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Ένας συνδικαλιστής, αγωνίζεται
για τις επόμενες εκλογές...
Ένας σωστός συνδικαλιστής,
αγωνίζεται για την επόμενη μέρα των συναδέλφων του.

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

Χιούμορ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας
Ποδοσφαίρο

Μην ζητάς αλλαγή…. Γίνε εσύ η αλλαγή συνάδελφε….
Πέρασαν κιόλας τρία χρόνια από τις τελευταίες εκλογές της Ένωσης. Δυστυχώς όταν μεγαλώνεις διαπιστώνεις
ότι ο χρόνος περνάει πιο γρήγορα από ότι θα ήθελες. Δεν ήταν εύκολη περίοδος η τελευταία μας θητεία στο
Διοικητικό Συμβούλιο. Αντιμετωπίσαμε την διάλυση των μάχιμων υπηρεσιών, την καταστροφή της νοοτροπίας
των συναδέλφων, την απαξίωση από τους ανώτατους αξιωματικούς και πολλά άλλα που κατά καιρούς έχουμε
αναλύσει και καταγγείλει.
Ως Ένωση δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω, διεκδικήσαμε τα πάντα, ασχοληθήκαμε με τα πάντα, άλλες φορές
με επιτυχία και άλλες όχι. Σημειώνω εδώ ότι το σωματείο δεν διοικεί, ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ. Από όλα τα προβλήματα που
είχαμε να αντιμετωπίσουμε, το μεγαλύτερο ήταν οι αγκυλώσεις της Διοίκησης σε ένα μοντέλο αστυνομίας που
δεν συμβαδίζει με την εποχή, αλλά μπορούσε κάλλιστα να εφαρμοστεί πριν 4-5 δεκαετίες. Κατά τη γνώμη μου
οι Διοικήσεις δεν θα αλλάξουν ποτέ αν εμείς δεν τους υποχρεώσουμε. Το πρόβλημα δεν είναι στα πρόσωπα,
αλλά καθαρά συστημικό.
Η Αστυνομία πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή, πρέπει να ξαναβρεί ο Αστυνομικός του δρόμου την χαμένη
περηφάνια του, πρέπει όλοι να αποφασίσουν τι Αστυνομία θέλουν και τι τέλος πάντων θέλουν από εμάς.
Είναι αστείο με κάθε αλλαγή Κυβέρνησης να λειτουργεί η Αστυνομία σύμφωνα με το τι επιτάσσει η πολιτική
ιδεολογία του κάθε κόμματος, η κάθε πολιτική νεολαία και όχι η πραγματικότητα και οι ανάγκες του πολίτη.
Αγαπητοί συνάδελφοι όμως εμείς οι ίδιοι πρέπει να το ζητήσουμε αυτό. Όταν στον βωμό του να περάσουμε
λίγο καλύτερα κάνουμε εκπτώσεις στην αξιοπρέπειά μας , τους δίνουμε το δικαίωμα να μας κάνουν σάκο του
μποξ σε όλα τα επίπεδα.

Κατερίνα Παπακώστα Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη:
«Στα Εξάρχεια πήγα πρόσφατα και δεν είχα κανένα
πρόβλημα. Εάν υπάρξει αποφασιστικότητα και
βούληση, η περιοχή μπορεί να γίνει η Μονμάρτη
της Αθήνας»

Μην ζητάμε λοιπόν να αλλάξουν τα πράγματα έτσι από μόνα τους!!!
Ας τους υποχρεώσουμε εμείς να το κάνουν!!!

σύγχρονη
αστυνομία
Κατατέθηκε τροπολογία προς ψήφιση για την
καταβολή των δεδουλευμένων νυχτερινών
Δεκεμβρίου 2018
Στο σχέδιο νόμου περί ρύθμισης οφειλών προς τους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης, τη φορολογική διοίκηση, τους ΟΤΑ και
άλλες διατάξεις, που προωθείται προς ψήφιση από τη Βουλή
των Ελλήνων, εμπεριέχονται διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που μεταξύ άλλων ρυθμίζουν
την εκκρεμότητα της αποπληρωμής των δεδουλευμένων ωρών
εργασίας μηνός Δεκεμβρίου 2018, συνολικού ύψους 1,72
εκατομμυρίων ευρώ, ενώ με σχετική τροπολογία νομιμοποιείται
επίσης η δαπάνη που είχε εκταμιευθεί το 2017 για την κάλυψη
αντίστοιχων νυχτερινών ωρών εργασίας.
Η θετική αυτή εξέλιξη που έρχεται με υπερβολική καθυστέρηση
πέντε μηνών, δικαιώνει τον αγώνα που είχαμε δώσει για ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα, με αποκορύφωμα τη συμβολική διαμαρτυρία
μας έξω από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Είναι σαφές ότι αν δεν είχαμε αγωνιστεί με την ένταση και το
πάθος που επιδείξαμε για την καταβολή των δεδουλευμένων των
συναδέλφων μας, ακόμα δεν θα είχε επιλυθεί ούτε αυτό το τόσο
απλό και δίκαιο αίτημά μας.
Καλούμε την Πολιτική & Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας να μην αντιμετωπίσει ποτέ ξανά με τόση ολιγωρία
οικονομικής φύσεως θέματα του σκληρά εργαζόμενου αστυνομικού
προσωπικού, αλλά αντιθέτως να σέβεται την πολύτιμη προσφορά
του στην κοινωνία.

Ιδιοκτήτης
Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών
Καρύστου 3, Τ.Κ. 11523
(Πλησίον Πανόρμου)
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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Πόρισμα-σοκ των εποπτών υγείας για το
Αλλοδαπών και Μεταγωγών
Οι εργαζόμενοι
Στις αρχές του Μαρτίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από
το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., ξεκίνησαν οι προσλήψεις καθαριστών και καθαριστριών.
«Σε ορισμένες αστυνομικές υπηρεσίες ξεκίνησε από σήμερα, Δευτέρα 4 Μαρτίου
2019, η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας από το προσωπικό που προσελήφθη
στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε μέσω ΑΣΕΠ, ενώ για τις υπόλοιπες υπηρεσίες βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών
και αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να ολοκληρωθεί η πρόσληψη του
προσωπικού, που θα απασχοληθεί στον τομέα αυτό. Σημειώνεται ότι ορισμένες
καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν οφείλονται στο γεγονός ότι τροποποιήθηκε
το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ιδιότητα του “τρίτεκνου γονέα” και του “τέκνου τρίτεκνης οικογένειας”, που αποτελούν κριτήρια επιλογής των υποψηφίων.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Κατσαρίδες στους τοίχους, σακούλες γεμάτες χαρτιά και σκουπίδια,
πλαστικά από καφέδες και μπουκάλια νερού και τουαλέτες σε άθλια κατάσταση
είναι η θλιβερή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί στη Διεύθυνση Μεταγωγών και τη Διεύθυνση Αλλοδαπών της ΕΛ.ΑΣ.
Το «βουνό» από τα σκουπίδια κατέγραψαν και οι επόπτες του τμήματος
Υγειονομικού, εκδίδοντας πόρισμα με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, καθώς τα
έντομα «κόβουν βόλτες», ενώ για την καθαριότητα φροντίζουν οι ίδιοι οι αστυνομικοί!
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πόρισμα, το οποίο βρίσκεται
στη διάθεση της εφημερίδας Ε.Τ., στη Διεύθυνση Αλλοδαπών «στο ισόγειο του
κτιρίου υπάρχουν κοινόχρηστα αποχωρητήρια, στο δάπεδο των οποίων υπήρχαν
λιμνάζοντα δύσοσμα ύδατα άγνωστης προέλευσης. Στα είδη υγιεινής (λεκάνες)
υπήρχαν κόπρανα και ούρα, ενώ δίπλα στα γεμάτα καλάθια ακαθάρτων υπάρχουν ακάθαρτα χαρτιά υγείας και οικιακά απορρίμματα. Έντονη χαρακτηριστική
δυσοσμία διαχεόταν περιμετρικά. Στον πρώτο όροφο στα αποχωρητήρια ανδρών
και γυναικών οι κάδοι απορριμμάτων είναι ανοιχτοί και χαρακτηριστική δυσοσμία διαχέεται περιμετρικά».

Σε κάθε περίπτωση, το θέμα της καθαριότητας των αστυνομικών υπηρεσιών συνιστά μία από τις βασικές προτεραιότητες του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η όλη διαδικασία
να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό», ανέφερε τότε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.
απαντώντας στον πρόεδρο της Ν.Δ., Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εκείνο το
διάστημα είχε επισκεφθεί το Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως και είχε δηλώσει:
«Αντίκρισα μια εικόνα θλιβερή και τριτοκοσμική ως προς τις συνθήκες καθαριότητας που επικρατούν στο αστυνομικό τμήμα».
Σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο να προσληφθούν 290 καθαριστές
και καθαρίστριες, ωστόσο αυτοί ήταν τελικά 200. Από αυτούς δεν προσήλθαν
ούτε οι μισοί για εργασία στις αστυνομικές υπηρεσίες, λόγω της χαμηλής
μισθοδοσίας (σ.σ.: 300 ευρώ) που επρόκειτο να λάβουν για τις λίγες ώρες
εργασίας που προβλέπονταν στη σύμβασή τους, με πενθήμερη εργασία. Ωστόσο
όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο όλες τις ημέρες
της εβδομάδας.
«Δεν γίνονται απολυμάνσεις»

Στα κρατητήρια
Οι ελεγκτές του τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου «επισκέφθηκαν» και
το δεύτερο όροφο, στον οποίο υπάρχουν κρατητήρια ανδρών. «Οι χώροι είναι
ακάθαρτοι και συγκεκριμένα: στα αποχωρητήρια δεν υπάρχει φωτισμός, ούτε
εξαερισμός, το δάπεδο ήταν ακάθαρτο από δύσοσμα υγρά και απορρίμματα και
υπήρχαν λεκάνες με νερό και ακάθαρτο ρουχισμό», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο πόρισμα. «Το κλιμακοστάσιο που διατρέχει τους ορόφους και οδηγεί
στους υπόγειους χώρους και το γκαράζ είναι ακάθαρτο και δύσοσμο, αφού δεν
καθαρίζεται ποτέ αλλά χρησιμοποιείται καθημερινά για τη μεταφορά μεγάλου
όγκου απορριμμάτων.
Σύμφωνα με προφορικές δηλώσεις των εργαζομένων τα ασανσέρ είναι επί μακρόν εκτός λειτουργίας. Σε όλα τα σκαλοπάτια υπάρχουν υπολείμματα
φαγητών, κολλώδη υγρά και στέρεα απορρίμματα. Η δυσοσμία είναι έντονη ενώ
πολλά αθρόποδα υπάρχουν σε όλες τις επιφάνειες».
Τραγική είναι η εικόνα που συνάντησαν και στη Διεύθυνση Μεταγωγών της ΕΛ.ΑΣ. «Στα κελιά των κρατουμένων υπάρχουν απορρίμματα, ακάθαρτα
είδη κλινοστρωμνής (μαύρα μαξιλάρια κ.λπ.), ακάθαρτος ιματισμός, έντονη δυσοσμία και παρουσία μεγάλου πληθυσμού εντόμων και αρθροπόδων. Ο χώρος
προετοιμασίας των γευμάτων των κρατουμένων είναι ακάθαρτος και δύσοσμος.
Στο δάπεδο υπάρχουν οικιακά απορρίμματα. Το παράθυρο δεν διαθέτει τζάμια.
Εντός συρταριέρας με μαχαιροπίρουνα και ποτήρια μίας χρήσης υπήρχαν μικρά
κατσαριδάκια», τονίζεται χαρακτηριστικά στο ίδιο πόρισμα.

«Ως Ένωση Αστυνομικών Αθήνας από τις πρώτες ημέρες του 2019 έχουμε κρούσει
τον κώδωνα του κινδύνου για την υγεία των εργαζομένων συναδέλφων μας, των
κρατουμένων αλλά και των πολιτών που επισκέπτονται τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, στην πολιτική και φυσική ηγεσία, όχι μονό με ανακοινώσεις μας αλλά και παραστάσεις διαμαρτυρίας καθώς και με καταγγελίες προς τους επόπτες Υγείας των
κατά τόπους Διευθύνσεων Υγειονομικού της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι τόσο
στο κτίριο της ΓΑΔΑ επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας όσο και στο κτίριο του Α.Τ. Κυψέλης και του Αλλοδαπών/Μεταγωγών επί της Πέτρου Ράλλη αποτύπωσαν στα
αποτελέσματα των υγειονομικών ελέγχων τους τη ζοφερή πραγματικότητα και τα
απέστειλαν στη Φυσική και Πολιτική Ηγεσία μας», είπε στον «Ε.Τ.» ο Α’ αντιπρόεδρος της Ε.ΑΣ.Υ.Α. Γρηγόρης Χρυσάφης, καθώς και ο Αντιπρόσωπος της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Μαχλάς Χρήστος που υπηρητεί στην Δ/νση Αλλοδαπών.
ο Α’ αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών Γρηγόρης Χρυσάφης
«Ενώ όλοι γνώριζαν ότι την 31-12-2018 έληγε η σύμβαση καθαρισμού
με ιδιωτική εταιρία που είχε αναλάβει την καθαριότητα και την απολύμανση των
υπηρεσιών της Αθήνας όχι μόνο δεν έλαβε χώρα έγκαιρα νέος διαγωνισμός, αλλά
αντιθέτως δεν έγινε καθόλου γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει προσλήψεις
μέσω ΑΣΕΠ υπαλλήλων καθαριότητας με 18μηνες συμβάσεις, ίσως για προεκλογικούς λόγους, ίσως για εξοικονόμηση δαπανών, κανείς δεν κατάλαβε και τις συνέπειες τις βιώνουμε εμείς κάθε μέρα. Η διαδικασία αυτή ήταν χρονοβόρα και
τους πρώτους μήνες του έτους οι υπηρεσίες καθαρίζονταν με χρήματα και εργασία των ίδιων των αστυνομικών και τα σκουπίδια έφτασαν να γίνουν λόφοι, ειδικά
στα μεγάλα κτίρια», πρόσθεσε.
Σημειώνεται πως το πόρισμα του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου βρίσκεται ήδη στα χέρια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου
της ΕΛ.ΑΣ.
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ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
Ώρα απολογισμού …

Του Χύτα Κωνσταντίνου
Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Είναι η πρώτη φορά που δεν θα αρθρογραφήσω για κάποιο
συγκεκριμένο ζήτημα της καθημερινότητάς μας, που αφορά εξ αντικειμένου
την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ούτε για κάποιο θεσμικό ζήτημα
αρμοδιότητας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Βαίνοντας
προς τον μήνα Ιούνιο του 2019, η μεγαλύτερη Πρωτοβάθμια Οργάνωση της Χώρας
(Ένωση Αθηνών) συμπληρώνει την τριετία της θητείας της και οδεύει ολοταχώς
προς εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων (Δ.Σ. – Αντιπροσώπων κλπ οργάνων).
Θα παραθέσω επιγραμματικά μερικές από τις δράσεις της Ένωσης
Αθηνών της τριετίας που ολοκληρώνεται, υποσχόμενος αν μας τιμήσετε με την
ψήφο σας, να αγωνιστούμε με ακόμα μεγαλύτερη διάθεση, όρεξη και μόχθο για
να σας εκπροσωπούμε σε οτιδήποτε μας χρειαστείτε:



Διοργανώσαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην έδρα της Υ.Α.Τ.,
αναδεικνύοντας στην κοινή γνώμη την επικινδυνότητα του επαγγέλματός
μας με πορεία προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ποιος μπορεί
να λησμονήσει άλλωστε την τρομοκρατική επίθεση με καλάσνικοφ έξω
από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στα Εξάρχεια, εναντίον διμοιρίας; Η Πολιτεία
επί σειρά ετών προφανώς αλλού τυρβάζει…. Αλλιώς δεν εξηγείται πως το
επάγγελμά μας δεν έχει αναγνωριστεί έως σήμερα ως επικίνδυνο.



Συγκεντρωθήκαμε διαμαρτυρόμενοι στο μετρό Κατεχάκη και για
ζητήματα όπως η μη δυνατότητα πρόσβασης στα Μ.Μ.Μ., η ανυπαρξία
καθαριότητας στις Υπηρεσίες, η έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού κ.α.).



Διοργανώσαμε την ετήσια χοροεσπερίδα για τα μέλη μας αλλά και
παιδικούς χορούς (Χριστούγεννα – Απόκριες) για τα παιδιά των
συναδέλφων μας.



Προσφύγαμε μέσω της Ομοσπονδίας μας στο Σ.τ.Ε. και πετύχαμε την
επιστροφή των αναδρομικών στους δικαιούχους.



Επί ένα τουλάχιστον έτος, η Διοίκηση της Ε.ΑΣ.Υ.Α. προσπαθούσε να
δώσει και έδωσε λύση (με συνεχή αλληλογραφία με τους αρμόδιους
φορείς – αυτοπρόσωπη παρουσία- κινητοποιήσεις) στο άλυτο, μέχρι
πρότινος ζήτημα, της έκδοσης καρτών αναφορικά με την απρόσκοπτη
είσοδό μας στο Μετρό.



Απαιτήσαμε άμεσα την καταβολή του επιδόματος κατοικίας στους
αποσπασμένους στις Πρεσβείες αστυνομικούς.



Πρώτοι αντιδράσαμε όταν η Διοίκηση του 401 ΓΣΝΑ με πρωτοφανή
απόφαση προσπάθησε να μας εκδιώξει από εκεί.



Προτείναμε στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Υπουργείου μας, τη
δημιουργία στο 401 Γ.Σ.Ν.Α., ειδικού αποκλειστικού γραφείου υποδοχής
για τους αστυνομικούς, καθώς και ειδική πτέρυγα στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. ή σε
άλλο νοσοκομείο π.χ. ΝΙΜΙΤΣ. Οι προτάσεις αυτές (και πολλές ακόμα)
είχαν γνωστοποιηθεί και στη Διοίκηση των Κεντρικών Ιατρείων Αθηνών,
με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.



Το 401 λίγο έλλειψε να γίνει το δεύτερο σπίτι μας. Ειδικά τα παιδιά
της Υ.Α.Τ. και της Υ.ΜΕ.Τ. είναι ήρωες. Τόσους τραυματίες συναντά
κανείς μόνο σε καιρό πολέμου (βλέπε συλλαλητήριο για τη Μακεδονία,
συμβολαιογραφία, συγκεντρώσεις εκπαιδευτικών κλπ κλάδων). Εμείς
ήμασταν πάντα εκεί δίπλα τους. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους.



Το προαναφερόμενο αίτημά μας (δημιουργία στο 401 Γ.Σ.Ν.Α., ειδικού
αποκλειστικού γραφείου υποδοχής για τους αστυνομικούς) φαίνεται
να ικανοποιείται, συμφώνα και με τις Υπουργικές εξαγγελίες. Δεν θα
πανηγυρίσουμε , αυτό που πρόκειται να γίνει είναι το αυτονόητο και
αναμένουμε βελτιώσεις ώστε να μην αισθανόμαστε πλέον εργαζόμενοι
δεύτερης και τρίτης κατηγορίας.



Προσφύγαμε για τις ανεξόφλητες αποζημιώσεις πρακτικής της
εκπαιδευτικής σειράς 2011 – 2013.



Πρώτοι από το 2017 αναδείξαμε το ζήτημα με τις ενδοεπικοινωνίες
(ασυρμάτους). Κάποιοι τότε μας έλεγαν ότι τα παραλέμε και ότι δεν
υπάρχει ζήτημα. Σήμερα ο ίδιοι παραδέχονται το πρόβλημα και δηλώνουν
ότι θα αντιμετωπισθεί !!!



Προσφύγαμε επίσης στα Διοικητικά Δικαστήρια για τις άδικες
μετακινήσεις συναδέλφων, παρά τη θέλησή τους ( πεζές περιπολίες,
συμβούλιο αξιωματικών κλπ).



