ας περνάνε καλά οι αποσπασμένοι – «κρυμμένοι» στις «ελίτ» Υπηρεσίες, στους
«επισήμους» και στα κόμματα. Και φυσικά για να μην ξεχνιόμαστε να ζητάνε και
μέτρα ενίσχυσης από τις μάχιμες Υπηρεσίες που «ψυχορραγούν»!!!
Στην υγεία των κορόιδων λοιπών!!!
Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν Διευθύνσεις που οι συνάδελφοι μπορούν να πάνε
χωρίς τόπο συμφερόντων. Αυτές είναι για βαθμοφόρους:

Ειδικά για ΖΑΚΥΝΘΟ και ΛΑΚΩΝΙΑ δεν υπάρχει καν αίτηση.
Για Αστυφύλακες – Υπαρχιφύλακες - Αρχιφύλακες οι Διευθύνσεις είναι:

Άρα το συμπέρασμα είναι ένα: «Κάθε πέρσι και καλύτερα».
Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να «κλείσουν» και τα τελευταία «παραθυράκια» και ως συνδικαλιστικό κίνημα οφείλουμε να είμαστε αρωγοί ως προς αυτό.
Έχει ζητηθεί εδώ και πολύ καιρό από το Αρχηγείο, με επίσημο έγγραφο από
την Ομοσπονδία, ο αριθμός των συναδέλφων που έχουν μετατεθεί τα τελευταία
έτη με αντικειμενικά αλλά και με μη αντικειμενικά κριτήρια, όμως το Α.Ε.Α. μέχρι
σήμερα δεν έχει απαντήσει. Αλήθεια τι φοβούνται;;; Για ποιο λόγο δεν γνωστοποιούν τα στοιχεία αυτά;
Μερικές απλές προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν ως προς το
ζήτημα των μεταθέσεων είναι:
• Οι Ειδικοί Φρουροί οι οποίοι προάγονται σε Αστυφύλακες να συνεχίσουν να
καταλαμβάνουν την οργανική θέση Ειδικού Φρουρού, «αδειάζοντας» κατ’ αυτό
τον τρόπο την επετηρίδα των Αστυφυλάκων και να μετατίθενται πλέον ως Ε.Φ.
• Έξτρα μοριοδότηση όλων των υπηρετούντων συναδέλφων στην Αττική,
λόγω δυσμενών συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας.
• Αυστηρή τήρηση της αναλογικότητας στον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται βάσει του αριθμού των Ε.Φ. και του αριθμού των Αστυφυλάκων που
υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ.
• Πρόσληψη στην ΕΛ.ΑΣ. μόνο μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων.
Είναι αναγκαίο όσο ποτέ το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. να προτάξει το προσωπικό
συμφέρον των χιλιάδων συναδέλφων που στενάζουν με μισθούς πείνας μακριά
από τις εστίες και τις οικογένειές τους.
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Τελετή Αγιασμού στις παιδικές εξοχές
της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Ανδρέα Αττικής

Στον Αγιασμό, με αφορμή τη επίσημη έναρξη της λειτουργίας των παιδικών
κατασκηνώσεων για το φετινό καλοκαίρι στον Άγιο Ανδρέα, παραβρέθηκε αντιπροσωπεία της Ένωσής μας, αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα Ρήγα Νικόλαο, Α’ Αντιπρόεδρο Χρυσάφη Γρηγόριο και Αναπλ. Ταμία Τσοκαναρίδη Ιωάννη,
ύστερα από πρόσκληση του Ιδρύματος. Τους προσκεκλημένους υποδέχθηκε ο
Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας και Πρόεδρος του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», Υποστράτηγος Παναγιώτης Ντζιοβάρας και ο Διευθυντής του Ιδρύματος,
Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Μπακαλάρος. Στην τελετή του αγιασμού χοροστάτησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης - Ταξίαρχος Νεκτάριος Κιούλος.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Τσουβάλα Κωνσταντίνου, βραβεύτηκαν από τον
Διευθυντή του Ιδρύματος Εξοχών Α/Δ’ Μπακαλάρο Γεώργιο, μεταξύ άλλων, ο
Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Γερακαράκος Γρηγόριος και ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών κ. Πάκος Δημοσθένης, για την μεγάλη προσφορά τους στην λειτουργία των παιδικών μας κατασκηνώσεων.
Την παράσταση βέβαια πάλι έκλεψαν τα υπέροχα αυτοσχέδια χορευτικά
και τραγούδια που ετοίμασαν και παρουσίασαν οι ομαδάρχισσες, το προσωπικό
του Ιδρύματος και τα εκατοντάδες παιδάκια των αστυνομικών που φιλοξενούνται
στις κατασκηνώσεις. Τα γέλια των παιδιών και τα χαρούμενα προσωπάκια από
τις ευτυχισμένες στιγμές που ζουν, χαρεί στο μεράκι και τις κοπιαστικές προσπάθειες τόσο των συναδέλφων που υπηρετούν στο Ίδρυμα Εξοχών, όσο και των
συναδέλφων που έχουν αποσπαστεί για να προσφέρουν την εργασία τους, είναι
η μεγαλύτερη ανταμοιβή για όλους. Το αποτέλεσμα και φέτος είναι ανώτερο των
προσδοκιών τόσο σε επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και σε επίπεδο
ασφάλειας, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα
από ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους για ακόμη μια χρονιά. Εμείς δηλώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας θα αποτελεί
πάντα αρωγό αυτού του κοσμήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σημειώνεται ότι η φετινή κατασκηνωτική περίοδος ανακηρύχτηκε ως έτος ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του πιλοτικού
προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης που εφαρμόζει η Ελληνική Αστυνομία, τα έσοδα του οποίου προορίζονται για την στήριξη των ορφανών τέκνων του
προσωπικού του Σώματος.

Ν. ΤΟΣΚΑΣ - Δέσμευση στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.: «Δεν υπογράφω περικοπές»
Μετά τις υπ’ αριθ. 505/4/12 από 27-06-2018 & 505/4/12-α από 02-07-2018
ανακοινώσεις, αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και Αντιπρόεδρο κ. Βασίλειο ΠΑΝΤΑΖΗ, συναντήθηκε διαδοχικά με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
και με τον Προϊστάμενο ΓΔΟΕΣ Υποστράτηγο κ. Αναστάσιο ΜΑΝΙΑΤΗ, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών Ταξίαρχο κ. Χαράλαμπο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ και
με τον Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου κ. Γεώργιο ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, όπου συζητήθηκαν εκτενώς οι επιχειρούμενες μειώσεις στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ).
Ειδικότερα, αναπτύξαμε αναλυτικά και με παραδείγματα στον κ. Υπουργό τις
παραπάνω μειώσεις που αφορούν, τόσο αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι
την 31-12-2016, όσο και αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν και θα συνταξιοδοτηθούν μετά την 01-01-2017, επισημαίνοντάς του ότι η τροπολογία – προσθήκη επηρεάζει αρνητικά και άμεσα (01-09-2018) την πλειοψηφία του Σώματος,
ήτοι αυτούς που αποστρατεύτηκαν ή προτίθενται να αποστρατευτούν. Επίσης, τον
ενημερώσαμε για τις αποφάσεις που πάρθηκαν στην πρόσφατη ευρεία σύσκεψη,
μεταξύ εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αστυνομικών και Στρατιωτικών, δίδοντας
έμφαση στην απόφαση που αφορά την απόσυρση της τροπολογίας.
Από την πλευρά του ο κ. Υπουργός, μας γνώρισε ότι το θέμα είναι σοβαρό,
έχει δώσει εντολή στο Επιτελείο του να αποτυπωθεί η πλήρης εικόνα από την εν
λόγω τροπολογία και ότι μέχρι τώρα δεν έχει τεθεί η υπογραφή του στην σχετική

τροπολογία. Επίσης, μας έκανε σαφές ότι, εφόσον προκύπτουν μειώσεις στα στελέχη που αποστρατεύτηκαν ή θα αποστρατευτούν από την Ελληνική Αστυνομία,
αλλά και από τον Στρατό Ξηράς, δεν προτίθεται να υπογράψει.
Στη δεύτερη συνεχόμενη συνάντηση με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και
τον νομικό σύμβουλο, αναπτύχθηκαν επίσης αναλυτικά και με παραδείγματα οι
παραπάνω μειώσεις, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά μας στους προαναφερόμενους
παράγοντες για την τακτική που ακολουθήθηκε κατά την εισαγωγή της εν λόγω
τροπολογίας, αρχικά τον Απρίλιο του 2018 και τονίσαμε την αναγκαιότητα εύρεσης εναλλακτικών λύσεων για τυχόν εξοικονόμηση χρημάτων από την πλευρά
του Ταμείου μας.
Οι υπηρεσιακοί παράγοντες από την πλευρά τους, αποδέχθηκαν και συμφώνησαν με τις τοποθετήσεις μας, λέγοντας ότι το πρόβλημα με το Μετοχικό Ταμείο
Στρατού είναι διαχρονικό, στόχος όλων μας είναι να παραμείνει αυτό βιώσιμο
ώστε να συνεχίσει να δίδει μέρισμα ανεμπόδιστα. Επίσης, μας γνώρισαν ότι θα
επικαιροποιήσουν τα δεδομένα τους και θα προκαλέσουν συναντήσεις με τους
αντίστοιχους επιτελείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά ενδεχομένως και
του Ταμείου.
Η Ομοσπονδία μας, συνεχίζει τις πιέσεις για την αποφυγή των περαιτέρω μειώσεων στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και ανάλογα με τις εξελίξεις, θα κλιμακώσει
τις ενέργειές της.
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Ανείπωτη Τραγωδία
Η Ελλάδα θρηνεί για άλλο ένα καλοκαίρι θύματα από την μανία των
πυρκαγιών. Η Χώρα μας βιώνει μια εθνική τραγωδία με δεκάδες νεκρούς μέσα
σε συνθήκες βιβλικής καταστροφής στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Μάκρης και
της Ραφήνας. Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι αστυνομικοί βρέθηκαν στην πρώτη
γραμμή μαζί με τους συναδέλφους μας πυροσβέστες και τους άλλους κρατικούς
λειτουργούς στον άνισο αγώνα απέναντι στη λαίλαπα που επικράτησε στην
περιοχή, κάτω από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες.
Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, ο αριθμός των νεκρών να
αυξάνει με τεράστιο ρυθμό, μέσα μάλιστα σε οικιστικό περιβάλλον. Ευθύνες
σίγουρα υπάρχουν και πρέπει κάποια στιγμή να αποδοθούν ώστε οι υπεύθυνοι
να μην συνεχίσουν το ανεύθυνο έργο τους. Όμως αυτές τις δύσκολες ώρες για την
Πατρίδα μας πρέπει να επικρατήσει σύνεση, τη στιγμή μάλιστα που οι συνάδελφοί

μας δίνουν τη μάχη τους σε πραγματικό χρόνο. Πάνω στα αποκαΐδια δε στήνονται
λαϊκά δικαστήρια. Θα έρθει αυτή η ώρα και μάλιστα σύντομα και θα είναι πολύ
σκληρή για τους ανευθυνο-υπεύθυνους.
Ως Ένωση Αθηνών εκφράζουμε τα ειλικρινά μας συλλυπητήρια για αυτούς
που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να γλιτώσουν από τις φλόγες. Ταυτόχρονα
εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τις στοχευμένες ενέργειες του προσωπικού
των παιδικών εξοχών της ΕΛ.ΑΣ., με τις οποίες τα παιδιά και οι παραθεριστές
δεν κινδύνευσαν. Επίσης λόγω της επικρατούσας κατάστασης ανακοινώνουμε
ότι αναστέλλουμε τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις της Ένωσής μας πλην
εκτάκτων περιπτώσεων.
Είναι ώρα ευθύνης για όλους και ανασυγκρότησης και η Ένωση Αθηνών αυτό
θα το πράξει στο ακέραιο.