Μεταφέραμε τα προβλήματα των Υπηρεσιών στην κεφαλή (Αρχηγό
ΕΛ.ΑΣ.), μέχρι τους αρμόδιους Διοικητές των μεγαλύτερων νευραλγικών
Υπηρεσιών του Τομέα ευθύνης μας (ΓΑΔΑρχη, Διοικητή Ασφαλείας,
Διευθυντή Αστυνομίας Αθηνών, Διευθυντή Άμεσης Δράσης, Διευθυντή
Μεταγωγών, Διευθυντή Αλλοδαπών, Διοικητή ΟΠΚΕ, Διοικητή Δ.Α.Ε.Α.,
Διευθυντές υπηρεσιών επιπέδου Α.Ε.Α. κλπ).



Με παρέμβαση της Ε.ΑΣ.Υ.Α. και ειδικότερα του Α’ Αντιπροέδρου
Χρυσάφη Γρηγορίου, οι χειριστές x-ray θα παρακολουθούν την
προβλεπόμενη εκπαίδευση.



Ζητήσαμε την παρουσία ψυχιάτρου και γιατρού υπηρεσίας στη Γ.Α.Δ.Α.



Να μην λησμονούμε ότι ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της
Ένωσής μας, εκδιώχθηκαν πειθαρχικά από την Ηγεσία για την θεσμικά
κατοχυρωμένη συνδικαλιστική τους δράση. Εκπροσώπους που τους
ψηφίζουν χιλιάδες μέλη δεν τους φιμώνει κανείς κύριοι. Δεν θα μας
φιμώσετε σας λέγαμε. Και φυσικά δεν το πετύχατε. Άλλοι παίρνουν
αστέρια στους ώμους, άλλοι τις Ε.Δ.Ε. Οι Ε.Δ.Ε. είναι παράσημα όμως
για μας.



Αναβαθμίσαμε την εφημερίδα της Ένωσης «Σύγχρονη Αστυνομία» με
καλύτερης ποιότητας χαρτιού, νέες στήλες, θέματα και νέα αρθρογραφία
για σημαντικά θέματα που μας αφορούν. Μοιράζεται σχεδόν σε όλες τις
Υπηρεσίες με ιδία μέσα και προσωπικό κόπο του ίδιου του Διοικητικού
Συμβουλίου και των αντιπροσώπων της Ε.ΑΣ.Υ.Α. Η εφημερίδα της
Ένωσης αποτελεί τη φωνή μας και αυτή πλέον ακούγεται πολύ δυνατά
και παντού.



Αποστείλαμε εξώδικη διαμαρτυρία σε Διοικητή Διεύθυνσης για την
παραβίαση των Διατάξεων περί χρόνου εργασίας και την παντελή
έλλειψη Διοικητής μέριμνας, κατά την πολύωρη εκτέλεση υπηρεσίας
των συναδέλφων, επιφυλασσόμενοι για τις υπόλοιπες νομικές ενέργειες
εναντίον του.



Καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία για έκθεση σε κίνδυνο,
όσο αφορά την φύλαξη ευπαθών στόχων (σταθερά σημεία), υπόθεση η
οποία θα έχει σύντομα εξέλιξη !!! Και οι υπεύθυνοι ας αναλάβουν τις
ευθύνες τους.



Βρεθήκαμε στο δρόμο. Στις πορείες. Ξημερώσαμε έξω από το Κοινοβούλιο
και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατά την ψήφιση του νέου άδικου
μισθολογίου. Πάντα παρόντες στα καλέσματα της Π.Ο.ΑΣ.Υ.



Προσφύγαμε μέσω της Ομοσπονδίας μας στο Σ.τ.Ε. για το κατάπτυστο
μισθολόγιο, το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις τελεσίδικες αποφάσεις
του Σ.τ.Ε. Η απόφαση αναμένεται σύντομα.



Ενημερώσαμε από την πρώτη μέρα, και επεξηγήσαμε στα μέλη μας,
μέσω των επισκέψεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες, την εφαρμογή του νέου
μισθολογίου ανά βαθμίδα.



Προσφύγαμε για την αδικία του βαθμολογίου στους Ανθυπαστυνόμους.
Αποστείλαμε στην Ομοσπονδία μας αιτιολογημένες προτάσεις για την
εξισορρόπηση των αδικιών αναφορικά με την βαθμολογική εξέλιξη όλων
των βαθμίδων.



Επιτέλους κατατέθηκε τροπολογία προς ψήφιση για την καταβολή των
δεδουλευμένων νυχτερινών Δεκεμβρίου 2018. Είναι σαφές ότι αν δεν
είχαμε αγωνιστεί με την ένταση και το πάθος που επιδείξαμε για την
καταβολή των δεδουλευμένων των συναδέλφων μας, ακόμα δεν θα είχε
επιλυθεί ούτε αυτό το τόσο απλό και δίκαιο αίτημά μας.
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συνέχεια απο την προηγούμενη σελίδα




Για το άλυτο θέμα της καθαριότητας έχουμε ήδη καλέσει αρκετές
φορές τους επόπτες υγείας της Διεύθυνσης Υγειονομικού της
Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει αυτοψία σε
αρκετές υπηρεσίες (κτίριο Γ.Α.Δ.Α., Α.Τ. Κυψέλης, Αλλοδαπών κ.α.), τα
πορίσματα – κόλαφος των οποίων θα χρησιμοποιήσουμε για προσφυγή
στη Δικαιοσύνη, για την διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας των
συναδέλφων.
Απαιτήσαμε την επιστροφή των εισφορών από το πρώην Τ.Π.Δ.Υ.,
νυν ΕΤΕΑΕΠ, λόγω της μη τήρησης των προϋποθέσεων που όριζε η
νομοθεσία, για την προαιρετική υπαγωγή τους στο εν λόγω Ταμείο
χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος.



Αντιδράσαμε έντονα και αναδείξαμε τους λόγους για τους οποίους
έπρεπε να αποτραπεί η επιχειρούμενη από την Κυβέρνηση μετατροπή
κάποιων αξιόποινων πράξεων από Κακουργήματα σε Πλημμελήματα.



Είχαμε πλούσια κοινωνική αποστολή και σε συνάρτηση με την
πραγματοποίηση της λαχειοφόρου, ενισχύσαμε οικονομικά κάποια
ιδρύματα, αποδίδοντας όλα τα έσοδα από τη λαχειοφόρο αγορά, σε
συνανθρώπους μας που μας χρειάζονται (Όραμα Ελπίδα Μαριάννα
Βαρδινογιάννη – Εργαστήρι κ.α.).



Υιοθετήθηκαν αρκετές προτάσεις μας για τη βελτίωση των Διατάξεων του
Κώδικα Μεταθέσεων που σκοπό είχαν το κλείσιμο των «παραθύρων».



Προτείναμε την άμεση ενίσχυση της Δ.Α.Ε.Α. και του Μεταγωγών μόνο
με νεοεξερχόμενους των Σχολών και όχι με τον «άναρχο» τρόπο που
επιχειρήθηκε.



Συνδιοργανώσαμε μαζί με την ΠΟΑΣΥ και τις Ενώσεις της Αττικής,
Ημερίδα για τη ΒΙΑ στα γήπεδα παρουσία Ευρωπαίων Αξιωματούχων
και εμφανών προσωπικοτήτων του χώρου, παρουσία Κομμάτων και της
Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας, προτείνοντας λύσεις για την παρουσία
της αστυνομίας στους αγωνιστικούς χώρους. Παράδειγμά μας πρέπει να
είναι τα προηγμένα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα τα οποία εν μία νυκτί
(π.χ. Αγγλία) «καθάρισαν» τα γήπεδα. Πολιτική βούληση χρειάζεται.



Διοργανώσαμε Ημερίδα για την Υγιεινή και Ασφάλεια όπου
αναπτύχθηκαν ενδιαφέροντα θέματα.



Παρουσιάσαμε κάθε χρόνο το Ημερολόγιό μας σε ειδικές εκδηλώσεις,
παρουσία επισήμων, Κομμάτων, Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας, αλλά
και εκατοντάδων συναδέλφων.



Πραγματοποιήσαμε αθλητικές εκδηλώσεις κοινωνικού – φιλανθρωπικού
περιεχομένου, με τη συμμετοχή ομάδων όπως ο ΠΟΛΙΣ – η Κιβωτός του
Κόσμου, η ομάδα της Βουλής, καθώς και αγώνα με αναπηρικά αμαξίδια
στην Πλατεία Συντάγματος, που συνδιοργανώθηκε με τον ΟΣΕΚΑ και
την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος. Στην εν λόγω εκδήλωση
μοιράστηκε από την Ένωση Αθηνών υλικό για τα τροχαία ατυχήματα και
για τον Σχολικό εκφοβισμό (bullying).



Διοργανώνουμε τουλάχιστον μια αιμοδοσία κάθε μήνα σε διάφορες
Αστυνομικές Υπηρεσίες διαθέτοντας πλέον μια από τις μεγαλύτερες
τράπεζες αίματος. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι πλέον όλοι οι
συνάδελφοι γνωρίζουν πως όταν χρειαστούν κάλυψη σε αίμα οι ίδιοι
ή συγγενικά τους πρόσωπα, η Ένωσή μας ανταποκρίνεται άμεσα στις
ανάγκες τους.

Τι θα γίνει κύριοι με το άβατο ;;;
Του Γερακαράκου Γρηγορίου
Προέδρου Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκαν στα Εξάρχεια οι
συμπολίτες μας, κατά τη διάρκεια της ειρηνικής τους συγκέντρωσης και
αποδοκιμάζω τελείως τα άθλια συνθήματα που ακούστηκαν για ανθρώπους, οι
οποίοι όχι μόνο δεν είναι στη ζωή, αλλά δολοφονήθηκαν άνανδρα από στυγνούς
τρομοκράτες.
Όλα τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να καταδικάσουν τα
προαναφερόμενα φαινόμενα κι από κοινού να αναλάβουν πρωτοβουλίες για
μία ενιαία πολιτική επίλυσής τους, πριν θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα. Άμεσα
η πολιτεία πρέπει να αφυπνιστεί και να λάβει δραστικά μέτρα για την κατάργηση
του άβατου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και για την εξουδετέρωση κάθε
μορφής ανομίας και προσβολής του κράτους δικαίου.



Ενισχύσαμε οικονομικά (στο μέτρο δυνατοτήτων της Ένωσης),
αναξιοπαθούντες συναδέλφους με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου.



Καθημερινά υπήρχε άμεση κλιμακωτή αντίδραση και καταγγελία σε
οποιοδήποτε περιστατικό καταστρατήγησης Προεδρικών Διαταγμάτων,
με ταυτόχρονη νομική κάλυψη των μελών μας.
Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω, αφού οι δράσεις μας δείχνουν και τον
αγώνα που δίνουμε καθημερινά.

Η τριετία της θητείας μας ξεκίνησε με πρόεδρο τον Χρήστο Μαυραγάνη
και στα μέσα της θητείας, λόγω μετάθεσής του αντικαταστάθηκε από τον Πάκο
Δημοσθένη (Α΄ Αντιπρόεδρος ως τότε). Δεν θα ισχυριστώ επ’ ουδενί ότι εμείς
τα κάνουμε όλα τέλεια ή ότι είμαστε εμείς και κανείς άλλος. Ούτε ότι όλα τα
προβλήματα έχουν επιλυθεί.
Για ένα όμως μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα.
Δεν υπάρχει συνάδελφος ο οποίος να έχει έρθει τόσο στα παλιά γραφεία
της Ένωσης στην οδό Χαλκοκονδύλη, όσο και στα νέα γραφεία στην οδό Καρύστου,
τον οποίο να τον απασχολούσε κάποιο υπηρεσιακό πρόβλημα ή πρόβλημα
υγείας και να μην ασχοληθήκαμε μαζί του συμβάλλοντας ολικά ή εν μέρει στην
επίλυσή του. Η ικανοποίησή μας είναι ο συνάδελφος να αισθάνεται ότι κάποιοι
τον στήριξαν και δεν ήταν μόνος του. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, όμως για τα
μέλη της απερχόμενης Διοίκησης του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α. που υπάγονται στο Ε.Κ.Α.,
βρίσκονται σε μάχιμες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. και δίπλα στους συναδέλφους.
Είναι ίσως η πρώτη φορά που η Διοίκηση της Ένωσης εργάζεται
στις Μάχιμες Υπηρεσίες δίπλα στους συναδέλφους , αφουγγραζόμενη τα
προβλήματά τους
Σκοπός μας είναι να μας νιώσει η εκάστοτε Ηγεσία, η οποία διαχρονικά
προσπαθεί να καταδυναστεύει τον κατώτερο, χρησιμοποιώντας τερτίπια - τρικ
ώστε να καταστρατηγεί εργασιακά δικαιώματα και όχι μόνο. Δεν θα αφήσουμε
κανέναν συνάδελφο μόνο του. Θα νιώθουν την ανάσα μας παντού.
Συνάδελφοι η στήριξή μας είστε εσείς. Στοχεύουμε σε ένα νέο πλάνο,
το οποίο θα έχει ως κύριο στόχο να φέρει τον συνάδελφο κοντά στην Ένωση ώστε
να αισθάνεται τα γραφεία της, σαν δεύτερο σπίτι του.
Το συνδικάτο οφείλει να βρίσκεται μακριά από οποιαδήποτε κομματική
επιρροή. Αντισταθείτε σθεναρά σε αυτούς που καλύπτουν τη συνδικαλιστική
γύμνια τους, μόνο πίσω από το «ρουσφέτι».
Το λέμε και θα το βροντοφωνάζουμε. Θα είμαστε μαζί με όποιον θα
είναι μαζί μας και θα προωθεί τα αιτήματα του κλάδου μας . Με τους υπόλοιπους
, απ’ όπου και αν προέρχονται πολύ απλά θα είναι απέναντί μας.

ERGA OMNES…

Φτάνει...
Του Γεωργού Κωνσταντίνου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Δεν θα αναφερθώ εκ νέου και για πολλοστή φορά στα προβλήματα
που ταλαιπωρούν καθημερινά τον μάχιμο αστυνομικό της Υ.Α.Τ. Νομίζω έχουμε
κουραστεί να τα λέμε και να εισπράττουμε συνεχώς την ίδια καταφατική
απάντηση.

ΝΑΙ θα αλλάξει το Π.Δ. και θα ενισχυθεί με προσωπικό η Υπηρεσία μας.

ΝΑΙ θα βελτιωθεί η παρούσα κατάσταση με τις ακινητοποιημένες
διμοιρίες επί 24ωρου σε σταθερά σημεία.

ΝΑΙ θα υπάρξει η υλικοτεχνική μέριμνα σε δημόσια υλικά απαραίτητα
για την αυτοπροστασία του Αστυνομικού της Υ.Α.Τ.

ΝΑΙ θα εγκριθεί το κονδύλι για αλλαγή ελαστικών στις κλούβες από
τις οποίες οι μισές και παραπάνω, έχουν κριθεί ακατάλληλες για την
μεταφορά προσωπικού.
Όχι μόνο δεν πραγματοποιείται καμία από τις παραπάνω δεσμεύσεις,
αλλά πλέον έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο.
Τρεις διμοιρίες της Υπηρεσίας μας οι οποίες διατάχθηκαν για την
αντικατάσταση έτερων διμοιριών σε Λέσβο, Σάμο και Λέρο, υποχρεώθηκαν να
επωμιστούν τα έξοδα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων τους, λόγω αδράνειας των
υπευθύνων. Αστυνομική επιχείρηση δηλαδή, αλλά με έξοδα του αστυφύλακα.
Μάλλον κάποιοι χλευάζουν την νοημοσύνη μας.
Μάλλον κάποιοι εισπράττουν την υπομον
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Η φωνή της Υ.ΜΕ.Τ.
Επιμέλεια: ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Μιχαήλ, ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ΑΛΕΞΙΟΥ Κωνσταντίνος, ΔΟΥΒΛΗΣ Απόστολος, ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
Σπυρίδων, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος, ΤΖΑΝΗΣ Αντώνιος, ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ Σπυρίδων
Το τελευταίο εξάμηνο έχουμε μια νέα ανακάλυψη στην υπηρεσία μας μετά
από αυτή των νανοδιμοιριών, τα ΝΑΝΟΒΑΝΑΚΙΑ που όλοι οι αξιωματικοί μας
είχαν υποσχεθεί ότι αυτό θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου. Για αυτή την χρήση
που θέλουν τα νανοβανάκια είναι η ΟΠΚΕ κάποιοι δεν θα αλλάξουν την αποστολή
της υπηρεσίας μας και να θέτουν τους συναδέλφους σε κίνδυνο στέλνοντας ένα
βαμβάκι των 4-5 ατόμων σε γήπεδο με 300 οπαδούς.
Συγχαρητήρια στην διμοιρία που προσήγαγε μέλη του Ρουβίκωνα από το
Υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις, άψογη διαχείριση
από πλευράς του επεισοδίου. Εντύπωση μας έκανε ότι τα δύο βανάκια που ήταν
πλησίον στην Πρεσβεία Μεξικού δεν πήραν πότε εντολή να κινηθούν για το
σημείο.
Μέλη του σωματείου επισκέφτηκαν την έδρα της Δ.Α.Ε.Α. μετά την Ανάσταση
για να μεταφέρουν τις ευχές του Δ.Σ.
Για εκατό είκοσι άτομα πορεία από το κέντρο προς την πρεσβεία ΗΠΑ
τοποθετήθηκε φραγμός 16 λεωφορείων και έγινε ανάκληση “διμοιριακού” που
ίσχυε για την συγκεκριμένη μέρα.
Αυτό προς πρέπει να σχολιαστεί;;; Απονεμήθηκε “Εύφημη μνεία” σε όσους
τραυματίστηκαν στα επεισόδια στην συγκέντρωση του Μακεδονικού.... Δηλαδή
αυτοί που δεν τραυματίστηκαν δεν αξίζουν επιβράβευση;

Μετά από πολλά χρόνια έγινε ολική επισκευή στα δύο από τα τρία ασανσέρ
της ΔΑΕΑ .. Όλα καλά.. αλλά δεν έγινε πρόβλεψη για κονδύλι για συντήρηση αυτών
δύο φορές το μήνα, με αποτέλεσμα αυτά να σφραγιστούν. Όπως προβλέπεται
...”Γιοφύρι της Άρτας”.
Αγνοείται η τύχη των εκατό Αστυνομικών που προορίζονται για ενίσχυση
της ΔΑΕΑ. Άλλη μια σπασμωδική κίνηση. Πλησιάζουμε στο τέλος, άραγε υπάρχει
ελπίδα;
Οι διαταγές για την εξάρτηση που φέρουν οι διμοιρίες είναι πάγιες. Δεν
μπορεί ο εκάστοτε Διευθυντής Μέτρων να ζητάει από τους αξιωματικούς ή
τους διμοιρίτες να διαθέτουν τις δυνάμεις χωρίς κράνος ή ασπίδα. Ο διμοιρίτης
πιστεύουμε έχει την δυνατότητα να εκτιμήσει τον ενδεχόμενο κίνδυνο και να
πράξει ανάλογα. Δεν χρειάζονται άλλοι τραυματίες.
Περίοδος αδειών Πάσχα. Ελάχιστες δυνάμεις λόγω των προγραμματισμένων
αδειών στα σημεία. Πιστεύουν μερικοί ότι θα βγουν οι άδειες του καλοκαιριού με
αυτές τις συνθήκες; Εάν συμβεί ένα σοβαρό γεγονός που θα χρειαστούν μεγάλες
δυνάμεις εν μέσω καλοκαιριού τι θα γίνει;;; Τελικός Κυπέλλου Ισπανίας με
99.000 Μπαρτσελόνα- Ρεάλ - 400 Αστυνομικοί.... Τελικός Ελλάδος ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 850
οπαδοί 2.800 Αστυνομικοί...
Όλο και λιγότεροι στην ΔΑΕΑ. Οι αποχωρήσεις συνεχίζονται....
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Τα νέα της Υ.Α.Τ.
Επιμέλεια: ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Γεώργιος, ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος,ΚΑΡΑΤΣΙΒΟΣ Ιωάννης
ΣΦΥΡΛΑΣ Απόστολος, ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΣ Γεώργιος, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ηλίας, ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χρήστος, ΓΕΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος, ΒΑΡΒΑΤΟΣ Αποστόλης
Η μεγαλύτερη εκκρεμότητά μας είναι η τροποποίηση του ΠΔ των μεταθέσεων
το οποίο δεν επιτρέπει στους νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες να τοποθετηθούν
στην Δ.Α.Ε.Α.
Η Υπηρεσία μας δίχως την αναγκαία ενίσχυση προσωπικού αργοσβήνει.
Φυσικά όταν αναφερόμαστε σε ενίσχυση της ΥΑΤ δεν εννοούμε την
ανεπαίσχυντη Διαταγή του Αρχηγείου για ενίσχυση με 100 άτομα, με κριτήρια
τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα τόσο στην
Υπηρεσία μας, όσο και στους ίδιους τους συναδέλφους.
Σαν να μην έφτανε η έλλειψη προσωπικού, καθώς πλέον η αριθμητική δύναμη
των Διμοιριών έχει κατρακυλήσει στο μισό σε σχέση με την κατάσταση που
επικρατούσε προ πενταετίας, στην επικίνδυνη αυτή κατάσταση έχει προστεθεί
και η έλλειψη υλικοτεχνικής μέριμνας.
Ως πότε ο κακοπληρωμένος Έλληνας αστυνομικός θα βάζει το χέρι στην τσέπη
για να προστατέψει την σωματική του ακεραιότητα ώστε στη συνέχεια να είναι
σε θέση να προστατέψει και τον έλληνα πολίτη; Σε ανεπτυγμένα κράτη κάτι τέτοιο
αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας. Στην Ελλάδα του 2019; Γιατί στην Υ.Α.Τ. του
2019 δεν υπάρχει ούτε στολή για αντικατάσταση.
Αξιωματικοί και λοιποί βαθμοφόροι της ΥΑΤ οφείλουν να κάνουν αναφορές
για την τρέχουσα κατάσταση γιατί αν συνεχίσουμε με αυτές τις δυνάμεις, είναι
θέμα χρόνου να συμβεί κάτι σοβαρό για το οποίο είναι βέβαιο πως αυτοί θα
επωμιστούν τις ευθύνες.

Στις 11/05/2019, διεξήχθη ο Τελικός Κυπέλου ποδοσφαίρου μεταξύ
των ομάδων ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Η Πολιτεία αποφάσισε ο συγκεκριμένος τελικός
να πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών και να δοθούν μόνο 1040
προσκλήσεις. Ειναι αδιανόητο σε ένα παιχνίδι χωρίς φιλάθλους και από τις δυο
πλευρές η Ηγεσία να απασχολεί περί τις 80 Διμοιρίες. Την αδράνεια Πολιτείας και
Ηγεσίας για ακόμη μια φορά την πλήρωσε με την υπερεργασία του ο Αστυνομικός
της ΔΑΕΑ. Η θέση της Ένωσής μας καθώς επίσης και της Ομοσπονδίας μας είναι
ξεκάθαρη, σχετικά με τον ρόλο που πρέπει να έχει ο Έλληνας αστυνομικός και
ιδιαίτερα ο υπηρετών στη Δ.Α.Ε.Α., σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
Στις 22/4/2019 ήταν προγραμματισμένη αντικατάσταση των Διμοιριών που
βρίσκονται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Δυστυχώς λόγω αδράνειας
του Αρχηγείου και για λόγους που δε μας αφορούν, οι συνάδελφοι πλήρωσαν
από την τσέπη τους τα ατομικά εισιτήρια μετάβασής τους και χωρίς την δική
μας παρέμβαση και την άμεση συνεννόηση με την Διοίκηση της Δ.Α.Ε.Α., ώστε
να πληρωθούν τα εισιτήρια των Λεωφορείων από την παγία, λίγο έλλειψε να
πληρωθούν και αυτά από το προσωπικό των Διμοιριών.
Θα έπρεπε να ντρέπονται ορισμένοι για το πως μια Υπηρεσία παράδειγμα
οργάνωσης όπως η Υ.Α.Τ., την έφτασαν σε αυτό το σημείο.

Σ.τ.Ε.: Αντισυνταγματικό και το τρίτο μισθολόγιο - Παραπομπή στην Ολομέλεια
Αντισυνταγματικότητα και του
εν ισχύ -τρίτου κατά σειρά- μισθολογίου
των Σωμάτων Ασφαλείας προοιωνίζει
η απόφαση 852/2019 του ΣΤ’
Τμήματος του ΣτΕ, που δημοσιεύθηκε
και παραπέμπει την υπόθεση στην
Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου,
λόγω μείζονος σπουδαιότητας.

«Η εξέλιξη είναι απόλυτα θετική για χιλιάδες στελέχη των Σωμάτων
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας μας και αναμενόμενη ως
προς την παραπομπή της στην Ολομέλεια. Ασφαλώς πρέπει να αναμένουμε την
θεώρησή της, ώστε να μελετήσουμε το σκεπτικό της» δήλωσε ο Χαράλαμπος
Μπουκουβάλας νομικός σύμβουλος της ΠΟΑΣΥ, που χειρίστηκε την υπόθεση.
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Τέλος στον φαρισαϊσμό και στην υποκρισία του πολιτικού συστήματος
Θα απαιτούνταν χιλιάδες σελίδων και ατελείωτες ώρες
βιντεοσκοπημένου υλικού αν αποτολμούσαμε να παραθέσουμε τις καταγγελίες
και τις εκκλήσεις μας προς τις κυβερνήσεις, τα πολιτικά κόμματα και άλλους
κοινωνικούς φορείς για αυτό το όνειδος των Εξαρχείων, όπως αυτό διαμορφώθηκε
με την ανοχή πολλών, τα τελευταία χρόνια, απολαμβάνοντας μιας ιδιότυπης
ασυλίας που αγγίζει πλέον τα όρια του σκανδάλου και των ποινικών ευθυνών.
Θυμίζουμε επιγραμματικά μόνο την πρωτοβουλία που είχαμε
αναλάβει για την πραγματοποίηση ανοικτής δημόσιας συζήτησης για το άβατο
στην Πλατεία Εξαρχείων το 2017 και τον πανικό που κατέλαβε υψηλά ιστάμενα
πρόσωπα στην κυβέρνηση και όχι μόνο, με αποτέλεσμα την απαγόρευσή της
και μάλιστα με μια προσπάθεια ενοχοποίησης της Ομοσπονδίας μας, ωσάν το
άβατο και τις εγκληματικές πράξεις που διαδραματίζονται εντός αυτού να τις
υποκινούσαν και να τις διενεργούσαν οι …αστυνομικοί! Αντί δηλαδή, η πολιτεία
να επικροτήσει την καλή διάθεση της Ομοσπονδίας να συμβάλλει στην ανάδειξη
του προβλήματος και στην αναζήτηση λύσεων, βρέθηκε κατηγορούμενη επειδή
τόλμησε να καταστήσει σαφή τα όρια των ευθυνών όλων των αρμοδίων.
Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας ανέφερε:
Η απροκάλυπτη απόπειρα δολοφονίας εναντίον των συναδέλφων μας του
Λιμενικού Σώματος που επιχείρησαν να ολοκληρώσουν στα Εξάρχεια, με
συλλήψεις των δραστών, την έρευνα που διενεργούσαν για την εξάρθρωση
κυκλώματος ναρκωτικών, ήρθε να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά την
ορθότητα όλων των πρωτοβουλιών της Ομοσπονδίας μας που στόχευαν
και στοχεύουν στην αφύπνιση της πολιτείας και στη λήψη δραστικών
μέτρων για την κατάργηση του άβατου στο κέντρο της Αθήνας και την
εξουδετέρωση κάθε μορφής ανομίας και προσβολής του κράτους δικαίου.
Παράλληλα, το ως άνω εγκληματικό περιστατικό, ανέδειξε
σε όλο του το μεγαλείο το φαρισαϊσμό και την υποκρισία ενός φαύλου
και σαθρού πολιτικού συστήματος στη χώρα μας, το οποίο δήθεν
χρόνια τώρα μένει με το στόμα ανοιχτό, κάθε φόρα που έχουμε ρίψη
μολότωφ, καταστροφές περιουσιών, κάψιμο απλών αστυνομικών, κ.α.
Και
τώρα
τι;
Εμβρόντητοι
καταδικάζουν
το
αυτό
γεγονός
σε
βάρος
συναδέλφων
μας
του
Σώματος, νομίζοντας ότι κοροϊδεύουν τους πάντες!

αιματηρό
Λιμενικού

Αλήθεια, μετά και τα χθεσινά, τι έχετε να πείτε; Πέσατε πάλι
από τα …σύννεφα ή μήπως είναι καιρός να σταματήσετε τα «παραμύθια»
και να αναλάβετε πρωτοβουλίες πριν θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα;
Όλοι ξέρουμε ότι άπαντες προσπαθούν, με ένα άνευ προηγουμένου
θράσος, να εκμεταλλευτούν το αίμα των ανθρώπων της τάξης και της
προστασίας του πολίτη, λέγοντας ότι καταδικάζουν τις επιθέσεις εναντίον μας.
Ας γνωρίζουν λοιπόν ότι κάνεις δεν τους πιστεύει, κανείς δεν περιμένει τίποτε
από αυτούς και απλά και μόνο είναι για άλλη μία φορά ψεύτες και υποκριτές.

Αν δεν το πράξετε, το κρίμα στο λαιμό σας!!
Εμείς τιμούμε τον όρκο και την αφοσίωση που
έχουμε στον Ελληνικό Λαό σε αντίθεση με εκείνους
που οι όρκοι τιμής είναι ψιλά γράμματα!!!

Αθάνατοι..... Για εμάς!!!!
Την καθιερωμένη
εκδήλωση τιμής και μνήμης
των Ηρώων του Σώματος της
Ελληνικής Αστυνομίας, το
συνδικαλιστικό μας κίνημα
υπενθύμισε, στον Αγ. Ι.
Ρέντη και στην οργανωμένη
πολιτεία, την υποχρέωσή
της, όχι μόνο να μη λησμονεί
αυτούς που έδωσαν ακόμα
και τη ζωή τους για την
Πατρίδα, αλλά και να κάνει
ό,τι είναι απαραίτητο για
να διατηρεί τον αστυνομικό οργανισμό σε υψηλά επίπεδα επαγγελματικής
καταξίωσης και προσφοράς υπηρεσιών προς την ελληνική κοινωνία και τη χώρα
ολόκληρη.
Επιπλέον, η σημερινή Ημέρα, δεν πρέπει να καθιερωθεί ως μια τυπική
υποχρέωση του συνδικαλιστικού μας κινήματος που στην πορεία αγκαλιάστηκε
και από την επίσημη ηγεσία και την πολιτεία γενικότερα.
Οι εκλιπόντες έδωσαν τη ζωή τους στην Πατρίδα κατά την εκτέλεση
του καθήκοντος, γνωρίζοντας ότι η πατρίδα μπορεί να υπάρχει χωρίς εμάς, αλλά
εμείς δεν υπάρχουμε χωρίς Πατρίδα. Και η πατρίδα μεγαλούργησε όταν υπήρχαν
άνθρωποι που ήταν διατεθειμένοι να εκτελέσουν το καθήκον τους, προσφέροντας
ακόμα και τη ζωή τους.
Στην Αθήνα, η επιμνημόσυνη δέηση έγινε στον Ιερό Ναό των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών ενώ στη συνέχεια κατατέθηκαν στεφάνια στο Μνημείο
Πεσόντων που έχει ανεγερθεί στο προαύλιο του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.
Κυρίαρχο αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, το οποίο τέθηκε
και σήμερα από όλους, είναι η θωράκιση του λειτουργήματός μας, η αναγνώρισή
του ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού και η διάθεση κονδυλίων για την εμπέδωση
του αγαθού της ασφάλειας, ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την κοινωνική
ευημερία και ανάπτυξη.

Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες τραυματίες από το 1984, είναι ένας
τραγικός απολογισμός, όμοιος του οποίου δεν απαντάται σε καμία ευρωπαϊκή
αστυνομία που πρέπει να προβληματίσει κάθε αρμόδιο και κάθε υπεύθυνο κριτή
της ελληνικής πραγματικότητας. Δυστυχώς όμως η σημερινή Φυσική Ηγεσία, για
πρώτη φορά μετά από περίπου 20 χρόνια που έχει καθιερωθεί το Α’ Ψυχοσάββατο
ως Ημέρα Μνήμης στους πεσόντες αστυνομικούς, δήλωσε παρούσα δια της
απουσίας της, μη εκδίδοντας διαταγή και χωρίς την παρουσία αγήματος για την
απόδοση τιμών. Πως άραγε θα σεβαστούν τους εν ενεργεία αστυνομικούς από τη
στιγμή που δεν τιμούν ούτε τους θανόντες!!!
Δείχνουν πλέον πολύ μικροί στα μάτια μας ,στα μάτια των συγγενών
των θανόντων και σε όλη την Ελληνική κοινωνία.
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Φύλαξη εκλογικών τμημάτων-παρωδία
ασφάλειά του, σε συνδυασμό με την τήρηση της εκλογικής νομοθεσίας. Δεν έχει
δικαίωμα για διάλειμμα ενώ αν πάθει κάτι δεν θα το μάθει κανείς, διότι πολύ
απλά υπάρχουν αρκετές καταγγελίες ότι σε πολλά εκλογικά τμήματα δεν υπάρχουν ασύρματοι!

Παρέμβαση της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών είναι στην δυσάρεστη θέση
να καταγγείλει ότι δεν έχει προηγούμενο στα χρονικά αυτό που συμβαίνει αυτές τις ώρες στα σχολικά συγκροτήματα της Αθήνας που στεγάζουν τα εκλογικά
τμήματα, όπου αύριο θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία. Οι υπεύθυνοι για τα
μέτρα διέθεσαν ΜΟΝΟ έναν αστυνομικό το οκτάωρο (όπως μας καταγγέλλουν
εκατοντάδες μέλη μας) για την φύλαξη κάθε κτιρίου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ανοιγοκλείνει - ξεκλειδώνει την είσοδο για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, καθώς και τις αίθουσες των εκλογικών τμημάτων για την προετοιμασία
των εκλογών. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι δε, εκνευρίζονται από τις καθυστερήσεις που αναπόφευκτα υπάρχουν, αφού σε όλο τον τεράστιο χώρο υπάρχει μόνο
ένας «superman» αστυνομικός που τα κάνει όλα, καλούμενος να διασφαλίσει την

Επειδή για οτιδήποτε πάει στραβά είναι βέβαιο ότι θα του καταλογιστούν ευθύνες από την Υπηρεσία και δεν έχει ούτε καν ως μαρτύρα έτερο συνάδελφο, είτε για την υπεράσπισή του είτε για άμεση συνδρομή σε τυχόν επεισόδιο,
δηλώνουμε σε αυτούς που έλαβαν αυτήν την απόφαση και σχεδίασαν αυτή την
προχειρότητα, πως σας καθιστούμε υπευθύνους για οτιδήποτε συμβεί εις βάρος
της ασφάλειας των συναδέλφων μας. Άλλωστε η ακριβής ημερομηνία πραγματοποίησης των Ευρωεκλογών ήταν γνωστή εδώ και μήνες, όπως και το πλήθος
των εκλογικών τμημάτων. Οπότε δεν δικαιολογείται το μπάχαλο και ο πανικός της
τελευταίας στιγμής με τα μέτρα να ανακοινώνονται την Παρασκευή στις Υπηρεσίες, ακόμα και αργά το βράδυ. Αλλά έχουμε μια απορία: Πως γίνεται αφού «απογυμνώθηκαν» από τα μέτρα των εκλογών οι συνήθεις Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α.,
εντούτοις να παρατηρείται αυτό το αίσχος; Η ερώτηση είναι ρητορική. Μάλλον οι
ιθύνοντες ασχολούνταν με το πως θα περιφρουρήσουν συγκεκριμένο κτίριο στο
οποίο υπηρετούν εκατοντάδες αστυνομικοί και μετά από πολλή σκέψη βρήκαν τη
λύση να το γεμίσουν με Αστυφύλακες της ΥΜΕΤ όρθιους μέσα στο λιοπύρι.
Καλούμε δε όλους τους συναδέλφους μας για την δική τους διασφάλιση, να προβούν σε ατομικές αναφορές προς τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα
προειδοποιώντας για τους κινδύνους στους οποίους τυχόν εκτίθενται από την
διάθεσή τους σε ολόκληρα σχολικά συγκροτήματα κατά μόνας, επιφυλασσόμενοι
πάντως νόμιμου δικαιώματός τους.
Το νομικό μας τμήμα σε συντρέχουσα περίπτωση είναι στην διάθεση
των μελών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, καθ’ όλη την διάρκεια
της εκλογικής διαδικασίας.

Μην νομοθετήσετε την ανασφάλεια!
     

Τεράστια ερωτηματικά, αλλά και αγανάκτηση, μας προκάλεσε το προσχέδιο της
ανανέωσης του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που είδε το
φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες.
     Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών έχουμε πίστη στους θεσμούς
και στην Δημοκρατία, έχουμε επίσης και υποχρέωση να υπερασπιστούμε τους
συναδέλφους – μέλη μας.
    Ως εκ τούτου διατυπώνουμε τις εξής παρατηρήσεις, εκφράζοντας παράλληλα
τη διαφωνία μας για κάποιες από τις προωθούμενες αλλαγές:
     – Η ανανέωση του Ποινικού Κώδικα αλλά κυρίως του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
είναι ένα ζήτημα σε εκκρεμότητα, πλην όμως μία προεκλογική περίοδος δεν
νομίζουμε ότι ενδείκνυται για τη διαχείριση τόσο σοβαρών θεμάτων, καθώς
κινδυνεύει να διολισθήσει σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Το δε
όλο χρονικό πλαίσιο διαβούλευσης είναι πολύ συρρικνωμένο, καθώς ζητείται από
όλον τον νομικό κόσμο εντός 20 ημερών να καταθέσει αντιρρήσεις, διορθώσεις,
συμπληρώσεις προτάσεις σε έναν Ποινικό Κώδικα και έναν Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας που, ως φαίνεται, αλλάζει εκ βάθρων.
      Δεν πρέπει δε να ξεχνάμε, ότι βάσει του θεμελιώδους άρθρου 2 του Ποινικού
Κώδικα «περί αναδρομικής ισχύος του ηπιότερου Νόμου» οι νέες διατάξεις θα
ισχύσουν σε υποθέσεις επί των οποίων έχει ασκηθεί ήδη ποινική δίωξη ή έχουν
ήδη ορισθεί δικάσιμοι.