Εκκενώθηκαν οι κατασκηνώσεις του Αγ. Ανδρέα από τις φονικές
πυρκαγιές – Σώθηκε η κατασκήνωση της ΕΛ.ΑΣ. – Στα 500
μέτρα σταμάτησε η πύρινη λαίλαπα
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των παιδιών των συναδέλφων μας. Οι
συνάδελφοι της κατασκήνωσης έκαναν ότι περνάει από το χέρι τους ώστε να
μεταφερθούν με ασφάλεια τα παιδάκια – κατασκηνωτές των συναδέλφων
(πέραν των προβλεπομένων και του υφιστάμενου σχεδίου πυροπροστασίας και
πυρασφάλειας).
Συγχαρητήρια στον Προϊστάμενο του Ιδρύματος Παιδικών Εξοχών ΕΛ.ΑΣ.
Α/Δ’ κ. ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ Γεώργιο για την έγκαιρη εκτίμηση και αξιολόγηση της
κατάστασης, αιτούμενος άμεσα συνδρομή λεωφορείων -σε συνεργασία με τη
Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.- ώστε να μεταφερθούν τα παιδάκια με ασφάλεια
στην Αστυνομική Ακαδημία. Μέρος του προσωπικού συνόδευσε τα παιδιά
συντεταγμένα στις Σχολές, ενώ το υπόλοιπο παρέμεινε στη θέση του και

συνέδραμε στην κατάσβεση των πυρκαγιών πλησίον της κατασκήνωσης, μαζί με
δύο αστυνομικά πυροσβεστικά οχήματα που διέθεσε η Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.
Η πυροσβεστική με τη συνδρομή του αστυνομικού προσωπικού της
κατασκήνωσης και εθελοντών, κατάφεραν με αυταπάρνηση και κίνδυνο της ζωής
τους να μην προχωρήσει η φωτιά προς την κατασκήνωση (σταμάτησε στα 500
μέτρα απόσταση!!!).
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίοδο το προσωπικό και οι ομαδάρχες
εκπαιδεύονται σε ασκήσεις με θέματα πυρασφάλειας - πυροπροστασίας.
Από την Διεύθυνση της εφημερίδας «Σύγχρονη Αστυνομία» μεταφέρουμε τον
θαυμασμό και τα θερμά μας συγχαρητήρια. Ήρωες συνάδελφοι !!!

21

σύγχρονηαστυνομία

Στάδιο... Επεισοδίων & Βίας !
Κοινή ανακοίνωση των Ενώσεων Αθηνών – Β/Α Αττικής – Δυτικής Αττικής - Πειραιά
Για ακόμα μία φορά ζήσαμε μια μέρα ντροπής ως Αστυνομία στον αγώνα
μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού, στο κατ’ ευφημισμόν Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας.
Οι «προστατευμένοι στρατοί» άνευ λόγου και πραγματικής αιτίας επιτέθηκαν
στους συναδέλφους μας εκτοξεύοντας εναντίον των διμοιριών εκατοντάδες
βόμβες μολότοφ και προσπαθώντας να λιντσάρουν τις στατικές δυνάμεις και τους
συναδέλφους της Ασφάλειας που είχαν διαταχθεί να λάβουν μέτρα τάξης.
Απολογισμός αυτών ήταν ο τραυματισμός δύο συναδέλφων της Υ.Α.Τ. και
τριών συναδέλφων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής.
Φυσικά ο αγώνας έγινε κανονικά, όπως και σε κάθε άλλο γήπεδο όπου
συμβαίνουν τα ίδια, αφού ουδείς έχει το σθένος είτε να πάρει τις δυνάμεις και να
φύγει, είτε να τις αφήσει να κάνουν τη δουλειά τους.
Για εκείνους τους αμετανόητους, εντός και εκτός Αστυνομίας, που θα
ισχυριστούν ότι τα επεισόδια έγιναν επειδή κάποιοι αστυνομικοί προκάλεσαν στον
προηγούμενο αγώνα, απλά τους λέμε να ανατρέξουν στα ανάλογα περιστατικά της
τελευταίας δεκαετίας. Μήπως και αυτά έγιναν για τους ίδιους λόγους; ΝΤΡΟΠΗ!
Ή μήπως οι ορδές που επιτέθηκαν στη διμοιρία στην Πατησίων και είναι
οπαδοί άλλης ομάδας, προκλήθηκαν και αυτοί; Αλλά δυστυχώς δεν είναι οπαδοί
ομάδων αλλά της βίας και ας συνεχίζουν όλοι να τους χαϊδεύουν.
Απευθυνόμενοι στη Φυσική Ηγεσία: Αλήθεια δεν έχετε βαρεθεί να βλέπετε
τα ίδια κάθε φορά; Δεν έχετε βαρεθεί, κάποιοι φωστήρες, να βγάζουν μέτρα τα
οποία αποτυγχάνουν; Τι ακριβώς στείλατε τους συναδέλφους να κάνουν χθες
στο γήπεδο; Τι δουλειά έχουν οι στατικές δυνάμεις στις θύρες και τι χρησιμότητα
έχουν οι διμοιρίες της Δ.Α.Ε.Α. να φυλάνε σταθερά σημεία στο Κέντρο όταν είναι
απαραίτητη η ενίσχυση των δυνάμεων στο Σ.Ε.Φ.; Και μάλιστα όταν υπήρχαν
πληροφορίες για τις άγριες διαθέσεις στρατευμένων χούλιγκανς;
Εδώ και τώρα βρείτε τους δράστες και ασκήστε έλεγχο σ’ εκείνους οι οποίοι
παριστάνουν τους επικεφαλής αφού σε όποιον αγώνα θέλουν οι χούλιγκαν
μετατρέπουν την Αστυνομία σε σάκο του μποξ.

Εμείς, θα αναλάβουμε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να
απεμπλακούμε επιτέλους από τα γήπεδα – αρένες που το μόνο πλέον που
εξυπηρετούν είναι η κερδοφορία των Ανώνυμων Εταιρειών με εκατομμύρια ευρώ.
Όσον αφορά τους τραυματίες συναδέλφους μας, έχουμε ήδη επικοινωνήσει
μαζί τους και έχουμε θέσει τα νομικά μας τμήματα στη διάθεσή τους για
οποιαδήποτε ενέργεια κατά κάθε φυσικού ή ηθικού αυτουργού.

Σας αρέσουν αυτές οι εικόνες;
Προφανώς ΝΑΙ για να επιτρέπετε τη συνέχισή τους!

Τα δημοκρατικά ιδεώδη δεν καπηλεύονται
Δεν χρειαζόμαστε αυτόκλητους εκπροσώπους των
εργαζόμενων αστυνομικών και του Σώματος της Αστυνομίας
Θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη ενόχλησή μας για όσα ειπώθηκαν σε
συγκέντρωση της Πλατείας Συντάγματος το περασμένο Σαββατοκύριακο και
αφορούσαν τις απόψεις ορισμένων για συμπεριφορές αστυνομικών, οι οποίες
ρέπουν προς την ομοφοβία. Αφήσαμε να περάσουν κάποιες μέρες ώστε ότι
γραφτεί να μην είναι «εν θερμώ» και υπό την πίεση των έντονων παραπόνων
των μελών μας, για να μην μπορεί ουδείς να ισχυριστεί ότι λειτουργούμε από
συντεχνιακό συμφέρον.
Δεν θα ονοματίσουμε κανέναν γιατί δεν θέλουμε ούτε τη στοχοποίησή του,
αλλά ούτε την ηρωοποίησή του. Δεν θα ζητήσουμε κανενός την πειθαρχική δίωξη
όπως μετ’ επιτάσεως μας ζητούν ορισμένοι, αφού δεν θέλουμε κανείς να υποστεί
αυτά που εμείς υφιστάμεθα όταν κάνουμε δηλώσεις οι οποίες «ενοχλούν»,
άλλωστε αυτό είναι δουλειά της Διοίκησης. Θέλουμε μόνο να σταθούμε στη
στοχοποίηση που ενδεχομένως οι συνάδελφοί μας θα υποστούν από τέτοιου
είδους δηλώσεις. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ακόμα και μεγαλοσχήμονες
συνδικαλιστές κατά το παρελθόν έχουν δημόσια ζητήσει συγγνώμη για
συμπεριφορές συναδέλφων, προφανώς από πλήρη άγνοια του αστυνομικού
αντικειμένου και με τις σκέψεις τους ίσως σε προσωπικές επιδιώξεις. Δυστυχώς
οι δηλώσεις εκείνες ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούνται σε Δικαστήρια εναντίον
των συναδέλφων μας.
Κανείς βέβαια δεν έχει βρει μία κουβέντα να πει για τον ιδιότυπο κοινωνικό
ρατσισμό που υφιστάμεθα από συγκεκριμένες ισχυρές και οργανωμένες
μειοψηφείες εμείς οι αστυνομικοί. Αν φορέσουμε την στολή μας για να
χρησιμοποιήσουμε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ώστε να πάμε στη δουλειά μας
τι ακριβώς θα υποστούμε;;;
Ως αστυνομικοί υπερασπιζόμαστε κάθε μέρα τη Δημοκρατία με το αίμα
μας, ως Ένωση Αθηνών δίνουμε κάθε μέρα αγώνα για την ελευθερία της