     – Κατ` αρχάς το άρθρο 272 «παραβάσεις σχετικές με εκρηκτικές ύλες»
«πλημμεληματοποιείται» αντί κακουργήματος που είναι σήμερα. Τι σημαίνει
πρακτικά; «Η κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή εκρηκτικών υλών ή εκρηκτικών
υλών με σκοπό εγκληματικές πράξεις από τιμωρία με κάθειρξη με πλαίσιο
ποινής τα 5-20 έτη πλέον θα τιμωρείται με φυλάκιση «τουλάχιστον τριών
ετών». Επίσης καταργείται η παράγραφος 2 του ανωτέρω άρθρου που
αφορά εν πολλοίς προμήθεια, παράδοση, παραλαβή, φύλαξη, απόκρυψη
ή μεταφορά εκρηκτικών υλών και βομβών, με γνώση της επιδιωκόμενης
εγκληματικής δράσεως που μέχρι σήμερον επαπειλείτο κάθειρξη μέχρι 10 ετών,
ήτοι ουσιαστικά «αποποινικοποιούνται» οι «μεσάζοντες» και οι «βοηθοί
εκτελέσεως».
      – Στην ίδια λογική, προβληματισμό για την κοινωνική ειρήνη προκαλεί και
η κατάργηση της κατά συνήθειας τελέσεως εγκλήματος (άρθρο 13στ) όπου
παραμένει μόνον η κατ’ επάγγελμα.
    – Οι προτεινόμενες διατάξεις για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης,
ήτοι το άρθρο 187 παρ.3, αλλάζει το πλαίσιο ποινής από τα 10 έως 20 έτη στα 5
έως 10 έτη, αφού πλέον θα αποτελεί επιβαρυντική περίσταση ενώ μέχρι πρότινος
αποτελούσε αυτοτελές διακεκριμένο έγκλημα με πλαίσιο ποινής καθείρξεως
«τουλάχιστον δέκα έτη». Η δε αλλαγή αυτή ευνοεί περιπτώσεις που έχουν ήδη
λάβει το δρόμο της δικαιοσύνης και δυστυχώς δημιουργεί υπόνοιες πολιτικής
σκοπιμότητας.
      Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να αναλύσουμε τις υπαρκτές διαφωνίες μας για
τις περιπτώσεις δωροδοκίας αιρετών αξιωματούχων, του βιασμού, της απάτης,
όχι από αδιαφορία στο κοινωνικό σύνολο αλλά επειδή όσο και να διαφωνούμε,
το θεσμικό καθήκον γι’ αυτές τις περιπτώσεις δεν το έχουμε εμείς.
    Θέλουμε όμως να τονίσουμε ότι δυστυχώς δικαιωνόμαστε για την ρητορική
μας εδώ και χρόνια με την οποία καταγγέλλουμε ότι είναι λάθος να κρίνεται το
λειτούργημα του αστυνομικού, βάσει της πολιτικής ιδεολογίας της εκάστοτε
κυβέρνησης και ότι για ορισμένους είμαστε πολίτες 3ης και 4ης κατηγορίας.
      Κανένας εργασιακός κλάδος δεν έχει τόσους τραυματίες εν ώρα καθήκοντος, οι
περισσότεροι από τους οποίους είναι εξαιτίας των μολότοφ που κάποιοι, δήθεν
επαναστάτες, εκτοξεύουν εναντίον μας. Δυστυχώς όμως για κάποιους και με
βάση αυτά τα οποία ίσως νομοθετήσουν, είμαστε απλά «αριθμοί» και «δυνάμεις
καταστολής» και όχι άνθρωποι και προστάτες του αστικού πολιτεύματος.
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Ντροπή !!! Οι αστυνομικοί δεν είναι δούλοι σας
Η αναλγησία
της Διοίκησης ξεπέρασε
κάθε όριο. Την ώρα που
συντάσσεται το κείμενο,
υπάρχουν συνάδελφοι σκλάβοι, οι οποίοι έχουν
ξεκινήσει από νωρίς το
πρωί να μεταγάγουν
τους
συλληφθέντες
από χθεσινή μεγάλη
επιχείρηση και κανείς
δεν ξέρει ακόμα τι ώρα
θα σχολάσουν και αν θα απαλλαχθούν αύριο από τις υπηρεσίες που τους έχουν
ανακοινωθεί !!!
Αναγνωρίζουμε το έκτακτο και τον μεγάλο αριθμό των συλλήψεων, αλλά
σε καμία περίπτωση δεν ανεχόμαστε από τη Διοίκηση την έλλειψη διοικητικής
μέριμνας και την απάνθρωπη αντιμετώπιση του προσωπικού της.
Είναι δυνατόν να μη σκέφτηκε κανείς ότι οι συνάδελφοί μας δεν είναι
ρομπότ, αλλά άνθρωποι που πρέπει στοιχειωδώς να σιτιστούν και να πιουν
νερό για να αντέξουν την ολοήμερη Οδύσσεια της μεταγωγής, όπως καλώς
προβλέφθηκε για τη σίτιση των κρατουμένων;

Είναι δυνατόν ενώ η Διοίκηση γνώριζε τον μεγάλο αριθμό κρατουμένων
και το πολύωρο της διαδικασίας, να μην μερίμνησε για την αντικατάσταση
συνοδών αστυνομικών, ακόμα και μετά την παρέλευση 13 και πλέον ωρών
ορθοστασίας και ασιτίας, ενώ ουδείς γνωρίζει στις πόσες ώρες θα σταματήσει
το κοντέρ;
Δεν θα μακρυγορήσουμε γιατί δεν περιμένουμε να συγκινηθούν οι
υπεύθυνοι, αφού δεν συγκινήθηκαν όλη μέρα.
Αυτοί που κατοικοεδρεύουν στο Αρχηγείο και κάθε λίγο λένε ότι η
Ασφάλεια είναι υπερπλήρης από προσωπικό, θα ζητήσουν άραγε λόγους από
αυτούς που δεν μερίμνησαν για τα αυτονόητα;
Σε περίπτωση απόδρασης κρατουμένου μιας τέτοιας μεταγωγής ο
«φταίχτης» ποιος θα είναι; Αυτός που εργάζεται επί 15 ώρες όρθιος και νηστικός
ή αυτός που δεν μεριμνά για την αντικατάστασή του;
Αν νομίζουν ότι θα αρκεστούμε σε μια καταγγελία, θα δώσουμε
ραντεβού με το νομικό μας τμήμα στα γραφεία τους από Δευτέρα.

Ζωντανοί στόχοι

 Ο προβολέας φωτισμού του εξωτερικού χώρου καταστράφηκε
ολοσχερώς από την τελευταία επίθεση με χειροβομβίδα στο Α.Τ. την
26/02/2018. Η αντικατάστασή του έλαβε χώρα με ιδίες δαπάνες των
υπηρετούντων αφού το υπηρεσιακό αίτημα που υποβλήθηκε δεν
απαντήθηκε ποτέ από την αρμόδια οικονομική Υπηρεσία του Αρχηγείου.

Για ακόμα μια φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα γίναμε μάρτυρες
της νέας δολοφονικής επίθεσης με δεκάδες βόμβες μολότοφ κατά του Α.Τ. – Τ.Α.
Καισαριανής. Ευχόμαστε περαστικά στο συνάδελφό μας, ο οποίος έγινε στόχος
των παρακρατικών. Δυστυχώς δεν τολμούμε να ευχηθούμε να μην ξανασυμβεί,
απλά αναμένουμε που και πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη επίθεση
εναντίον των παρατημένων στο έλεος του Θεού συναδέλφων μας, υπηρετούντων
στις αφαιμαγμένες σε προσωπικό και εξοπλισμό μάχιμες Υπηρεσίες της
Αθήνας. Υπενθυμίζουμε στους αρμόδιους ότι με ευχολόγια και ιδεολογήματα
δεν αντιμετωπίζεται η δράση όλων αυτών των «καλομαθημένων» παιδιών του
συστήματος.
Μέλη της Διοίκησης της Ένωσης Αθηνών βρέθηκαν στο Α.Τ. και
T.A. Καισαριανής για να δηλώσουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στους
συναδέλφους, σε αντίθεση με την Ηγεσία, η οποία δεν θεώρησε αναγκαία τη
φυσική παρουσία της.
Οι υπηρετούντες συνάδελφοι μας δήλωσαν τα εξής:
 Το σημείο που βρίσκεται το Α.Τ. - Τ.Α. εγκυμονεί πολλαπλούς κινδύνους,
γνωστούς στην Υπηρεσία, όσον αφορά την ασφάλεια των συναδέλφων
και η προσφορότερη λύση είναι η μετεγκατάσταση της Υπηρεσίας σε
χώρο που έχει προταθεί δις από πλευράς του Α.Τ. ιεραρχικά, χωρίς
μέχρι σήμερα να υπάρχει κάποια εξέλιξη.
 Τα δύο οχήματα του Α.Τ. Καισαριανής είναι απαρχαιωμένα (από
το 2001), με 400.000 χιλιόμετρα το καθένα τουλάχιστον. Κρίνεται
επιτακτική η άμεση αντικατάστασή τους.

 Όσο αφορά το Τ.Α. Καισαριανής, το μεγαλύτερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει είναι η καθημερινή διαχείριση των κρατουμένων οι
οποίοι παραμένουν επί πολλές ώρες στο γραφείο του Αξιωματικού
Υπηρεσίας, με τον κίνδυνο πιθανής απόδρασης να αυξάνεται αφού τα
συστεγαζόμενα κρατητήρια του Α.Τ. δεν τους παραλαμβάνουν, ενίοτε
επειδή δεν λειτουργούν, ή λόγω άρνησης παραλαβής τους. Το ίδιο
φαινόμενο επικρατεί καθημερινά στα περισσότερα Τ.Α. της Αθήνας,
όπως έχουμε καταγγείλει στην Ηγεσία της Γ.Α.Δ.Α. αφού τα μοναδικά
λειτουργικά κρατητήρια της Ασφάλειας Αττικής στον 7ο όροφο του
Α.Μ.Α. είναι σχεδόν καθημερινά υπερπλήρη.
Ζητάμε από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία να ενσκύψει επιτέλους στα
πραγματικά καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες μας
και όχι να τα κρύβει «κάτω από το χαλί», ενώ από την οργανωμένη Πολιτεία
απαιτούμε να απελευθερώσει την Δημοκρατία μας από την ομηρία που υφίσταται
από οργανωμένες μειοψηφίες.
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Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Μονμάρτη
Του Παπαγεωργίου Γεώργιου

Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Μονμάρτη
Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Μονμάρτη,
να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες γεμάτος γνώσεις
Τους αντιεξουσιαστές με τις μολότοφ
και τα καλάσνικοφ μην τα φοβάσαι...
τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή,
αν εκλεκτή συγκίνησις το πνεύμα
και το σώμα σου αγγίζει.
Συμμορίτες, εγκληματίες, Ρουβίκωνες,
καταληψίες και μπαχαλάκηδες δεν θα τους συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου...
.......................................................

Ειλικρινά ας με συγχωρέσει ο αξιολογότατος Καβάφης για την ανωτέρω
διασκευή, αλλά έτσι ποιητικά κάπως, έννοιες που στριφογύριζαν στο μυαλό
μου τελευταία, αυθορμήτως κόλλησαν πάνω στο ποίημα, του μεγάλου μας
λογοτέχνη...
Την ερμηνεία της «διασκευής», την αφήνω και εγώ με την σειρά μου στην κρίση
σας.
Ας αφήσω όμως εδώ να υπάρχουν μερικές σκέψεις μου ακόμη.
Σύμφωνα με μερικούς λοιπόν αυτό που διαδραματίζεται για χρόνια
τώρα στα Εξάρχεια ή και σε κάποιες άλλες προβληματικές περιοχές των Αθηνών,
είναι ίσως φυσιολογικό, θεμιτό ή και αναπόφευκτο ,άρα και ανεκτό προφανώς
κατά διάφορες έννοιες, αναλύσεις και απόψεις και στην τελική διαχειρίσιμο,
χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες, αποτελώντας μια μικρή παραφωνία στο σχέδιο
Αστυνόμευσης της πόλης.
Πιάνω τον εαυτό μου να συλλογίζεται πως αυτό που ισχυρίζονται,
πρέπει να το δω καλοπροαίρετα μάλλον, και ήσυχος πλέον ,χωρίς υπερβολές, να
μην αντιδράω σπασμωδικά.
Το βράδυ όμως κάνω το λάθος να παρακολουθώ ειδήσεις ή να διαβάζω διάφορα
στο διαδίκτυο...

Συνθήκες εργασίας δύσκολες έως και ανυπόφορες. Ημερήσιες αναπαύσεις με το
σταγονόμετρο με ότι αυτό συνεπάγεται.
Υπερωρίες, εκπτώσεις στην ασφάλεια, στην υγιεινή...
Σακατεμένα οχήματα, επικίνδυνα ή ακατάλληλα. Ασύρματη επικοινωνία
που δεν επιδέχεται καν σχολιασμού και έχει αντικατασταθεί από τα κινητά μας
και το...Viber.
Υλικά, στολές, εξοπλισμός; Ελλιπής, φθαρμένος ή παρωχημένος...
Επιχειρησιακός σχεδιασμός και αντιμετώπιση συναδέλφων, προσώπων και
πραγμάτων σύμφωνα με τα πολιτικά πιστεύω και τις ιδεολογίες της εκάστοτε
κυβέρνησης διαχρονικά, δημιουργώντας αν μη τι άλλο σύγχυση.
Και οι συνάδελφοι αδίκως φωνάζουν;;
Ωρεέ... που πάμεεεε,ωρέεεε;;;
Ποιούς απ’όλους να πιστέψω εγώ τελικά;;;;
Ρητορικό το ερώτημα..
Άρα όταν εμείς οι συνδικαλιστές αντιδρούμε σε διάφορα φαινόμενα,
δεν μπορεί να είναι όλα στην φαντασία μας ή να είμαστε ΟΛΟΙ κατευθυνόμενοι,
κινδυνολόγοι και κακοπροαίρετοι!
Η ωμή πραγματικότητα μας ξεπερνάει πάμπολλες φορές και όσο κι αν
θέλουμε να ωραιοποιήσουμε πρόσωπα ή καταστάσεις δεν γίνεται.
Είναι απρόσφορο.
Ο ρόλος μας είναι συγκεκριμένος και θεσμικός, κατ’ εντολή των
συναδέλφων μας που μας εκλέγουν.
Να αντιδρούμε, να παρεμβαίνουμε και να διορθώνουμε τα λάθη ή
τις αβλεψίες, απ’ όπου κι αν προέρχονται, στις περιπτώσεις που καθιστούν
την εργασία μας επικίνδυνη, αναποτελεσματική ή ατελέσφορη, πόσο μάλλον
απαξιωτική.
Επομένως, αν κλείνοντας τα μάτια φαντασιωνόμαστε στα όρια της
αυθυποβολής, πως αυτά που πραγματικά συμβαίνουν στο Κέντρο της Αθήνας
...απλά δεν συμβαίνουν ...ε, τότε η Αστυνόμευση είναι σχεδόν άριστη και το
αίσθημα ασφάλειας στα ύψη.
Αν όμως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και μη ανεκτές καταστάσεις,
εμείς όταν θα τα εντοπίζουμε ,θα τα κοινωνούμε, θα τα καταγράφουμε, θα τα
καταγγέλλουμε και ή δυνατόν θα τα επιλύουμε, εφόσον αυτό περνάει από το
χέρι μας.

Καθημερινές επιθέσεις στις Διμοιρίες στο Προπονητικό Κέντρο
Πατησίων & Τοσίτσα, μολότοφ, σοβαροί τραυματισμοί συναδέλφων, φωτιές,
φθορές ιδιωτικών ή υπηρεσιακών οχημάτων και όχι μόνο, καλάζνικοφ, μαχαίρια,
ναρκωτικά, λαθρεμπόριο εξωτερικά της ΑΣΟΕΕ, ληστείες, διαρρήξεις, φόνοι,
ενδοοικογενειακά και άλλα όμορφα και ωραία, που λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα
μας.

Ουσιαστικά, αυτό που χρειαζόμαστε ως Αστυνομία και ως Συνδικαλισμός
είναι να βελτιώσουμε την Στρατηγική-Διαχείρισή μας ,εκεί ακριβώς που χρειάζεται
και κρίνεται αναγκαίο.

Μεταξύ άλλων, η επίδειξη δύναμης του νεοεμφανιζόμενου αντάρτικου
πόλεως, στην περίπτωση του Λιμενικού εσχάτως, όπου για κακή του τύχη, δεν
προέβλεψε την ύπαρξή του ή την δυναμική του.

Ας αφήσουμε την πολιτική για τους άλλους, ας αποφασίσουν οι
διάφοροι αρμόδιοι φορείς επιτέλους, τι είδους Αστυνομία ταιριάζει στην
ελληνική πραγματικότητα, διότι σε ορισμένα θέματα είναι αδιανόητο και ανούσιο
να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και ίσως τότε η δική μας «Μονμάρτη»
να αποκτήσει ουσιαστικό υπόβαθρο που να αξίζει την προσπάθεια όλων, για ένα
αποτέλεσμα που θα είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι ,αν όχι υπερήφανοι·
ενισχύοντας στο έπακρο όλα εκείνα τα πολιτιστικά, ιστορικά, τουριστικά κι
οικονομικά στοιχεία της περιοχής, περιτυλίγοντας τα με το αγαθό της ασφάλειας.

Πιθανώς να υπερβάλουν και τα Μέσα Ενημέρωσης βέβαια...
Ομοίως και οι κάτοικοι του Κέντρου που δεν νιώθουν και τόσο ασφαλής ώρες
ώρες...

Μετά, πάω στην δουλειά μου, συνομιλώ με τους συναδέλφους μου
στον δρόμο.
Με τα παιδιά της ΥΜΕΤ, της ΥΑΤ, της ΔΙ.ΑΣ, των ΟΠΚΕ, των κεντρικών
Αστυνομικών Τμημάτων, της Κρατικής και άλλων υπηρεσιών, για να δω και γω ως
εκλεγμένος αντιπρόσωπός τους ...προς τα που πάμε, βρε αδερφέ!!!
Στο δρόμους λοιπόν και στην μάχη της αστυνόμευσης, οι ίδιοι και οι
ίδιοι, και χρόνο με το χρόνο λιγότεροι.

Έχοντας ενιαίο και σταθερό δόγμα Αστυνόμευσης κι ορίου ανοχής. Σοβαρές και
αξιόλογες προτάσεις, ανεξάρτητα ποιος κυβερνάει κάθε φορά.

Μέχρι τότε ,καλύτερα ας μην αιθεροβατούμε, κι ας μην ενισχύουμε την
πεποίθηση μας επίπλαστα ,πως όλα αυτά είναι μακρινά κι αδιάφορα ή ότι δεν θα
μας αγγίξουν άμεσα.
Είτε είμαστε δημόσιοι παράγοντες, είτε πολίτες, είτε αστυνομικοί...
Διότι η απότομη πτώση, κάποια στιγμή, θα πονέσει απίστευτα...
Και η πρόληψη εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει αποτέλεσμα με ...