έκφρασης, τα δικαιώματα του ανθρώπου και κανείς μας δεν είναι ομοφοβικός
ή ρατσιστής. Είναι επίσης αδιαπραγμάτευτη η στήριξή μας στην επιθυμία όποιου
συναδέλφου συμμετέχει σε συλλογικότητες, σε δράσεις και εκδηλώσεις αυτών.
Τα δημοκρατικά μας αισθήματα δεν τα χαρίζουμε σε κανέναν, ούτε αποτελούν
μονοπώλιο ορισμένων.
Τα λάθη ελαχίστων και οι μεμονωμένες συμπεριφορές δεν μπορούν να έχουν
αντίκτυπο σε 50.000 ανθρώπους συλλήβδην. Η γενίκευση ανήκει σε ιδεολογίες
που έχουν καταδικαστεί ανεπιστρεπτί και η ελευθερία του λόγου έχει όριο μέχρι
την προσβολή του συμπολίτη του. Για όλα τα παραπάνω θα συνιστούσαμε
σε όλους να είναι πολύ προσεκτικοί στο τι λένε αφού στο 2018 η Αστυνομία
έχει κάνει άλματα προόδου και είναι λάθος να αντιμετωπιζόμαστε λες και
υπηρετούμε στην Αστυνομία του 1950. Άλλωστε ο τρόπος εισαγωγής στις σχολές
μας και η εκπαίδευσή μας γίνεται ανάλογα της ικανότητας του καθενός και την
επαγγελματική του κατάρτιση και όχι με γνώμονα πάσης φύσεως ιδιαιτερότητα κι
επιθυμία. Κανείς λοιπόν δεν έχρισε συναδέλφους ως αυτόκλητους εκπροσώπους
των εργαζόμενων αστυνομικών και του Σώματος της Αστυνομίας. Η πολυφωνία
είναι χαρακτηριστικό της Δημοκρατίας δεν δικαιούται όμως κανείς να μιλάει εκ
μέρους συναδέλφων όταν απλά και μόνο εκπροσωπεί τον εαυτό του. Την μόνη
συγγνώμη που ως εργαζόμενοι αστυνομικοί οφείλουμε να εκφράσουμε είναι
προς τους συνανθρώπους μας τους οποίους δεν καταφέραμε να προασπίσουμε,
με ευθύνες άλλων και στις οικογένειες των εκλιπόντων συναδέλφων μας που οι
οικογένειες τους θρηνούν για πάντα.

Τον αγώνα μας για τη Δημοκρατία
δεν τον χαρίζουμε πουθενά!!!
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Δωρεά της Ένωσης Αθηνών στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ
Η Ένωση Αθηνών αντιλαμβανόμενη τα προβλήματα που απασχολούν τις
υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των συναδέλφων μας που
υπηρετούν στις πολύπαθες αυτές υπηρεσίες προέβη σε δωρεά ειδικών σακιδίων
Πρώτων Βοηθειών για τους δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ Αθηνών.
Τα ειδικά αυτά σακίδια πληρούν τις πιο σύγχρονες προϋπόθεσες για να
αντιμετωπιστούν άμεσα σοβαρά ατυχήματα τα οποία εγκυμονούν κινδύνους
για τις ζωές πολιτών και αστυνομικών. Τα υλικά δε που διαθέτουν είναι τα πιο
ενδεδειγμένα που κυκλοφορούν στην ιατρική αγορά και χρησιμοποιούνται στις
πιο σύγχρονες αστυνομίες του κόσμου.
Αντιπροσωπεία από το Δ.Σ. της Ένωσης μετέβη στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης
Αττικής και παρέδωσε την παραπάνω δωρεά στον Διευθυντή Άμεσης Δράσης
Ταξίαρχο κ. ΟΣΤΑΔΗΜΗΤΡΗ Νικόλαο, ο οποίος με τη σειρά του μας ευχαρίστησε
για αυτή τη δωρεά και τόνισε ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες βοηθούν στην
κατεύθυνση ενίσχυσης και προστασίας της εργασιακής καθημερινότητας των
συναδέλφων που υπηρετούν στην Άμεση Δράση και ιδιαιτέρως στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ
η οποία αποτελεί ως Υπηρεσία την αιχμή του δόρατος της ΕΛ.ΑΣ.
Παρόντες στην παράδοση εκτός του κ. Ταξιάρχου παρευρέθησαν ο
Υποδιοικητής της Άμεσης Δράσης Αστυνομικός Διευθυντής κ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ
Αντώνιος, ο Διοικητής ΔΙ.ΑΣ Αττικής Α/Δ κ. ΚΑΜΠΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ο
Τμηματάρχης ΔΙ.ΑΣ Αθηνών Α/Β’ κ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ καθώς και ο Αναπλ.
Τμηματάρχης ΔΙ.ΑΣ Αθηνών Α/Β’ κ. ΚΑΚΚΑΒΑΣ Σωτήριος. Αποφασίστηκε τα
ειδικά αυτά σακίδια να δοθούν σε χέρια έμπειρων και σωστά εκπαιδευμένων
συναδέλφων της ΔΙ.ΑΣ έτσι ώστε να μπορούν να σώσουν ζωές στο δρόμο σε
περιστατικά που απαιτούνται Πρώτες Βοήθειες.
Η Ένωση Αθηνών θα συνεχίσει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και σε άλλες
Υπηρεσίες εκτός της Άμεσης Δράσης, η οποία αποτελεί διαχρονικά την Υπηρεσία

πρώτης γραμμής της ΕΛ.ΑΣ. Οι ενέργειες αυτές αποδεικνύουν ότι για εμάς η
συνδικαλιστική δράση δεν έχει το νόημα μόνο διεκδικήσεων και αιτημάτων αλλά
και προσφοράς προς το συνάδελφο στα διάφορα κενά που η Υπηρεσία δεν
καλύπτει.

Έγγραφο της Ένωσης Αθηνών στο Αρχηγείο αναφορικά με τον επανυπολογισμό μορίων χιλιομετρικής απόστασης
Μετά την ανακοίνωση του
Πίνακα των Τακτικών Μεταθέσεων
για το έτος 2018 η Ένωσή μας
δέχθηκε πλήθος παραπόνων από
συναδέλφους – μέλη μας. Τα
παράπονα αυτά αφορούσαν τον
επανυπολογισμό του αριθμού
των μορίων της χιλιομετρικής
απόστασης αναδρομικά για όλα
τα έτη Υπηρεσίας βάση των νέων
οδικών δικτύων – νέας χιλιομετρικής
απόστασης προς τους τόπους
συμφερόντων τους.
Θα αναφέρουμε δύο ενδεικτικά
παραδείγματα ώστε να γίνει κατανοητό τι έχει πλέον προκύψει:
Επηρεάζονται άμεσα συνάδελφοι που τα μόρια τους μειώθηκαν αναδρομικά,
ως προς την 2η επιλογή τόπου μετάθεσης (π.χ. για Κυκλάδες ή Δωδεκάνησα),