!!!
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Thin Blue Line Ο.Π.Κ.Ε.
Του Μυλωνά Δημήτριου
υποψηφίου με το Ε.Κ.Α. Αθηνών - μέλους ΕΑΣΥΑ

• Στο
προηγούμενο
φύλλο είχα επισημάνει
την
κατάχρηση
των
Ο.Π.Κ.Ε.
ως
σωματοφυλακή
των
κυβερνητικών στελεχών
επισημαίνοντας ότι η
κατάσταση έχει φτάσει
στο
απροχώρητο.
Δυστυχώς
όμως
η
πραγματικότητα
ήρθε
να μας διαψέυσει καθώς κατά τους 2 τελευταίους μήνες υπήρξαν μέρες όπου
το σύνολο των διαθέσιμων ομάδων στο λεκανοπέδιο Αττικής διατέθηκαν
σε υπηρεσία μέτρων τάξης σε ομιλίες/συναντήσεις ακόμα και (!) γευμάτων
μελών του κυβερνόντος κόμματος. Για παράδειγμα στις 04/03/2019 2 Ομάδες
διατέθηκαν στο ξενοδοχείο ΚΑΡΑΒΕΛ όπου λάμβανε χώρα συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ,
1 ομάδα διατέθηκε στην “ΑΙΓΛΗ” όπου θα γευμάτιζαν αργότερα και 1 ομάδα
φύλαξη του Μεγάρου Μαξίμου, αφήνοντας μια μόνο ομάδα για οποιοδήποτε
άλλο σοβαρό περιστατικό σε ολόκληρη την Αττική! Την 16/03 ομάδες διατέθηκαν
σε άλλο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στο ξενοδοχείο “ΤΖΟΝΣΟΝ”, 19/03 σε ομιλία του
Πρωθυπουργού, την 20/03 Ομιλία του κου Τσακαλώτου, 21/03 σε ομιλία του
Κου Τζανακόπουλου κλπ και η λίστα τελειωμό δεν έχει. Άραγε γνωρίζουν οι
διατάσσοντες την αποστολή των ΟΠΚΕ ή την έχουν μπερδέψει με άλλη Υπηρεσία;
•
Φάρμακο δια πάσα νόσο μας θεωρούν κάποιοι καθώς επικρατεί η
νοοτροπία “βάλε δύο ΟΠΚΕ κυρ Στέφανε” για κάθε μικρό ή μεγάλο περιστατικό.
Έτσι φτάνουμε στα κωμικοτραγικά περιστατικά να μεταβαίνουν 3 ομάδες μαζί με
τον επόπτη στην Μάνδρα για ρίψη φυλλαδίων (!) στο Δημαρχείο, να διατίθεται
ομάδα μέτρα τάξης στα...MADWALK, στην Λειτουργία της Ανάστασης, να
μετακινείται ομάδα από την Δυτική Αττική, που στενάζει από την εγκληματικότητα,
στην Σαλαμίνα για τροχονομικούς ελέγχους, ομάδα να μετακινείται από το
Κέντρο στον Ασπρόπυργο, στην Δ.Ε.Ε. Και στην Ευελπίδων για μια συνοδεία και
πολλά άλλα ευτράπελα. Αραγε η σπατάλη εργατοωρών, καυσίμων και φθορών
στα οχήματα δεν απασχολεί κανέναν; Τόσα χρήματα διαθέτει η ΕΛΑΣ;
•
Συνεχίζει να αντιμετωπίζει η Υ.Α.Τ. τις ομάδες που έχουν διατεθεί
ενίσχυση (στα πλαίσια αποφυγής νέας ένοπλης επίθεσης στους συναδέλφους των
Διμοιριών) ως δεκανίκι για κάθε πάρεργο. Έτσι πλέον έχει καθιερωθεί κάθε βράδυ
(22-06) να τοποθετεί την ομάδα που διαθέτει η Ο.Π.Κ.Ε. στην ΥΑΤ στην φύλαξη
του Α.Τ. Εξαρχείων. Για να καταλάβουμε τον παραλογισμό του πράγματος: το
πιο επικίνδυνο ωράριο, το ωράριο κατά το οποίο έχουν συμβεί οι περισσότερες
επιθέσεις σε διμοιρίες, η ΟΠΚΕ που έχει διατεθεί με σκοπό να περιπολεί γύρω
απο τις διμοιρίες και να τις θωρακίζει βρίσκεται ακίνητη στο Α.Τ. Εξαρχείων!
Γενικότερα βέβαια οι υπηρετούντες στην ΟΠΚΕ αντιμετωπίζονται από το Κέντρο
της ΥΑΤ ως “παρακατιανοί” και διατάσσονται να αντικαταστήσουν διμοιρίες μίση
ώρα πριν την λήξη της βάρδιας, ούτως ώστε να σχολάσουν εγκαίρως οι ΔΥΑΤ,
ενώ η ΟΠΚΕ αναμένει την αλλαγή στο σημείο. Χαρακτηριστικό παραδειγμα την
16/04 η ομάδα του γράφοντος ενώ είχε αναλάβει Υπηρεσία την 04:40 στα πλαίσια
μεγάλης επιχείρησης στην Δυτική Αττική, την 12:40 διατάχθηκε να αντικαταστήσει
ΔΥΑΤ στην Πλατεία Κάνιγγος! Τέλος το Κέντρο της ΥΑΤ δεν ενημερώνει εγκαίρως
αν θα αντικατασταθούν οι ΟΠΚΕ απο ΥΑΤ ή από έτερη ΟΠΚΕ με αποτέλεσμα
οι συνάδελφοι να ψάχνουν κατά την λήξη της βάρδιας τους ποιός θα τους
αντικαταστήσει! Το έχουμε πεί και θα το λέμε συνεχώς: Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΑΤ, ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΥ
ΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ “ΒΟΥΛΩΜΑ
ΤΡΥΠΩΝ”.
•
Παρόλη την απαξίωση που δεχόμαστε ως Υπηρεσία το ηθικό στις
ΟΠΚΕ παραμένει υψηλό ενώ οι υπηρεσία παρουσιάζει καθημερινά πλήθος
συλλήψεων-όταν μας αφήνουν βέβαια να αφοσιωθούμε στα καθήκοντα
μας. Ενδεικτικά αναφέρω για την Α’ Αλλαγή: την 07/03 σε επιχείρηση στον
Ασπρόπυργο κατάσχεται πλήθος πυροβόλων όπλων από την ομάδα του Αγίου
Παντελεήμονα σε συνεργασία με το Τ.Α. Ασπροπύργου, την 11/03 σύλληψη
από την ομάδα του Αγίου Παντελεήμονα γνωστού αναρχικού με 1 κιλό ινδική
κάνναβη, φυσίγγια των 9 χλστ, μαχαίρι, κλέμμενο δίκυκλο και δύο καταδικαστικές
αποφάσεις (πρόκειται για το άτομο που κατηγορούσε συναδέλφους της ΥΑΤ
ότι του έκλεψαν νερά από το περίπτερο), την 13/03 σύλληψη ατόμων με 1 κιλό
ινδική κάνναβη, χρήματα, ζυγαριά από την ομάδα του Κολωνού σε συνεργασία
με το Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα, την 20/03 την σύλληψη ατόμου με σχεδόν 200γρ.
Ηρωίνης και χρήματα από την ομάδα του Γέρακα, την 02/04 την εξάρθρωση
σπείρας που κατάρτιζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα από την ομάδα του Κολωνού
σε συνεργασία με το Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα, την 24/04 ατόμου με 264γρ ινδική
κάνναβη από την ομάδα του Γέρακα, την 23/04 σύλληψη επ’ αυτοφώρω 2 ατόμων
που αφαιρούσαν δίκυκλα από την ομάδα του Άγιου Παντελεήμονα ενώ την 02/05
οι ομάδες του Αγίου Παντελεήμονα και του Κολωνού που συμμετείχαν ενεργά
σε όλα τα στάδια της επιχείρησης, σε συνεργασία φυσικά με την Υ.Δ.Ν. (αλίευση
πληροφοριών, εξακρίβωση, ταυτοποίηση, έφοδο, συλλήψεις) κατόπιν μεθοδικής

εργασίας που διήρκεσε ημέρες, εντοπίζουν-ταυτοποιούν και εξαρθρώνουν
σπείρα που διοχέτευε ινδική κάνναβη στα Εξάρχεια κατασχέτοντας 155 κιλά
ινδική κάνναβη και πάνω από 10.000 ευρώ επιφέροντας καίριο πλήγμα το οποίο
απασχολεί εκτεταμένα τα Μ.Μ.Ε. και γίνεται μνεία ακόμα και από την Υφυπουργό
κα Παπακώστα. Φυσικά υπάρχει και πλήθος άλλων συλλήψεων απ’ όλες τις
ομάδες.
•
Και ενώ για άλλες Υπηρεσίες, βγαίνει Δελτίο Τύπου για πολύ μικρότερες
συλλήψεις από το Γραφείο Τύπου της ΓΑΔΑ, οι συλλήψεις της ΟΠΚΕ ουδέποτε
αναφέρονται. Κάποιους τους βολεύει να είμαστε τα “αποπαίδια” της Ασφάλειας,
η δουλεία μας να “εξαφανίζεται” και έτσι να μπορούν να μας βάζουν στα Μέτρα
Τάξης. Τους ενημερώνουμε ότι πέφτουν έξω, προερχόμαστε από τα σπλάχνα της
Ασφάλειας,, έχουμε τριβή καθημερινά στον δρόμο, διαθέτουμε πληροφορίες
και όρεξη για εργασία και είμαστε η αιχμή του δόρατος της Ασφάλειας,
συμμετέχοντας σε όλες τις επιχειρήσεις της. Ας το βγάλουν από το μυαλό τους ότι
θα αναλάβουμε τον ρόλο της ΔΕΛΤΑ – ούτε το θέλουμε, ούτε μπορούμε.
•
Καθημερινά γύρω στις 6 με 7 φορές οι ομάδες απασχολούνται στο
να απομακρύνουν τοξικοεξαρτημένους από την οδό Αντωνιάδου (δίπλα από
ΑΣΟΕΕ), τους οποίους οι πεζές δυνάμεις προσάγουν στο Τ.Α. Κυψέλης και οι
οποίοι επιστρέφουν στο ίδιο σημείο μισή ώρα αργότερα! Ας μας απαντήσουν
υπεύθυνα οι εμπνευστές του σχεδίου: υπάρχουν αποτελέσματα; γίνεται έστω
μια σύλληψη ημερησίως; Αυτό το θέατρο του παραλόγου λαμβάνει χώρα
καθημερινά, χωρίς εμφανές αποτέλεσμα, ενώ στοχοποιεί τις δυνάμεις στους
ενεδρεύοντες εντός της ΑΣΟΕΕ αναρχικούς (αρκετές φορές έχουν δεχτεί επίθεση
οι επιχειρούντες αστυνομικοί ενώ έχει υπάρξει και περιστατικό όπου συνάδελφος
ενήργησε πυροβολισμό με το υπηρεσιακό του όπλο προκειμένου να γλιτώσει
την ζωή του καθώς είχε παγιδευτεί εντός του οχήματος από 40 αναρχικούς με
σφυριά). Σε περίπτωση που υπάρξει σοβαρα τραυματίας/νεκρός αστυνομικός ή
πολίτης/φοιτητής οι διατάσσοντες είναι έτοιμοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους;
Γνωρίζουν τους κινδύνους; Οψόμεθα.

•
Διαχρονικό πρόβλημα η έλλειψη σαφούς και διευκρινιστικής διαταγής
η οποία θα απαγορεύει την διάσπαση μιας ομάδας ΠΚΕ σε υπομάδες. Η δύναμη
ακριβώς εκεί βρίσκεται, στο γεγονός ότι εκπαιδευόμαστε και δρούμε ομαδικά.
Όταν μας διασπούν σε κομμάτια των 2 αστυνομικών πλέον μιλάμε για πλήρωμα
οχήματος και όχι ομάδα, και το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα
του. Αυτό το φαινόμενο το αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά στην επαρχία αλλά και
σε προάστια της Αττικής όπου τοπικοί αξιωματικοί αδυνατούν ή δε θέλουν να
καταλάβουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα νεαρού Υπαστυνόμου Α.Τ. της Δ.Α.Β.Α.,
ο οποίος είχε οριστεί επικεφαλής μέτρων στον ΧΥΤΑ Γραμματικού και απαιτούσε
από την ΟΠΚΕ στο σημείο να χωριστεί σε δύο υποομάδες και να τοποθετηθούν
σε σημεία με 3-4χλμ διαφορά μεταξύ τους (χωρίς ουτε οπτική επαφή) ενώ στις
έντονες διαμαρτυρίες του επικεφαλή ΟΠΚΕ απάντησε ότι είναι υπαστυνόμος και
αν θέλει τους βάζει να εκτελέσουν Υπηρεσία και έναν έναν. Νοοτροπία 1960. Το
περιστατικό έληξε με παρέμβαση Δ/ντή της ΔΑΒΑ!
•
Σε άλλα νέα η Ομάδα Πρακτικής Σκοποβολής την ΟΠΚΕ Αττικής
προπονούμενη από τον Υ/Α’ ΠΑΠΑΔΑΚΟ Α. της ΕΚΑΜ, κατακτά το Κύπελο στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πρακτικής Σκοποβολής Πιστολιού και αρκετά μετάλλια
σε διάφορες κατηγορίες. Επόμενο στάδιο η κατάκτηση διάκρισης στο 4o ΚΥΠΕΛΛΟ
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019.
•
Ολοκληρώθηκε η πενθήμερη εκ περιτροπής εκπαίδευση όλων των ΟΠΚΕ
από εκπαιδευτές της ΕΚΑΜ στην έδρα της ΕΚΑΜ. Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν
πολύτιμες γνώσεις στην ατομική τακτική, στην εκκαθάριση κλειστών χώρων
αλλά και στο παραμελημένο κομμάτι των Πρώτων Βοηθειών Μάχης. Ξεκινάει
από 06/05 η συντηρητική ετήσια εκπαίδευση των ΟΠΚΕ διάρκειας 6 ημερών.
Ελπίζουμε οι διοικούντες να καταλάβουν ότι το προσωπικό της Υπηρεσίας μας
χαραμίζεται ακίνητο να φυλάει άδεια κτίρια και να παρακολουθεί ομιλίες.
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Προτάσεις της Ένωσης Αθηνών για
αναβάθμιση υπηρεσιών στο 401 ΓΣΝΑ
το οποίο θα κατευθύνει τους τραυματισθέντες ιδίως αλλά και τους χρήζοντας
τακτικής νοσηλείας συναδέλφους.
Προτείναμε τη δημιουργία ειδικής πτέρυγας στο 401 ΓΣΝΑ που θα
υπάγεται αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνομία ή σε κάποιο άλλο νοσηλευτικό
(π.χ. ΝΙΜΙΤΣ).
Φρονούμε ότι τα προαναφερόμενα ζητήματα είναι δίκαια, απασχολούν
όλα τα μέλη μας και παρακαλούμε για την από πλευρά σας ευαισθητοποίηση
και ενστερνισμό των προτάσεων μας, με σκοπό τη συστηματική αναβάθμιση
των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους αστυνομικούς
συναδέλφους – μέλη μας.

Η πρόταση της Ένωσης Αθηνών υιοθετείται
από την Πολιτική Ηγεσία
Έγγραφο μέσω της Ομοσπονδίας μας απέστειλε σε
Πολιτική και Φυσική Ηγεσία η Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Ειδικό γραφείο υποδοχής στο 401 ΓΣΝΑ – ειδική πτέρυγα»
Επαναφέρουμε εκ νέου την πρότασή μας ώστε το 401 ΓΣΝΑ όχι μόνο
να δέχεται τα επείγοντα περιστατικά των αστυνομικών υπαλλήλων, αλλά και
να λειτουργεί μόνιμα σε 24ωρη βάση ειδικό γραφείο υποδοχής Αστυνομικών,

Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, δρομολογούνται τα όσα ανακοινώθηκαν
από την κα Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα ύστερα από τα α.
29-11-2017 β. 30-10-2018 γ. 19-4-2019 έγγραφά μας, το αίτημά μας φαίνεται να
ικανοποιείται σύμφωνα και με τις Υπουργικές εξαγγελίες. Δεν θα πανηγυρίσουμε
, αυτό που πρόκειται να γίνει είναι το αυτονόητο και αναμένουμε βελτιώσεις
ώστε να μην αισθανόμαστε πλεον εργαζόμενοι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας.
Η Ένωσή μας θα επανέλθει μόλις ξεκινήσει η εφαρμογή των διατάξεων της
προαναφερόμενης Συμφωνίας, το περιεχόμενο της οποίας η Ηγεσία μας οφείλει
να δημοσιοποιήσει ως έχει υποχρέωση.

Περιπολικά Φέρετρα
Έχω κι άλλες φορές αναφερθεί στο θέμα των περιπολικών και των
μοτοσυκλετών στην ΕΛ.ΑΣ. Η κατάσταση έχει φτάσει σε σημείο που ο κίνδυνος
για τούς συναδέλφους οι οποίοι επιβαίνουν σε αυτά είναι τεράστιος. Δεν είναι
μόνο η ελλιπής συντήρηση λόγο έλλειψης κονδυλίων. Είναι και το γεγονός ότι
κυκλοφορούν οχήματα τα οποία παρελήφθησαν το 1998 από την ΕΛ.ΑΣ. Και
ακόμα μετά από εικοσιένα χρόνια διατίθενται για την προστασία των πολιτών
καταγράφοντας στο κοντέρ τους πάνω από επτακόσιες χιλιάδες χιλιόμετρα. Το
χειμώνα οι συνάδελφοι κρυώνουν και το καλοκαίρι ψήνονται, διότι τα κλιματιστικά
είναι εκτός λειτουργίας εδώ και χρόνια. Τώρα κάποιος θα πει το κλιματιστικό σε
μάρανε; Ναι και αυτό. Μπορεί να αποδώσει ο αστυνομικός όταν κάνει υπηρεσία
με σαράντα βαθμούς φορώντας πλήρη εξάρτηση και αλεξίσφαιρο; Όχι κύριοι
δεν μπορεί. Και σε λίγο αρχίζουν οι μεγάλες ζέστες. Δεν είναι μόνο αυτό όμως.
Πριν λίγες μέρες συνάδελφοι που υπηρετούν σε κεντρικό Α.Τ. με παρακάλεσαν να
μπω στο περιπολικό τους να διαπιστώσω την κατάσταση πού βρίσκεται το όχημα.
Η κατάσταση ήταν τραγική. Ήταν ένα XSARA του 1998 με σκισμένα καθίσματα,
σπασμένη πλάτη του καθίσματος του οδηγού και το χειρότερο εκτός όλων των
άλλων, το σύστημα διεύθυνσης του περιπολικού άκρως επικίνδυνο.

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

Σε ερώτησή μου για το πως πηγαίνουν στα σήματα οι συνάδελφοι
μου είπαν ότι κάνουν το σταυρό τους και πηγαίνουν σιγά σιγά για να μη τους
φύγει καμιά ρόδα στο δρόμο. Κατόπιν βρήκα όχημα άλλου Α.Τ. και εκεί η ίδια
κατάσταση. Απορώ. Γιατί δεν υπάρχει μέριμνα τα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. να περνούν
από έλεγχο ΚΤΕΟ; Μάλλον διότι το εξήντα τοις εκατό θα κρίνονταν ακατάλληλα
για κυκλοφορία. Δηλαδή οι ζωές των αστυνομικών έρχονται σε δεύτερη μοίρα;
Κανείς δεν ενδιαφέρεται αν περιπολικά έχουν πάρει φωτιά στο δρόμο εν κινήσει
η αν έχει κοπεί η κρεμαγιέρα στο δρόμο; Η ίδια κατάσταση περίπου και στις
μοτοσυκλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ. Περιπολούν με φθαρμένα ελαστικά και φρένα
αμφιβόλου ποιότητας καθ’ ότι οι συνάδελφοι τα πληρώνουν από την τσέπη
τους και τα κανονικά είναι πανάκριβα. Στην ομάδα Ζ υπάρχουν μοτοσυκλέτες
περασμένων δεκαετιών και πάει λέγοντας.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών βρίσκεται δίπλα στους
συναδέλφους προβάλλοντας τα προβλήματα και κάνοντας ότι μπορεί για την
επίλυσή τους. Μένει να δούμε αν θα ιδρώσει κανένα αυτί.

Πρωτοτυπείτε δια της απουσίας σας
Η Ομοσπονδία μας εκφράζει
την έντονη ανησυχία των χιλιάδων
συναδέλφων μας σε όλη τη χώρα,
λόγω της συνεχιζόμενης απραξίας
του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη και του Αρχηγείου
της
Ελληνικής
Αστυνομίας
αναφορικά με την επίλυση τόσο
των συγκεκριμένων καθημερινών
προβλημάτων όσο και των χρόνιων
αιτημάτων θεσμικού και οικονομικού χαρακτήρα για τα οποία έχουμε υποβάλλει
σχετικές προτάσεις.

Τελευταίο «κατόρθωμα» της Ηγεσίας, ο πολλαπλασιασμός των
οφειλόμενων ρεπό και η μη εξόφληση δεδουλευμένων νυχτερινών, η επάνοδος
του αναλογικού συστήματος επικοινωνιών, η καθαριότητα κ.α., όπως ήδη έχουμε
καταγγείλει χωρίς να δοθούν πειστικές απαντήσεις. Τόσο πολύ κόπτεται η Ηγεσία
για τα δικαιώματα των εργαζομένων αστυνομικών, που από το πολύ ενδιαφέρον
το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η επαγγελματική τους εξουθένωση και η
απαξίωσή τους ως ανθρώπων με δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Ενώ κατατίθενται σχέδια νόμου από διάφορα Υπουργεία, με τελευταίο
αυτό του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, το μοναδικό Υπουργείο που πρωτοτυπεί
δια της απουσίας του από το νομοθετικό έργο, είναι το Προστασίας του Πολίτη.