αφού με βάση αυτά που μέχρι πέρσι ίσχυαν στις φετινές μεταθέσεις θα έπαιρναν
μετάθεση για την 2η τους επιλογή, φέτος όμως τους προσπέρασαν στους Πίνακες
νεότεροι που τα μόρια τους έμειναν άθικτα.
Αν υποθέσουμε ότι οι νέες χιλιομετρικές αποστάσεις για κάποιο τόπο
συμφερόντων ισχύουν από το 2007 αλλά φέτος άρχισαν να υπολογίζονται
αναδρομικά, τι πρέπει να ισχύει για έναν αστυνομικό από αυτόν τον τόπο
συμφερόντων που υπηρετεί στην Αττική από το 2002 και για ποιο λόγο να του
μειωθούν τα μόρια για όλα τα έτη;;;
Ζητούμε λοιπόν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου να εκδώσουν
διευκρινιστική εγκύκλιο που να επεξηγεί σαφώς τους λόγους αλλά και τον τρόπο
του αναδρομικού επανυπολογισμού ώστε να γνωρίζουμε και εμείς ως Ένωση πως
θα κινηθούμε για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των μελών μας βάσει των
νέων δεδομένων.
Ζητάμε επίσης να μην ισχύει η αναδρομικότητα στον υπολογισμό των
χιλιομέτρων στην περίπτωση όπου αυτή επιδρά αρνητικά ή μεταβάλλει
δυσανάλογα την ήδη υπάρχουσα επετηρίδα.

Ιδιαίτερη τιμή από τους
συναδέλφους μου

O Αναπλ. τομεάρχης Εσωτερικών της ΝΔ για
θέματα προστασίας του πολίτη επισκέφθηκε την
έδρα της Υ.Α.Τ.

Του Βαρβάτου Απόστολου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να με τιμάει για την προσφορά μου στην διμοιρία 389-544 και στα συνδικαλιστικά δρώμενα, ένας συνάδελφος όπως Εσύ.
Ήταν χαρά μου που συνεργάστηκα
μαζί σου. Όπως χαρά μου ήταν για
όλους τους συναδέλφους παλιούς
και νέους. Σας Ευχαριστώ όλους.
Αλλά ιδίως ευχαριστώ εσένα
«Σάκη» Συνοδινέ για την υπομονή
σου απέναντί μου. Ένα μεγάλο συγγνώμη από μένα για λόγους που
τους ξέρω εγώ. Να ξέρεις αδερφέ
μου με συγκίνησες σε υπέρτατο
βαθμό. Ο Θεός να σας έχει όλους
καλά και η Παναγία μας πάντα υπό
την σκέπη της.

Την έδρα της ΥΑΤ επισκέφθηκε ο Αναπλ. τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας
Δημοκρατίας, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος κατά την επίσκεψή του και τη συνομιλία του με συναδέλφους
τόνισε ότι οι αστυνομικοί είναι για να εγγυώνται την ασφάλεια του πολίτη και όχι
για να ρισκάρουν τη ζωή τους, προκειμένου να εκτονώνονται οι κάθε λογής μπαχαλάκηδες!
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“Γκρινιάξτε ελεύθερα”
Του Παπαγεωργίου Γεώργιου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Γιατί άραγε “γκρινιάζουν” και μάλιστα έντονα τον τελευταίο καιρό κάποιες
Υπηρεσίες;;; Γιατί “γκρινιάζουν” στην Υ.Μ.Ε.Τ και στην Υ.Α.Τ;;; Γιατί “γκρινιάζουν”
στο Μεταγωγών;;; Γιατί, πραγματικά είναι απορίας άξιον, “γκρινιάζουν” οι
συνάδελφοι στην Άμεση Δράση, στην ΔΙ.ΑΣ και σε άλλες τόσες Υπηρεσίες στην
Ασφάλεια, ακόμη και στην Ο.Π.Κ.Ε;;; Μα καλά. Ακόμη και αυτοί οι συνάδελφοι
των κεντρικών Α.Τ και Τ.Α του τομέα των Αθηνών, έλεος πια! Μα τι γκρίνια τους
έπιασε;;;... Κάτι πήρε το αυτί μου ότι “γκρινιάζουν” και στην Τροχαία...
Οι απαντήσεις στην κρίση σας διότι τα ευκόλως εννοούμενα, εγώ προσωπικά,
θα τα παραλείψω. Κάποιοι άλλοι βεβαίως βεβαίως, την εξήγηση-συμπέρασμα την
έχουνε πανέτοιμη. Δεν γκρινιάζουν πραγματικά. Η εικόνα είναι επίπλαστη, ακόμη
ίσως και αλληγορική. Οι συνδικαλιστές φωνάζουν. Έτσι για να δικαιολογήσουν
την θέση τους. Και να αυτοπροβληθούν. Όχι ότι εκπροσωπούν συναδέλφους
βασικά, έτσι αφ’ εαυτού βάλθηκαν να δημιουργούν προβλήματα σε Φυσική και
Πολιτική Ηγεσία. Από βίτσιο το πιθανότερο. Άσε δε, που είναι πασίγνωστο πως αν
ποτέ αυτοί οι “άλλοι” (συνδικαλιστές και μη) είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν τα
προβλήματα, στον Αρχηγό ή στον Υπουργό, η λύση όλων των προβλημάτων θα
ήτανε μονόδρομος!
Εντελώς τυχαία εν τω μεταξύ, οι “γκρινιάρηδες” συνάδελφοι τυγχάνει να
υπηρετούν σε υπηρεσίες κατά κόρον “πεζοδρομίου”, να μετριούνται και κάθε
μήνα να βγαίνουν λιγότεροι, να μετρούν τις ώρες και να βγαίνουν περισσότερες,
να διαβιβάζουν και να μην τους λαμβάνει αρκετές φορές κανείς ή στην καλύτερη
να τους ακούει… κανένας «άλλος». Να βάζουν από την τσέπη τους χρήματα να
φτιάξουν το κλιματιστικό του υπηρεσιακού οχήματος -κατακαλόκαιρο-, αλλά ο
ανάδρομος μνημονιακός Ερμής να τους αφήνει από φλάντζα μηχανής ή ψυγείο, ή
λάστιχα, ή τιμόνι, ή τρόμπα βενζίνης, ή... κάθισμα!
Α!! Κάποιοι γκρίνιαξαν και για κάποιες ελλείψεις και φθορές υπηρεσιακών
μέσων και υλικών, μιας και αναγκάζονται να πληρώνουν πολλά κι από αυτά,
αλλά ας μην ασχολούμαστε με μικρότητες τώρα. Ας κρατήσουμε την αξιοπρέπειά
μας και το φιλότιμό μας στα ουράνια, μέχρι να βρούμε καμιά ακρούλα να πάμε
σε καμιά Υπηρεσία που δεν γκρινιάζουν τόσο...
Εν τω μετάξυ σαν μην έφτανε η “γκρίνια” αυτών των συναδέλφων, έχουμε
σε έξαρση και την “γκρίνια” διαφόρων πολιτών, κάποιων αρχών, ακόμη και
συναδέλφων, ότι η Αστυνόμευση δεν είναι στα καλύτερά της, ούτε καν στο
κέντρο της Αθήνας, ότι τα ΜΑΤ δεν ενεργούν ορθά στις περιοδείες τους ανά την
Ελλάδα, ότι υπάρχει επιλεκτική μεταχείριση, τακτική ή φύλαξη σε πρόσωπα και
καταστάσεις και ένα σωρό άλλες “γκρίνιες”.
Συμπέρασμα: Η γκρίνια φέρνει γκρίνια.
Αυταπόδεικτο, αναπόφευκτο και πέρα για πέρα αληθινό.
Για να υπάρχει όμως τόση γκρίνια τριγύρω μας κάτι πρέπει να φταίει. Δεν
μπορεί. Αν ο καθένας από το πόστο του κάνει την αυτοκριτική του και καταλήγει
ότι δεν μας φταίει κανένας και τίποτα, ότι έπραξε αυτά που πραγματικά ήτανε

Ανακοινώθηκε ο αριθμός των εισακτέων
στις Σχολές της Αστυνομίας
Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Αστυφυλάκων
και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 20182019, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού
έτους 2017-2018, καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250) και σε σαράντα (40)
αντιστοίχως.

εφικτά, για να δώσει λύσεις σε προβλήματα ή αδιέξοδα ή ότι φταίνε “κάποιοι
άλλοι”, τότε αξιωματικά όλοι μας μπορεί να είμαστε τα καλύτερα παιδιά, αλλά
σίγουρα έχουμε ψυχολογικά. Ας εκλογικέψουμε λιγάκι όμως τις σκέψεις μας για
να ξεκαθαρίσουμε κάποια θεματάκια.
1) Οι συνάδελφοι πολύ καλά κάνουν και γκρινιάζουν, διότι στην συντριπτική
πλειοψηφία των ζητημάτων τους έχουν δίκιο.
2) Οι συνάδελφοι συνδικαλιστές άριστα κάνουν και γκρινιάζουν παρομοίως
(με την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν καλά το αντικείμενο που διαπραγματεύονται
και ότι εκφράζουν τους συναδέλφους τους το δυνατόν ανιδιοτελώς), διότι
εκπροσωπούν τους ανωτέρω και όσες περισσότερες καταγγελίες και πληροφορίες
έρχονται σε γνώση τους, τόσο πιο ισχυρά γίνονται τα επιχειρήματά τους. Γι’ αυτό
μην πνίγετε το δίκιο σας με το...”έλα μωρέ δεν πειράζει και σιγά τι θα γίνει τώρα”.
Θέλουμε ενημέρωση και φυσικά σας θέλουμε δίπλα μας στις παρεμβάσεις της
Ένωσης. Όπως προσφάτως αυτήν στην έδρα της Δ.Α.Ε.Α., όπου θα μπορούσε με
την συμμετοχή σας, να είχε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία, ώστε στην ερώτηση που
έλαβε χώρα, πόσοι έχουνε μαζευτεί, η απάντηση να είναι την επόμενη φορά, αυτή
που (τους) μας αξίζει.
3) Και οι πολίτες έχουν δίκιο σε πολλά και οι συνάδελφοι στον αντίλογό τους
σε αρκετά ίσως σημεία.
Ωραία, να συμφωνήσουμε. Να συμφωνήσουμε όμως επιτέλους και σε κάτι
ακόμη, εξίσου βασικό. Υπάρχουν συγκεκριμένα ΑΤΟΜΑ σε συγκεκριμένες
ΘΕΣΕΙΣ, με συγκεκριμένες ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ και συγκεκριμένους ΡΟΛΟΥΣ με
αποστολή να διοικούν και να δίνουν λύσεις.
Όταν αυτά τα άτομα διοικούν μεν, χωρίς να δίνουν ουσιαστικές λύσεις
,συναγωνιζόμενοι αρκετές φορές αθλητές του Πινγκ-Πονγκ ή αρνούμενοι καν να
παραδεχτούν την ωμή πραγματικότητα, ε τότε μάλλον, η γκρίνια έχει την βάση
της.
Τα ευχολόγια ,οι ευχαριστίες, τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη για κουράγιο και
ειδικότερα σε καιρούς δύσκολους, υποσχέσεις περί ανταμοιβής σαν εκπληρωθεί
η οποιαδήποτε αποστολή μας έχει ανατεθεί, καθώς κι άλλα τερτίπια, μας έχουν
χορτάσει για τρείς τουλάχιστον υπηρεσιακές ζωές.
Πολύ απλά υπάρχουν πράγματα που γίνονται. Πράγματα που δεν γίνονται.
Πράγματα που μπορούν ή θα μπορούσαν να γίνουν και πράγματα που ΔΕΝ
θέλουμε ή αποφεύγουμε να γίνουν.
Το παραμυθάκι δε περί συνδιοίκησης ή περί μη ανοχής σε συνδιοίκηση της
Φυσικής ή Πολιτικής ηγεσίας με συνδικαλιστές ή άλλους αρμόδιους, συναρμόδιους
ή αναρμόδιους συναδέλφους, από χαμηλόβαθμους μέχρι υψηλόβαθμους και
όχι μόνο, θα ήτανε ευήκοο, αν ζούσανε αυτοί καλά και όλοι εμείς οι υπόλοιποι
καλύτερα.
Μάταια, όμως. Δυστυχώς, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, ανεξάρτητα
από προσπάθειες ή προθέσεις. Και όσο δεν υπάρχουν ΛΥΣΕΙΣ σοβαρές, υπεύθυνες
και αποτελεσματικές, αγαπητοί μου συνάδελφοι... «Γκρινιάξτε» ελεύθερα!