Η Ομοσπονδία μας συνεχίζει τον αγώνα της και δηλώνει, σεβόμενη
το θρησκευτικό κλίμα των ημερών του Αγίου Πάσχα, ότι παρά την προεκλογική
περίοδο, αμέσως μετά τις γιορτές, θα μας βρουν μπροστά τους.

Σε κάθε περίπτωση, αν ως Ηγεσία δεν επιθυμείτε ή δεν μπορείτε να
αφήσετε πίσω σας θετικό αποτύπωμα, είναι καλύτερα, τόσο για τον αστυνομικό
οργανισμό όσο και για την κοινωνία ολόκληρη, να παραδώσετε την ευθύνη των
καθηκόντων σας σε αυτούς που έχουν διάθεση να παράξουν έργο.
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Η προσφορά προς τον συνάνθρωπο είναι υποχρέωσή μας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών συμμετείχε σε φιλανθρωπικό
τουρνουά μπάσκετ προς ενίσχυση του οργανισμού «Η καρδιά του παιδιού» και
του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία «Το εργαστήρι». Στο
τουρνουά εκτός από την ομάδα της Ένωσής μας έλαβαν μέρος και οι ομάδες της
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, η ομάδα της Βουλής των Ελλήνων, η
ομάδα της ΙΡΑ / Τοπική Διοίκηση Αθηνών και η ομάδα ΠΟΛΙΣ Α.Σ. Καλλιθέας.
Για εμάς έχει σημασία η συμμετοχή και όχι η νίκη, όμως για την ιστορία η
κατάταξη του τουρνουά έχει ως εξής: 1η θέση: Πόλις ΑΣ Καλλιθέας, 2η: ΙΡΑ /
Τοπική Διοίκηση Αθηνών - Αττικής, 3η: Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος,
4η: Ομάδα της Βουλής των Ελλήνων, 5η: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.
Με την παρουσία τους μας τίμησαν ο Επιτελάρχης του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.
Αντιστράτηγος κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας, ο Δήμαρχος Καλλιθέας κ. Κάρναβος
Δημήτριος, ο Αντιδήμαρχος Καλλιθέας κ. Ευσταθίου Κωνσταντίνος, ο Δημοτικός
Σύμβουλος Καλλιθέας και συνάδελφος κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, η Αν.

Εκπρόσωπος Τύπου και Υπ. Βουλευτής κ. Γιαννακοπούλου Νάντια, τα προεδρεία
των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων του Πειραιά, της Βορειοανατολικής
Αττικής και της Δυτικής Αττικής και το προεδρείο της ΙΡΑ.
Την απονομή των μεταλλίων έκανε ο κ. Επιτελάρχης και τις εθιμοτυπικές
βραβεύσεις που ακολούθησαν έκαναν ο ΠΟΛΙΣ Α.Σ. Καλλιθέας στον Πρόεδρο της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, για την συνεισφορά της Ένωσης στη
διοργάνωση, ο αντιπρόσωπος της Ε.ΑΣ.Υ.Α. και ταμίας του ΠΟΛΙΣ στον Πρόεδρο
της ΙΡΑ, ο Δήμαρχος Καλλιθέας στο προεδρείο της Αθλητικής Ένωσης και τέλος ο
Γενικός Γραμματέας του ΠΟΛΙΣ στους διαιτητές του τουρνουά κυρίους Πηλοϊδη
Αναστάσιο και Στραγαλινό Άγγελο.
Ευχαριστούμε επίσης και τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα κ. Σούρλο
Γεώργιο που συμμετείχε με την ομάδα της Ένωσής μας και τον αθλητικογράφο κ.
Κογκαλίδη Γεώργιο που αφιλοκερδώς έκανε την παρουσίαση.

Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος
15ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τζούντο
Στη πόλη Γκυόρ της
Ουγγαρίας το χρονικό
διάστημα
από
0913
Μαΐου
2019
πραγματοποιήθηκε
το 15ο Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα τζούντο
της
Πανευρωπαϊκής
Αθλητικής
Ένωσης
Αστυνομιών (U.S.P.Ε.),
όπου
μετείχαν
αστυνομικοί
αθλητές
ως αντιπρόσωποι της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος. Στο εν λόγω
πρωτάθλημα συμμετείχαν συνολικά 17 χώρες. Την χώρα αντιπροσώπευσαν 8
αθλητές (6 άνδρες και 2 γυναίκες).
Οι αθλητές μας επέδειξαν μεγαλείο ψυχής έχοντας να αντιμετωπίσουν αθλητές
παγκόσμιας εμβέλειας και κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για διάκριση με
ιδιαίτερη επισήμανση στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, ο οποίος κατέλαβε την 5η
θέση, αντιμετωπίζοντας αθλητές με μακρά παράδοση και επιτυχίες στο τζούντο.
Όλη η αντιπροσωπευτική μας ομάδα προσπάθησε να διακριθεί και αποκόμισε τα
ευμενή σχόλια των διοργανωτών και των συμμετεχόντων. Αποκόμισαν εμπειρίες
και έδωσαν όλοι μαζί ραντεβού σε 4 χρόνια στο επόμενο Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα, με την υπόσχεση για σκληρή προπόνηση ώστε να διακριθούν τόσο
σε προσωπικό επίπεδο όσο και ως επάξιοι αντιπρόσωποι της χώρας μας.

Τα μέλη της αποστολής αποτέλεσαν οι κάτωθι :
Οι συνοδοί της αποστολής : ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αρχηγός Αποστολής,
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Προπονητής ΜΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΧΡΙΠΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Συνοδοί
Οι αθλητές της αποστολής : ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΑΒΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΡΙΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εν κατακλείδι, τονίζεται ότι η συμμετοχή της αντιπροσωπευτικής ομάδας στο εν
θέματι αναγραφόμενο πρωτάθλημα ΔΕΝ ζημίωσε το Δημόσιο και την Ελληνική
Αστυνομία ούτε στο ελάχιστο.
Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος
θα ήθελε να ευχαριστήσει την Διεύθυνση Επικοινωνίας / Α.Ε.Α. καθώς και τον
Προϊστάμενο του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού
Ταξίαρχο Μιχαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟ για την αγαστή συνεργασία στα πλαίσια επιτυχούς
συμμετοχής της ομάδας στο εν θέματι πρωτάθλημα.
Ο Πρόεδρος Α/Α’ Γεώργιος ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος θα ήθελαν να συγχαρούν τους
αθλητές για την αγωνιστικότητά του και να τους ευχηθούν καλή συνέχεια στις
προσπάθειες τους!
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Παραδόθηκαν τα χρήματα απο τη λαχειοφόρο αγορά
στο ίδρυμα << Το Εργαστήρι >>
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών
επισκέφθηκε τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και
Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι» (Αγίου Όρους 46, Άνω Λιόσια).

γίνεται εκεί και τους εγγυόμαστε ότι θα φύγουν από εκεί γεμάτοι αγάπη. Εμείς
δηλώνουμε ότι κάθε χρόνο θα είμαστε δίπλα τους και ότι θα διαφημίσουμε με
κάθε τρόπο τις δράσεις τους.

Στα πλαίσια της επίσκεψής μας παραδώσαμε επιταγή με τα χρήματα που
συγκεντρώθηκαν από τη λαχειοφόρο αγορά που διοργανώσαμε τον Φεβρουάριο.

Ευχαριστούμε την Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Α.με.Α. «Αγάπη και Φροντίδα
για το Εργαστήρι» κυρία Νανά Κουμπλή και την πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας
Β’ Αθηνών κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη που μας έφερε σε επαφή μαζί της ώστε να
ξεκινήσει αυτή η πολύ όμορφη συνεργασία.

Νιώσαμε πραγματική συγκίνηση από την υποδοχή που μας επιφύλαξαν οι
εργαζόμενοι, οι γονείς, τα μέλη του συλλόγου και τα παιδιά που φιλοξενούνται.
Ξεναγηθήκαμε στους χώρους των εγκαταστάσεων, ενημερωθήκαμε από τους
εργαζόμενους για τον τιτάνιο αγώνα που δίνουν, συνομιλήσαμε με τα παιδιά και
παρακολουθήσαμε, μέσα στους χώρους διδασκαλίας, τον τρόπο με τον οποίο
αναπτύσσουν ειδικές δεξιότητες και δημιουργούν απίστευτες κατασκευές.
Η προσφορά προς τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη είναι καθήκον
και υποχρέωσή μας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να επισκεφθούν «Το
Εργαστήρι», να συνδράμουν με όποιο τρόπο μπορούν στην προσπάθεια που

Ευχαριστούμε επίσης για την παρουσία τους, τους συναδέλφους της ΔΙ.ΑΣ.
Δυτικής Αττικής (ΔΙ.ΑΣ. 508), την Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής και τον
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής που διέθεσε αστυνομική δύναμη να μας
συνοδεύσει στην επίσκεψή μας.
Τα χαμόγελα των παιδιών στη θέα των ενστόλων συναδέλφων μας ήταν η
μεγαλύτερη ανταμοιβή μας.

Τμήμα «εκδικητικών» περιπολιών
Του Μπολότση Κωνσταντίνου
Υποψήφιου Αντιπροσώπου με το Ε.Κ.Α. Αθηνών - μέλους της ΕΑΣΥΑ
Ένας χρόνος και κάτι συμπληρώνεται από τις αποσπάσεις – μεταθέσεις των «βολεμένων» αστυνομικών σε
Υπηρεσίες των επισήμων και του Αρχηγείου. 700 άτομα από τα επίσημα και 100 από το Αρχηγείο ήταν η εξαγγελία του
τότε Υπουργού Νίκου Τόσκα για την ενίσχυση της μάχιμης αστυνόμευσης.
Η πραγματικότητα όμως είναι: 200 περίπου συνάδελφοι υπάρχουσα δύναμη στις δημιουργηθείσες Πεζές
περιπολίες το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων από μάχιμες υπηρεσίες Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας,
Κεντρικά Ασφαλείας, Μεταγωγών, Αλλοδαπών, Πεζές ΘΗΣΕΑ, ΟΠΚΕ και πολλές άλλες. Κανένας από του ανωτέρω δεν
ήταν βολεμένος. Ούτε ένας αστυνομικός που να υπηρετούσε σε «κυβερνητική θέση», ούτε ένας έστω για τα μάτια του
κόσμου .
Προσφύγαμε δικαστικά (οργανωμένοι από την Ένωση Αθηνών) για τα δίκαια αιτήματά μας . Η απάντηση – απόφαση
του Διοικητικού Εφετείου ήταν ότι οι υπηρεσίες από τις οποίες διωχθήκαμε ήταν υπεράριθμες σύμφωνα πάντα με το
πόρισμα της ΕΛ.ΑΣ. Δεχτήκαμε απειλές μέχρι και για απόταξη αν δεν συμμορφωθούμε σε παράνομες ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ
διαταγές, (να παραλάβουμε άμεσα Φ/Π για τις πεζές, ενώ εκκρεμούσε δικαστική απόφαση) οι οποίες άλλαξαν αμέσως
μετά την ενόχληση από μέλη του Προεδρείου της Ένωσής μας.
«Ξετρύπωσαν» συναδέλφους ακόμα και με 30 χρόνια υπηρεσίας, από μάχιμες υπηρεσίες. Είχαμε και έχουμε ακόμα,
ευτυχώς ελάχιστους πλέον Αξιωματικούς επόπτες με συμπεριφορά σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων, κάνοντας αναφορές
για ψύλλου πήδημα.
Όλοι οι συνάδελφοι δαπάνησαν πάνω από 500 € για ατομικά είδη, αφού η Υπηρεσία το μόνο που μας διέθεσε ήταν
μια στολή αγκαρίας δοκίμων και μια σφυρίχτρα άκουσον άκουσον του 1996 !!! (Οι παλιοί θα την θυμούνται.) Η υπηρεσία
βγαίνει καθημερινά ακόμα και τώρα χωρίς να απασχολείται ούτε ένας συνάδελφος σε μέτρα – γήπεδα –δικαστήρια. Η
δέσμευση της εκάστοτε Διοίκησης (έχουμε αλλάξει και 3 Διοικητές σε έναν χρόνο), ήταν ότι θα βγαίνουμε ανά 4 άτομα
σε κάθε τομέα και εκτελούμε υπηρεσία 2 το πολύ 3, σε κάποιους πιο επικίνδυνους τομείς.
Η αδιαφορία κάποιων είχε ως αποτέλεσμα την επάνδρωση της Υπηρεσίας με συναδέλφου; που μένουν έως και μια
ώρα μακριά, χωρίς να ενδιαφέρονται πως και με ποιον τρόπο θα έρθουν για υπηρεσία, για να ικανοποιηθεί το αίτημα
ενός παράλογου εγχειρήματος το οποίο θα έβρισκε πρόσφορο έδαφος στη δεκαετία του 70’!!!

ΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ εν έτη 2019 !!!
Παρόλα αυτά όλοι οι συνάδελφοι με αυξημένο το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στον πολίτη δουλεύουμε
καθημερινά 6 στις 7 μέρες με μειωμένες αποδοχές, αφού χάνουμε μεγάλο μέρος της βραδινής υπηρεσίας – νυχτερινά
(έως 02:00 βγαίνουν κάποιες περιπολίες), χωρίς εξοπλισμό, με πάνω από 15 συναδέλφους τραυματίες εν ώρα υπηρεσίας
(Πεδίων του Άρεως, επίθεση στο Α.Τ. Ομονοίας, συμπλοκές αλλοδαπών σε Ομόνοια και Μοναστηράκι) και συνεχίζουμε
με μόνο «όπλο» το φιλότιμο και τη συναδελφικότητα.
Ελπίζω και εύχομαι να τελειώσει επιτέλους αυτή η παρωδία για όλους εμάς και να στελεχωθούν υπηρεσίες του
σήμερα και υπηρεσίες που έχουν πραγματική ανάγκη και σκοπό.

16

σύγχρονηαστυνομία

Εργασίες 29ου Πανελλαδικού Συνεδρίου Π.Ο.ΑΣ.Υ
μας κάνει όλους υπερήφανους. Χαρακτηριστικές αποδείξεις, η ομοσπονδιακή
ιστορική ανατροπή των μνημονιακών νόμων, οι «πιλοτικές» αγωγές που πρώτοι,
και σε ανύποπτο χρόνο, είχαμε καταθέσει για τη διεκδίκηση των δώρων και του
επιδόματος αδείας, αλλά και τα νομοσχέδια που αναμένουμε για την ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης και την αποδέσμευση της αστυνομίας από τα γήπεδα,
καθώς και πολλά άλλα επίκαιρα φλέγοντα αιτήματά μας, όπως οι ενέργειες για
τη θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας του αστυνομικού λειτουργήματος, το νέο
βαθμολόγιο, οι προσλήψεις αστυνομικών κλπ.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις σχέσεις της Ομοσπονδίας με τη Φυσική
Ηγεσία, η οποία έθεσε απέναντί της το συνδικαλιστικό μας κίνημα, αναλαμβάνοντας η ίδια «πολιτικοσυνδικαλιστικό» ρόλο που δεν της ανήκει, καυτηρίασε τις
αστυνομικές πρακτικές των προληπτικών προσαγωγών και, τονίζοντας την εξωστρεφή δράση της Ομοσπονδίας, προέτρεψε τους συναδέλφους να ασχοληθούν,
παράλληλα με τα συνδικαλιστικά καθήκοντά τους, και με τα κοινά, θέτοντας υποψηφιότητες στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές.

«30 χρόνια ΠΟΑΣΥ, 30 χρόνια όλοι μαζί. Μας ενώνουν πολλά και τίποτα
δεν μας χωρίζει!». Με αυτό το σύνθημα πέρασαν στην Ιστορία οι εργασίες του
29ου Τακτικού Πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, το τριήμερο 26,27 &
28 Μαρτίου 2019, εκπέμποντας πολλά και σημαντικά μηνύματα τόσο εντός του
συνδικαλιστικού μας κινήματος όσο και εκτός, κυρίαρχα, δε, προς την Φυσική και
Πολιτική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, την Κυβέρνηση, τα Πολιτικά Κόμματα
και την Ελληνική Κοινωνία.
Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο οποίος με ενωτικό πνεύμα και διάθεση, τόνισε ότι στο Συνέδριο δεν χωρούν άγονες αντιπαραθέσεις αλλά ουσιαστική κριτική και κατάθεση προτάσεων με στόχο την αποτελεσματικότητα μιας Ομοσπονδίας - υπόδειγμα
πρωτοποριακής δράσης στο ευρύτερο συνδικαλιστικό στερέωμα της χώρας, που

Η εκτενής παρουσίαση του Διοικητικού Απολογισμού έγινε από το Γενικό Γραμματέα της Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Γιώργο ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ, ενώ ο
Οικονομικός Απολογισμός και το σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2019, παρουσιάστηκαν από τον Ταμία της Ομοσπονδίας κ. Γιώργο ΚΟΥΛΙΑΚΗ. Από τη μυστική
ψηφοφορία που ακολούθησε, προέκυψε η υπερψήφισή τους με συντριπτική
πλειοψηφία.
Ενημέρωση των συνέδρων για τρέχοντα θέματα έγινε από τον Αντιπρόεδρο Διοικητικών Θεμάτων & Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα κ. Αθανάσιο ΝΤΑΒΟΥΡΑ, τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών κ. Βασίλειο ΠΑΝΤΑΖΗ, τον Γραμματέα Δ.Σ.
κ. Χρήστο ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ, τη Γραμματέα της Γραμματείας Γυναικών κα Μαρία ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και το Νομικό μας Σύμβουλο κ. Χάρη ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ.
Η δεύτερη ημέρα των εργασιών ξεκίνησε με τις ομιλίες των κ.κ. Γιώργου
ΡΩΜΑΝΙΑ και Αλέξη ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ για τα 30χρονα της ΠΟΑΣΥ και τη στενή υποστήριξή τους προς το συνδικαλιστικό μας κίνημα από γενέσεώς του, αλλά και για
τα κρίσιμα ζητήματα που μας απασχολούν, τα αναδρομικά, το ασφαλιστικό και το
μέλλον των συντάξεων.
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Ακολούθησε η επίσημη έναρξη των εργασιών, παρουσία των επισήμων
προσκεκλημένων, αφενός μεν, α) με την προβολή ενός συγκλονιστικού βίντεο για
τους 130 Πεσόντες ηρωικά στο καθήκον συναδέλφους μας, β) με το χρονικό του
αγώνα για την επικινδυνότητα του αστυνομικού λειτουργήματος που παρουσιάστηκε από το μέλος της ΕΓ της ΠΟΑΣΥ κα Σταυρούλα ΤΖΑΤΖΑΝΑ, αφετέρου δε, με
την περιεκτική επετειακή ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, που κάλυψε το εμβληματικό μήνυμα του συνεδρίου για ενότητα, όχι μόνο
μεταξύ ημών των αστυνομικών και των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών μας, αλλά σε
όλες της τις εκφάνσεις - ενότητα τόσο με τις άλλες Ομοσπονδίες στο μετερίζι του
αγώνα όσο και ενότητα σχέσεων με την ίδια την κοινωνία και τους πολίτες, ως
αναγκαίας προϋπόθεσης για την αποτελεσματική παρεμβατική δράση του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Σε μία εποχή όπου η βία και η εγκληματικότητα αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, σίγουρα δεν φταίει γι’ αυτό ο πολίτης, ο οποίος δικαιούται να αισθάνεται ασφαλής, αλλά και να διαμαρτύρεται, ασκώντας συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να ασκείται «αλά καρτ»
ούτε η πολιτεία να φέρνει απέναντι στην κοινωνία την αστυνομία. Μάλιστα, με
αφορμή τις επικείμενες αλλαγές του Ποινικού Κώδικα, ανέδειξε την αναγκαιότητα
θωράκισης του αστυνομικού και της κοινωνίας από την εγκληματικότητα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει αν είναι με τους μπαχαλάκηδες και
τις μολότοφ ή με τον αστυνομικό και την κοινωνία.
Στη συνέχεια ανέδειξε τις διαχρονικές ευθύνες των κυβερνώντων και
παρουσίασε το διεκδικητικό μας πλαίσιο, δίνοντας έμφαση στην επικινδυνότητα
της εργασίας και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του αστυνομικού ως εργαζομένου που διεκδικεί να έχει ουσιαστική συμμετοχή σε όλες τις διαδικασίες αναβάθμισης του αστυνομικού οργανισμού.
Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από τους Προέδρους των άλλων
Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας κ.κ. Ιωάννη ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.),
Δημήτριο ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και Γεώργιο ΔΡΙΒΑΚΟ (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), καθώς
και από τον Αντιπρόεδρο της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. κ. Νικόλαο ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ και τον Πρόεδρο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κ. Ιωάννη ΠΑΪΔΑ.
Την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εκπροσώπησε η Υφυπουργός κα Αικατερίνη ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, η οποία αναφέρθηκε στην πολυετή της ενασχόληση με τα προβλήματα της δημόσιας τάξης και τα αιτήματα του
συνδικαλιστικού μας κινήματος. Μίλησε για την τρέχουσα επικαιρότητα, για μια
σειρά ενεργειών του υπουργείου και το στάδιο ικανοποίησης σειράς αιτημάτων
μας (αναβάθμιση εκπαίδευσης, εφαρμογή συνεργασίας με το ΥΕΘΑ για θέματα
υγείας και περίθαλψης, καθαριότητα, επικοινωνίες, οχήματα), ενώ για τα οικονομικής φύσεως αιτήματα συμπλήρωσε ότι το υπουργείο τελεί σε συνεννόηση
με το υπουργείο Οικονομικών, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η επικίνδυνη δουλειά του
αστυνομικού, δεν πληρώνεται. Μιλώντας δε και ως πρόεδρος του κόμματος Νέα
Ελληνική Ορμή, ενόψει των ευρωεκλογών, επιφυλάχθηκε να απαντήσει στα επίμαχα αιτήματά μας.
Προσκεκλημένος ήταν και ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, ο οποίος απέστειλε μακροσκελή χαιρετισμό,
τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «μέσα από μία εξαιρετικά ουσιαστική συνεργασία
και έναν υποδειγματικό διάλογο ανάμεσα στο υπουργείο προστασίας του Πολίτη
και του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, φθάνουμε στην τελική διαμόρφωση των προτάσεων αναβάθμισης των αστυνομικών σχολών και των
σχολών της πυροσβεστικής Ακαδημίας. Στόχος μας είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου που θα αναγνωρίζει μεν τα θετικά της υπάρχουσας κατάστασης αλλά που
θα προχωρήσει και στις απαραίτητες τομές που απαιτούνται σήμερα για την εκπαίδευση των αστυνομικών. Πρόκειται για ένα αίτημα πολλών ετών που γίνεται
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πράξη. Και θέλω να τονίσω πως προσωπικά οι συζητήσεις με εκπροσώπους της
Ομοσπονδίας σας με βοήθησαν να κατανοήσω τα σημερινά προβλήματα αλλά
και τα επιχειρήματα για μία νέα προοπτική στην εκπαίδευση των αστυνομικών
κατά τα πρότυπα των πανεπιστημίων μας. Η αναβάθμιση μπορεί πρωτίστως να
αφορά την εκπαιδευτική και επιστημονική εξέλιξη των ανδρών και των γυναικών
της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά τα οφέλη της διαχέονται σε όλη την κοινωνία».
Ξεχωριστές, συγκλονιστικές στιγμές του Συνεδρίου αποτέλεσαν οι τιμητικές βραβεύσεις των πρωτεργατών του συνδικαλιστικού κινήματος και των
ιδρυτών της Ομοσπονδίας και ιδίως οι συγκινητικές αναδρομές στις προσωπικές
διώξεις που υπέστησαν όταν, το 1988, ύψωσαν το ανάστημά τους για να αποκτήσει και ο Έλληνας Αστυνομικός τα αναφαίρετα δημοκρατικά του δικαιώματα. Από
αυτήν την εκδήλωση τιμής και μνήμης, «ωσεί παρών» ο αείμνηστος αποταχθείς
Πρόεδρος της Ένωσης Κατωτέρων Αστυνομικών Κώστας ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ, ο οποίος
έφυγε πρόωρα από τη ζωή, αφήνοντας παρακαταθήκη σε όλους μας τους αγώνες
στους οποίους πρωτοστάτησε μαζί με δεκάδες άλλους συναδέλφους του, για να
πνέει ο άνεμος της δημοκρατίας στην Ελληνική Αστυνομία.
Με την ευκαιρία των 30 ετών από την ίδρυση της Ομοσπονδίας, εκτός
από τον Κώστα ΣΥΓΓΟΥΝΗ, στην μνήμη του οποίου τηρήθηκε και ενός λεπτού
σιγή, τιμήθηκαν οι επίσης αποταχθέντες κ.κ. Ιωάννης ΚΩΤΣΗΣ, Ταμίας της Ένωσης
Κατωτέρων Αστυνομικών και Ανέστης ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ, Γενικός Γραμματέας της ΠΟΑΣΥ, ο Κωνσταντίνος Αντωνίου, ιδρυτικό μέλος της ΕΚΑ και μετέπειτα Ταμίας και
Αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της
ΠΟΑΣΥ κ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ, οι πρώην Πρόεδροι της ΠΟΑΣΥ κ.κ. Δημήτριος ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ, Δήμος ΓΟΓΟΛΟΣ και Χρήστος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, καθώς και οι Γενικοί Γραμματείς της ΠΟΑΣΥ κ.κ. Χρήστος ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ, Κωνσταντίνος ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ,
Αθανάσιος ΜΑΧΑΙΡΑΣ, Αθανάσιος ΜΑΓΟΥΛΑΣ, Ιωάννης ΜΑΚΡΗΣ και Αντώνιος
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ.
Οι προσωπικές μαρτυρίες, όπως αυτές κατατέθηκαν ενώπιον των συνέδρων, από όσους εξ αυτών κατέστη δυνατόν να είναι εκεί, ανέδειξαν το μεγαλείο
της ψυχής τόσο των επώνυμων πρωτοπόρων συνδικαλιστών μας, όσο και των
εκατοντάδων άλλων ανώνυμων συνοδοιπόρων τους τα πέτρινα χρόνια της παρανομίας. Μέσα από το πάθος για ανυπότακτο και ελεύθερο συνδικαλισμό, τις
υπερβολές και τα λάθη, η μέχρις εσχάτων σύγκρουσή τους με το κατεστημένο και
οι εξοντωτικές διώξεις που υπέστησαν, αποτελούν τη ζωντανή ιστορία μας, παραδίδοντας ακόμα και σήμερα μαθήματα ενωτικής δράσης, ήθους και αξιοπρέπειας
για ένα καλύτερο αύριο. Γι’ αυτό η αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία θα συνεχιστεί
και εμπλουτιστεί με ανάλογες τιμητικές ενέργειες.
Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με τοποθετήσεις συνέδρων
και την ομόφωνη έγκριση του σχεδίου Ψηφίσματος.
Το ιστορικό 29ο συνέδριο, με τη θετική αποτίμηση της 30χρονης πορείας μας και διδασκόμενο από τα λάθη και τις επιτυχίες όλων μας, άνοιξε μια νέα
σελίδα την οποία το συνδικαλιστικό μας κίνημα οφείλει ενωμένο και δυνατό να
την καλύψει με νέους αγώνες, δίχως όρια και πατρωνίες. Να αντιμετωπίσουμε τις
νέες προκλήσεις της απαξίωσης του αστυνομικού λειτουργήματος και των καθημερινών κινδύνων ζωής των συναδέλφων μας με τόλμη και αποφασιστικότητα,
κατακτώντας στην πράξη ό,τι μας στερεί ένα ξεπερασμένο σύστημα αστυνομικής διοίκησης και μια εγκλωβισμένη στο χθες, επιζήμια νοοτροπία διαφόρων κέντρων και παράκεντρων του πολιτικού μας συστήματος.

Οι πρωτεργάτες μας δείχνουν το δρόμο!
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Μπάστακες στο καραουλ τ’οροφ
Του Κοντοδήμου Οδυσσέα
Υποψήφιου Αντιπροσώπου με το Ε.Κ.Α. Αθηνών - μέλους της ΕΑΣΥΑ


φαντασία και όχι η γνώση επί της ουσίας) δεν καταργεί την επιτυχία στην σχολή
αστυφυλάκων με 17000 μόρια ώστε να θεωρούμαστε αμόρφωτοι..
ΥΓ.4 Μην βιαστούν να με κατηγορήσουν διότι είναι αυτονόητο ότι θα επικαλεστώ
όσα επικαλέστηκαν και οι δημιουργοί του εν λόγο σποτ..
ΥΓ.5 Ενημερώνω τους συναδέλφους ότι για το προηγούμενο άρθρο μου με τίτλο
«αστυνομικός σταυρός η αστυνομικός σταυρός « δεν έχω ενοχληθεί ακόμα από
κανέναν οπότε κατέληξα στα εξής δύο συμπεράσματα. Α. Οι ιθύνοντες έχουν
πάντα δίκιο και περιθώριο ανταπόδειξης δεν υφίσταται Β. Οι παραπονούμενοι
θα μείνουν παραπονούμενοι και θα εξακολουθούν να αυξάνονται .
Θα παραθέσω όμως στο επόμενο άρθρο μου μερικά αποσπάσματα και τα
συμπεράσματα δικά σας.

Έχμε ιένα χρόνου «απάν κάτ», πτα παιδούργια τ’αρχηγείου φλάν καραούλ
τσ’ορόφς σαν και να τά’ναι μπάστακες προυί κ μεσμέρ.

Υπαρχιφύλακας ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ Γ. Οδυσσέας / Υποψήφιος Αντιπρόσωπος με το
ΕΚΑ Αθηνών και ενεργό μέλος της Ένωσης Αθηνών

Βγάνω του τεφτέρ κ λιέω :έξ νοματαίοι επ δυό καραούλια μας βγάνουν δεκαδυό
Νοματαίους.. δεκαδυό νοματαίοι επ ‘τριάντα μέρες π’ώχ ου μήνας βγάνουν
τρακόσα ιξήντα καραούλια.. Τρακόσα ιξήντα καραούλια επ’δεκαδυό μήνες π’ώχ
ου χρόνους βγάν τέσερς χλιάδες τρακόσα ίκοσ καραούλια .. τέσερς χλιάδες
τρακόσα ίκος καραούλια επ’σαράντα ιβρό «πάν κάτ» η δουλεψιά ,βγάν εκατόν
εβδουμινταδυό χλιάδες κ κάτ ψλά.

Απόγονος του προεστού Ζαγορίου βραδετινου Κοντοδήμου / εθνικού ευεργέτη
της ελληνικής επανάστασης 1821. Απόγονος του προεστού εκ βραδετου Ζαγορίου
Νουτσου Αλεξίου του γένους Καραμεσινη- Κοντοδήμου . Επίσης συγγενής πλήθος
άλλων προεστών και ιερέων που έδωσαν (εκτός από την ζωή τους) μέχρι και την
τελευταία δεκάρα της αμύθητης περιουσίας τους ως ευεργέτημα- κληροδότημα
στην Ελλάδα .Όλοι τους ήταν μέλη της φιλικής εταιρίας και είχαν σπουδάσει στα
καλύτερα πανεπιστήμια της εποχής.. Όλοι τους μιλούσαν την <χωριάτικη> , πλην
όμως έχτισαν γεφύρια-εκκλησίες-ορφανοτροφεία-παρθεναγωγεία- γηροκομεία
-διεθνούς φήμης ακαδημαϊκές σχόλες και αξιοθέατα που όλοι μας ακόμα και
σήμερα θαυμάζουμε και τρέχουμε να φωτογραφήσουμε.…. μήπως ήταν τελικά
και αυτοί κατώτεροι ή αμόρφωτοι?

Σπάου τ’ριμαδοκεφάλαμ κι λιέω: ωρέ μπάς κι τάνε πουλά τα λιεφτά?
Ωρέ πόσο θα νά χαν να βάζαμαν εκιές τσ’αναθεματσμένες τσ’ποργιές πανίουν
σάν παρασάνταλες μοναχέστς πάτ κιούτ? Εκιές με τσκάρτες λιέω , π’ούτε καν
τσ’αμποχνς . Να χαν άραγες πλιότερα ? για λγότερα ? Μπάς και βάναμαν κι κάνα
φράγκο στν’άκρ στού ντρουβά.
Άι καλιώρα’ς, παρασόλσαμαν . Τι καλά πθανάταν να’τς βάζαμαν?. Να σώνοταν κ
λίγο η δλιά πόχωμε στον οντά μας.. Πίνκαμαν στου χαρτί.
Μτφρ:::

Φύλακες ορόφων αρχηγείου

Ένα χρόνο «περίπου» οι χαμηλόβαθμοι υπαξιωματικοί του αρχηγείου φυλάμε
τους ορόφους σε δυο(2) βάρδιες ανά ημέρα.
Υπολογίζοντας το κόστος αυτού, καταλήγουμε στο εξής: 6 αστυνομικοί επί 2
βάρδιες ίσον με 12 την ημέρα. 12 αστυνομικοί την ημέρα επί 30 ημέρες ίσον 360
βάρδιες τον μήνα. 360 βάρδιες επί 12 μήνες ίσον 4320 βάρδιες.. 4320 επί 40 ευρώ
κόστος βάρδιας ίσον 172800 ευρώ τον χρόνο.
Αναρωτιέμαι: μήπως είναι υπερβολικά πολλά τα χρήματα?
Πόσο θα κόστιζαν αν τοποθετούσαμε ηλεκτρομαγνητικές πόρτες που ελέγχουν
την είσοδο έξοδο? Θα κόστιζαν παραπάνω η λιγότερο?
Μήπως να τις τοποθετούσαμε ώστε να μπορούσαμε να διεκπεραιώναμε και
κανένα έγγραφο παραπάνω, από αυτά που συσσωρεύονται στα γραφεία μας
κάθε μέρα ενώ φυλάμε τους ορόφους ????
ΥΓ.1. Το παρόν γράφτηκε πρωτίστως στην γλώσσα που προσφάτως αντεληφθην
μέσω του τηλεοπτικού σποτ ότι κατανοούν οι χαμηλόβαθμοι υπαξιωματικοί του
σώματος και δευτερευόντως στην γλώσσα που κατανοούν οι δημιουργοί του..
ΥΓ.2. Η « χωριάτικη» γλώσσα είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ιστορίας μας ως
έλληνες και δεν συνάδει με αμορφωσιά η στέρηση πνευματικού επιπέδου
ΥΓ.3 Το ότι δεν δώσαμε εξετάσεις για αρχιφύλακες ή αξιωματικοί ,αρνούμενοι
ιδεολογικώς το κριτήριο του 10 ως βάση στην έκθεση ιδεών (κριτήριο η

Εν τέλει, αφιερώνω το εξής παραδοσιακό ηπειρώτικο μοιρολόι.
– Σήκω, Μαργιόλα (ρούσα) από τη γη
κι από το μαύρο χώμα, ΜαργιόΜαργιόλα μου.
-Με τι ποδάρια (η μαύρη) να σ’κωθώ
και χέρια ν’ ακουμπήσω, ψυχή,
καρδούλα μου.
– Κάνε τα νύχια σου τσαπιά, τις απαλάμες
φ’κυάρι, Μαργιό – Μαργιόλα
μου. Ρίξε το χώμα από μεριά την
πλάκα’ πο την άλλη, ψυχή, καρδούλα
μου. Σήκω να δεις τον Τσίτο*** σου
από’ ρχεται απ’ τα ξένα, ΜαργιόΜαργιόλα μου, σήκω να δεις τον
άντρα σου, τρεις μούλες φορτωμένες.
– Δεν έχω μάτια (η μαύρη) να τον δω
και να τον συναντήσω, ψυχή,
καρδούλα μου, δεν έχω μάτια να τον
δω, στόμα να τον φιλήσω.
– Σήκω, Μαργιόλα (ρούσα) από τη γη
κι από το μαύρο χώμα, Μαργιό -Μαργιόλα
μου, σήκω να δεις τον άντρα σου
και το παλληκαράκια.
– Δεν έχω πόδια (η μαύρη) να σ’ κωθώ,
χεράκια ν’ ακουμπήσω ψυχή,
καρδούλα μου. Πάρε Βασίλη, το
παιδί και γύρνα κει στα ξένα, στα έρημα,
τα ξάλειμμα, δεν τα’ χω μαθημένα,
ψυχή, καρδούλα μου.
Όπου μαργιόλα = ΕΛ.ΑΣ

Αντισυνταγματικό κρίθηκε το π.δ. 3/2013
Εφεξής δικαίωμα
συμμετοχής στις Γενικές
Εξετάσεις για την Σχολή
Αξιωματικών θα έχουν
και
όσοι
αστυνομικοί
έχουν τεθεί σε κατάσταση
διαθεσιμότητας ή έχουν
παραπεμφθεί
ενώπιον
Πειθαρχικού Συμβουλίου,
ακόμα και εφόσον μέχρι
την έναρξη των εξετάσεων
εξακολουθούν να τελούν σε

διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του οικείου
Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Το ίδιο δικαίωμα θα έχουν και όσοι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες
και αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, συμμετέχουν στις
προαγωγικές εξετάσεις για την Σχολή Αρχιφυλάκων.
Αυτό έκρινε το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την
απόφασή του 2823/2018, με την οποία έκρινε αντισυνταγματικές τις αντίστοιχες
διατάξεις του ΠΔ 3/2013, που απαγόρευαν την συμμετοχή όσων τελούσαν
σε διαθεσιμότητα ή όσων είχαν παραπεμφθεί σε Πειθαρχικό Συμβούλιο, ως
αντιβαίνουσες στις συνταγματικές αρχές της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας.
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Εκλογική αποζημίωση
Έγγραφο της Ένωσης Αθηνών στον
Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Κύριε Πρόεδρε της Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
Το προσεχές χρονικό διάστημα θα διεξαχθούν
εκλογές, τόσο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όσο
και για το ευρωκοινοβούλιο (Μάιος 2019). Σας
μεταφέρουμε τα ερωτήματα των χιλιάδων μελών μας σχετικά με το ύψος του
ποσού της θεσμοθετημένης εκλογικής αποζημίωσης και την ακριβή ημερομηνία
καταβολής της στους δικαιούχους συναδέλφους μας, για κάθε μία εκλογική
διαδικασία.
Ως γνωστόν ο ρόλος του θεσμού που υπηρετούμε είναι καθοριστικός και
άρρηκτα συνδεδεμένος με τη διασφάλιση της προεκλογικής ομαλότητας και
κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το μέγεθος της συμβολής του εργαζόμενου
αστυνομικού κατά τη διάρκεια αυτής της ύψιστης δημοκρατικής διαδικασίας.
Για τον Έλληνα Αστυνομικό η προεκλογική περίοδος έχει αρχίσει εδώ και
πολύ καιρό. Η υπερεργασία, οι χιλιάδες εργατοώρες από την διάθεσή του στα
καθημερινά μέτρα τάξης ασφαλείας και τροχαίας, τον έχουν εξουθενώσει και
στις πλείστες των περιπτώσεων τον οδηγούν στα όρια τόσο της σωματικής, όσο
και της ψυχικής αντοχής του.
Κατόπιν των προαναφερομένων παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες,
ώστε και η Πολιτεία να καταδείξει εμπράκτως την αναγνώριση αυτή στους
συναδέλφους μας, ανακοινώνοντας εγκαίρως το ύψος των ποσών των δύο
εκλογικών αποζημιώσεων, καθώς και την ημερομηνία καταβολής τους.
Τους τελευταίους μήνες ακούμε και διαβάζουμε τις δηλώσεις κυβερνητικών
στελεχών για το «τέλος των μνημονίων» και την «επιστροφή στην κανονικότητα»,
αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν αν θα ισχύσουν όλα αυτά και στην
καταβολή των εκλογικών αποζημιώσεων ή ο Έλληνας Αστυνομικός θα παραμένει
στα Μνημόνια, όπως μέχρι τώρα ισχύει για τις προσλήψεις νέων εργαζομένων
στον κλάδο μας.