Ανέβηκε στα ύψη η βάση για
την εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α.
Με 205 μόρια εισήχθη ο τελευταίος επιτυχών για φέτος, στη Σχολή
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της ΕΛ.ΑΣ. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.
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Ραντεβού στην Δ.Ε.Θ. τον Σεπτέμβριο!!!
Ένστολη Πανελλαδική Διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 07/09/2018
Τα οξυμένα προβλήματα των υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας και του
ανθρώπινου δυναμικού αυτών, απασχόλησαν σήμερα τα προεδρεία μας σε κοινή
σύσκεψη, ενόψει των κυβερνητικών εξαγγελιών, με αφορμή τα εγκαίνια της 83ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, αλλά και της αναμενόμενης
«φιέστας» του Αυγούστου, με το τέλος των Μνημονίων, όπως υποστηρίζει η
Κυβέρνηση.
Κοινό συμπέρασμα είναι ότι η οικτρή πραγματικότητα των περικοπών των
λειτουργικών δαπανών, η υποστελέχωση των υπηρεσιών, τα ελλιπή μέσα,
οι άθλιες συνθήκες εργασίας, οι πετσοκομμένοι μισθοί και τόσα άλλα, δεν
επιτρέπουν σε κανέναν να πανηγυρίζει, πόσο μάλλον να περιμένει τη βελτίωση
της κατάστασης με ευχολόγια και παροχές χωρίς αντίκρισμα. Ειδικά για μας τους
ένστολους, η κυβέρνηση επεφύλαξε, μόλις πρόσφατα, έναν ακόμα εμπαιγμό,
βάζοντας στο «ψυγείο» τη μοναδική ρύθμιση που θα μπορούσε να επιφέρει
στοιχειώδη οικονομική ανακούφιση σε χιλιάδες συναδέλφους μας.
Πρόκειται για τη μη έκδοση του απαιτούμενου ΠΔ βάσει του ν. 4336/2015
(Μνημόνιο) που θα καθορίζει εκ νέου το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις
καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και της αποζημίωσης
εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
για το οποίο ειδικότερα με την τροπολογία που ψηφίστηκε προ ημερών, δόθηκε
στην Κυβέρνηση επιπλέον προθεσμία εννέα (9) μηνών! Αυτό σημαίνει ότι
παρατείνεται η εκκρεμότητα που υπάρχει εδώ και τρία (3) χρόνια με αποτέλεσμα

την περαιτέρω απώλεια χρημάτων για όσους μετακινούνται, εις βάρος δηλαδή
του οικογενειακού τους προϋπολογισμού.
Προσθέτοντας δε σε αυτά, την αδικαιολόγητη μη συμμόρφωση της
Κυβέρνησης στις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας για την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του 2012, την απροθυμία
της να προγραμματίσει κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με νέες προσλήψεις,
τη μη αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού και πολλά
άλλα θέματα που γνωρίζει η Κυβέρνηση αλλά προκλητικά παραβλέπει, είμαστε
υποχρεωμένοι να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας και να απαιτήσουμε
από την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει την επιζήμια για τους ένστολους τακτική της.
Στο πλαίσιο αυτού του αγώνα που δίνουμε όλοι μαζί και προκειμένου να
καταστήσουμε σαφές στον Πρωθυπουργό της Χώρας ότι ενόψει των εξαγγελιών
του στην 83η ΔΕΘ οφείλει να εισακούσει την κραυγή αγωνίας όλων των ενστόλων,
θα προβούμε στη διοργάνωση πανελλαδικής ένστολης συγκέντρωσης στις 7
Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 στο Λευκό Πύργο και ακολούθως σε μαζική
πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, προκειμένου να επιδώσουμε
σχετικό Ψήφισμα.
Επίσης, για όλο το εύρος του διεκδικητικού μας πλαισίου, θα δοθεί συνέντευξη
τύπου στους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. προκειμένου να πληροφορηθεί η κοινή
γνώμη όλη την αλήθεια για την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει
τα Σώματα Ασφαλείας.

Τ: 210-52.45.210 / 210-52.45.288
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