Εκλογική αποζημίωση ντροπής...
Δημοσιεύτηκε την 15/05/2019 (ΦΕΚ 1696) η ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονομικών για την ειδική εκλογική αποζημίωση στο αστυνομικό και
πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επιβεβαιώνοντας
τις ανησυχίες που είχαμε εκφράσει από την αρχή.
Το μεικτό ποσό των 215 ευρώ που θα χορηγηθεί τελικά με τις δέουσες
κρατήσεις και φορολογούμενο, κάθε άλλο παρά αποζημιώνει πραγματικά την
υπερεργασία των συναδέλφων μας. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της ΚΥΑ,
η αποζημίωση σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2014, είναι αυξημένη μόλις
κατά 15 ευρώ (!) και αφορά στο διάστημα από 20 Μαΐου 2019 έως 3 Ιουνίου
2019, δηλαδή μόλις 15 ημέρες, όταν είναι γνωστό τοις πάσι, ότι εδώ και δυο
μήνες η Ελληνική Αστυνομία ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με τα μέτρα τάξης
και ασφάλειας σε προεκλογικές συγκεντρώσεις, φύλαξη εκλογικών κέντρων,
συνοδείες επισήμων κλπ.
Αντί οι συναρμόδιοι Υπουργοί να ανταποκριθούν στο αίτημά μας για
συνάντηση, προτίμησαν να αποφασίσουν μονομερώς και χωρίς διάλογο
τη χορήγηση εκλογικής αποζημίωσης που απέχει παρασάγγες από την αξία
της προσφερόμενης υπερεργασίας, ενώ δεν λαμβάνει καν υπόψη της τα μη
χορηγηθέντα ρεπό, την καταστρατήγηση των κανονισμών εργασίας κλπ.
Κατάφεραν, βέβαια, για άλλη μια φορά να φανερώσουν εμπράκτως το
«ενδιαφέρον» τους για την ασφάλεια των συναδέλφων μας, αφού η απόφασή
τους κινείται στα όρια της εμπάθειας, δεδομένου ότι οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι
έχουμε βγει οριστικά από τα Μνημόνια και η υπεραπόδοση της οικονομίας
επιτρέπει πλέον την ενίσχυση όσων έχουν πληγεί δυσανάλογα όλα αυτά τα
χρόνια από την κρίση. Τα 15 επιπλέον ευρώ λοιπόν που βρήκαν, μετά από πέντε
χρόνια, για να αποδείξουν τη «γενναιοδωρία» τους στους αστυνομικούς, είναι
όνειδος και ντροπή για όλους τους.
Ας γνωρίζουν όμως ότι οι αστυνομικοί δεν είναι επαίτες. Έχουν αξιοπρέπεια και
το αποδεικνύουν με τις πράξεις και τον αγώνα τους.

Επέκταση νομοθετικών ευεργετικών διατάξεων για πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη
Έγγραφο
απεστάλη
από την Ομοσπονδία σε Φυσική
και Πολιτική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.

έντονα το συνδικαλιστικό μας κίνημα.

Η Ομοσπονδία μας
επανέρχεται, με την επισήμανση
της αναγκαιότητας και της
επίσπευσης,
επίλυσης
του
ανωτέρω θέματος που απασχολεί

Είναι απορίας άξιον ένα εύλογο και συνάμα δίκαιο αίτημά μας, να
κωλυσιεργεί στις καλένδες της γραφειοκρατικής και αναβλητικής αντίληψης, που
διακατέχει τη δημόσια διοίκηση και εν προκειμένω το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι ζητήματα που άπτονται της υγείας

του αστυνομικού προσωπικού και των μελών των οικογενειών του, είναι
πρωταρχικής και ζωτικής σημασίας και ως τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται.
Ο παράγοντας άνθρωπος και η αξιοπρέπειά του υπερισχύουν κάθε διάταξης
και κάθε ερμηνείας, που δυνητικά στην παρούσα περίπτωση κατατάσσουν το
αστυνομικό προσωπικό σε κατηγορίες και διακρίσεις, έναντι των εργαζομένων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Δυστυχώς αδυνατούμε να αντιληφθούμε ποιοι λόγοι επιβάλλουν μία
τέτοια διάκριση και ομοίως ποιοι λόγοι καθυστερούν την όποια θετική έκβαση
του ζητήματος.
Ευελπιστούμε ότι έχετε έστω και την ύστατη αυτή στιγμή προχωρήσει
σε όλες τις προβλεπόμενες θεσμικές ενέργειες, ώστε να παύσει μία ακόμη
κατάφορη αδικία που συντελείται εις βάρος μας, με την προσδοκία ότι στα
πλαίσια της αλληλεγγύης, της στήριξης αλλά και του αλτρουισμού που σας
διακατέχει πως το αίτημά μας θα ενσωματωθεί σε επικείμενο Σχέδιο Προεδρικού
Διατάγματος.

Έλλειψη υλικών...... Τροχοπέδη για την αποτελεσματικότητα
Με
αφορμή
τα
γεγονότα
των τελευταίων ημερών που
αποδεικνύουν ακόμα και στον
πιο δύσπιστο την επικινδυνότητα
του επαγγέλματός μας, θέλουμε
να δηλώσουμε προς όλους τους
αρμόδιους, την έντονη ανησυχία
μας για τα κενά στην υλικοτεχνική
υποδομή που αντιμετωπίζουν οι
συνάδελφοι στις υπηρεσίες της
Αθήνας και που επάνω τους πέφτει το μεγαλύτερο βάρος για την αντιμετώπιση
της εγκληματικότητας κάθε μορφής.
Εν έτη 2019 θεωρούμε απαράδεκτο να επιχειρούν καθημερινά οι συνάδελφοί
μας με έναν απαρχαιωμένο στόλο οχημάτων, με προβληματικές επικοινωνίες, με
ληγμένα αλεξίσφαιρα, με εξοπλισμό τον οποίο παρά πολλές φορές πληρώνουμε
από το υστέρημα μας. Όταν το έγκλημα καλπάζει, εμείς δεν μπορούμε να
αντιμετωπίζουμε με «σφεντόνες» τα «πυρηνικά» .
Οι καταγγελίες μελών μας καθημερινά στα γραφεία της Ένωσής μας είναι πάρα
πολλές και αφορούν από τα πιο απλά ζητήματα, μέχρι τα πιο σύνθετα. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι λεωφορεία που ανήκουν σε υπηρεσίες που διατάσσονται να

μετακινούνται σε όλη την Επικράτεια έχουν πρόβλημα με τα ελαστικά τους και
είναι άκρως επικίνδυνα για την ασφάλεια των επιβαινόντων αστυνομικών σε
αυτά, αλλά και των πολιτών.
Το πιο απαράδεκτο από όλα είναι ότι οι συνάδελφοι μας για να προστατεύσουν
την ζωή και την σωματική τους ακεραιότητα αναγκάζονται να αγοράζουν
μόνοι τους ακόμα και τον βασικό τους εξοπλισμό (αλεξίσφαιρα, στολές) και να
συντηρούν ρεφενέ τα περιπολικά και τις υπηρεσιακές μηχανές τους .
Πως λοιπόν απαιτούμε από αυτούς τους ανθρώπους επαγγελματισμό;
Εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε με όποιον τρόπο μπορούμε, θα
αναδεικνύουμε τις ελλείψεις ώστε να καταλάβουν όλοι ότι χρειαζόμαστε
εξοπλισμό για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά.
Μια σύγχρονη Αστυνομία εκτός από το απαιτούμενο έμψυχο δυναμικό που
πρέπει να στελεχώνει τις μάχιμες υπηρεσίες, πρέπει να είναι θωρακισμένη και με
τα κατάλληλα μέσα που θα ενισχύουν την αποτελεσματικότητά της.
Θα είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια ή διάθεση η οποία θα είναι προς την
κατεύθυνση αυτή, αλλά ταυτόχρονα θα είμαστε απέναντι σε κάθε ενέργεια ή
παράληψη του οποιονδήποτε η οποία εκθέτει τους αστυνομικούς σε κίνδυνο.
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Θα, θα, θα
Για την καθαριότητα, μας ενημέρωσαν ότι τελείωσε η διαδικασία πρόσληψης 173 θέσεων καθαριστών-καθαριστριών στη Γ.Α.Δ.Α. , βρισκόμαστε στον
έλεγχο των δικαιολογητικών ως προς την γνησιότητα τους και τις επόμενες μια –
δυο εβδομάδες θα αρχίσει η τμηματική καθαριότητα σε αστυνομικές υπηρεσίες.
Για τα αναλώσιμα υλικά, μας ειπώθηκε ότι υπάρχουν διαθέσιμα υλικά
στις αποθήκες και όσα αιτήματα αποσταλούν από τις υπηρεσίες θα ικανοποιηθούν ειδικά για γραφική ύλη και φωτοτυπικό χαρτί τύπου Α4.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 07/03/2019 η παράσταση διαμαρτυρίας των τεσσάρων (4) Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής σε συνεργασία
με την Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο σταθμό του μετρό Κατεχάκη. Η κινητοποίηση των Ενώσεων
μας πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα τεράστια ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας που δυστυχώς και η Πολιτική και η Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν
ανικανότητα στην επίλυση τους.
Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν συνάδελφοί μας, παρά τις ανακριβείς διαρροές της τελευταίας στιγμής, που είχαν σαν στόχο την αποτροπή των
συναδέλφων μας στο να συμμετάσχουν. Ξαφνικά σε μια μέρα οι ανακοινώσεις
του Αρχηγείου μετέφεραν μια εικόνα μιας Αστυνομίας της Σκανδιναβικής Χερσονήσου!!
Αντιπροσωπεία των τεσσάρων Ενώσεων αποτελούμενη από τον κ.
ΠΑΚΟ Δημοσθένη Πρόεδρο της Αθήνας, κ. ΛΙΟΤΣΟ Σπυρίδων Πρόεδρο του Πειραιά, κ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Γεώργιο Πρόεδρο της Δυτικής Αττικής και κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ
Θεόδωρο Αντιπρόεδρο της Βορειοανατολικής Αττικής καθώς επίσης και από τον
Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο επέδωσαν ψήφισμα στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία με τα αιτήματα και τις θέσεις μας γύρω από μια σειρά
από ζητήματα.
Πραγματοποιήθηκε κατά σειρά συνάντηση με την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ Παπακώστα Αικατερίνη παρουσία του Επιτελάρχη της ΕΛ.ΑΣ
Αντιστράτηγου κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ανδρέα και στην συνέχεια με τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ
Αντιστράτηγο κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη στην οποία παρευρέθησαν επίσης ο
κ. Επιτελάρχης, ο Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ
Χρήστος και ο προϊστάμενος του επιτελικού γραφείου του Αρχηγού Υποστράτηγος κ. ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ Στυλιανός
Για την μεταφορά των συναδέλφων με τα Μ.Μ.Μ. μας μεταφέρθηκε
ότι εκδόθηκε διαταγή και θα εκδοθεί και νέα διευκρινιστική για την έκδοση προσωποπαγών καρτών όπου ο κωδικός θα δίνεται στην υπηρεσία και η κάρτα θα
«φορτίζεται» μέσω POL, διαδικασία η οποία μας υποσχέθηκαν ότι θα «τρέξει»
σύντομα χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή.

Για τις ασύρματες επικοινωνίες, μας έγινε γνωστό ότι έχει γίνει πρόταση στην κ. Υπουργό για να συσταθεί επιτροπή η οποία θα κάνει μελέτη για το
ψηφιακό σύστημα επικοινωνιών της ΕΛΑΣ.
Για τα εργασιακά, μας διαβεβαίωσαν ότι θα γίνει έλεγχος στις Υπηρεσίες για τον αριθμό των οφειλόμενων Ημερήσιων Αναπαύσεων και θα σταλεί
διαταγή στους επικεφαλείς αυτών για την πιστή τήρηση των προβλεπόμενων διατάξεων του Π.Δ. για το ωράριο εργασίας.
Τέλος για την αλλαγή του Π.Δ. μεταθέσεων, όσων αφόρα την τοποθέτηση των νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων στην Δ.Α.Ε.Α. και ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει βούληση να γίνει το αυτονόητο και ενώ αντιλαμβάνονται
που είναι το πρόβλημα, δεν το επιλύουν.
Γίνεται σε όλους αντιληπτό ότι τα όσα η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία
μας μετέφερε, ανήκουν ορισμένα αφενός στη σφαίρα των αίολων υποσχέσεων
αφού ακόμα και μετά από μήνες περιμένουμε τις τελικές λύσεις και αφετέρου
στη σφαίρα του απραγματοποίητου και του υποκριτικού από τη στιγμή που οι
ίδιοι οι αρμόδιοι, είναι οι κυρίως υπεύθυνοι για την στρεβλή λειτουργία της
Αστυνομίας και των παράτυπων διαταγών που καταπατούν το εργασιακό Π.Δ.
Είναι απαράδεκτη η ανακοίνωση του Αρχηγείου, η οποία ισχυρίζεται ότι ο μέσος
όρος των οφειλόμενων ημερήσιων αναπαύσεων είναι 1,5 τον αριθμό κατά άτομο, διότι προφανώς αυτοί που την εξέδωσαν θεώρησαν ότι όλοι οι Αστυνομικοί
υπηρετούν σε «ευνοούμενες» Υπηρεσίες!!
Για τους παραπάνω λόγους και επειδή οι Ηγεσίες του Υπουργείου και
του Αρχηγείου κρίνονται από εμάς ως αναξιόπιστες και με πολιτικάντικη νοοτροπία μιας άλλης εποχής, δηλώνουμε ότι συνεχίζουμε τον αγώνα μας για τα
αυτονόητα και την αξιοπρέπεια μας έως το τέλος, καλώντας τους συναδέλφους
μας σε συνεχή επαγρύπνηση. Περιμένουμε δε από τους υπεύθυνους να δώσουν
άμεσες και τελειωτικές λύσεις στα προβλήματα μας, να φανούν συνεπείς στις
υποσχέσεις τους και όχι να λειτουργούν σπασμωδικά υπό το βάρος της δημοσιότητας που παίρνουν οι κινητοποιήσεις μας.
Μπορούν να κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους όσο θέλουν
Εμάς όμως όχι!!!
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Η Μουσική της Ελληνικής Αστυνομίας
Των Καλαϊτζίδη Λευτέρη - Τσιρώνη Αναστασίου
Υποψήφιων Αντιπροσώπων με το Ε.Κ.Α. Αθηνών - μελών της ΕΑΣΥΑ
2. Η σειρά συναυλιών που παραχώρησε τον Αύγουστο του 1976 η
ανωτέρω Φιλαρμονική στη Φρανκφούρτη της πρώην ∆υτικής Γερμανίας στα
πλαίσια του ελληνικού 10ηµέρου µε τίτλο «Καλημέρα Ελλάς».
3. Η συμμετοχή της Φιλαρμονικής της Ελληνικής Αστυνομίας µε τη
Φιλαρμονική της Κυπριακής Αστυνομίας σε συναυλίες που έγιναν το 1990 στην
Μεγαλόνησο.
4. Η από κοινού συμμετοχή της το Μάρτιο του 1997 µε τη Φιλαρμονική
της Πυροσβεστικής στις εορταστικές εκδηλώσεις της ομογένειας για την 25η
Μαρτίου στην Αστόρια της Νέας Υόρκης.
Η Υπηρεσία της Μουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας απαρτίζεται από τις
Μουσικές της Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων ύστερα από
την ενοποίησή τους, η οποία συντελέστηκε την 8η Οκτωβρίου 1984 με τον Ν.
1481. Η Μουσική της Ελληνικής Χωροφυλακής συγκροτήθηκε το 1939. Ορόσημο
στην διαδρομή της ήταν η αναγόρευση της ως αυτοτελούς Υπηρεσίας την 1
Ιανουαρίου του 1954 µε το Ν.∆. 2531, που καθόριζε µε ιδιαίτερο κανονισμό την
αυτοτελή λειτουργία της. Συγχρόνως µε το τμήμα Μουσικής Αθηνών, λειτούργησε
το τμήμα Μουσικής Θεσσαλονίκης, που συγκροτήθηκε το Σεπτέμβριο του 1955.
Το άλλο μέρος της παρούσας Φιλαρμονικής της Αστυνομίας συναποτέλεσε η
Μουσική της Αστυνομίας Πόλεων που δημιουργήθηκε το 1947 και διατηρούσε
ένα μόνο Τμήμα µε έδρα την Αθήνα. Σήμερα η Υπηρεσία Μουσικής της ΕΛ.ΑΣ.
σύμφωνα με την παράγραφο 7 εδάφιο γ΄ του άρθρου 17του Π.Δ.178/2014
(Φ.Ε.Κ. 281) υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Επικοινωνίας, λειτουργεί σε
επίπεδο Υποδιεύθυνσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 110/1974 (Α΄ 37), με
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 2168/1993 και εποπτεύεται
και ελέγχεται από τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας.

5. Η συμμετοχή της το Μάιο του 2005 στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Αστυνομίας στις Βρυξέλες.

Σκοπός της Υπηρεσίας της Μουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας είναι
η συμβολή σε εθνικές παρελάσεις και τελετές συντείνοντας στην αρτιότερη
παρουσίαση και παράσταση των τμημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, σε τοπικές εορτές-παρελάσεις, σε θρησκευτικές τελετές, σε λιτανείες, σε στρατιωτικές
ορκωμοσίες, καταθέσεις στεφάνων και σε κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση
και κατά την αλλαγή Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Επίσης
δύναται να δίνει φιλανθρωπικές συναυλίες και μουσικές παραστάσεις με
αρμόζον μουσικό πρόγραμμα σε νοσοκομεία, γηροκομεία, φυλακές, ιδρύματα,
σε ποικίλους χώρους φιλοξενίας, σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, σε
κατασκηνώσεις, κ.λ.π. και η εκπαιδευτική παρουσίαση των µουσικών οργάνων
σε σχολεία, επιβεβαιώνοντας με κάθε εμφάνισή της την αρίστη κατάρτισή της.
Τα δύο Τμήματα της Υπηρεσίας, Αθηνών και Θεσσαλονίκης, προβλέπεται να
παρίστανται σε όλες τις πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που κοινωνεί η
Ελληνική Αστυνομία ανά την Επικράτεια, διαχωρίζοντας γεωγραφικά τους τομείς
ευθύνης.

10. Η εκδήλωση με τίτλο «Σαν παλιό σινεμά» παρουσιάστηκε και στις
14/01/2018 στη Στέγη Ποντιακού πολιτισμού στην πόλη της Κοζάνης.

Ταυτόχρονα µε την µπάντα παρέχει υπηρεσίες και η Ορχήστρα. Συνίσταται
από 4 έως 8 μέλη της Φιλαρμονικής µε κιθάρα, ντραµς, βιολί, κλαρίνο, αρμόνιο,
μπουζούκι και δύο τραγουδιστές. Το μουσικό της εύρος είναι πολυπρισματικό
και εμπεριέχει πατροπαράδοτα δημοτικά, λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια
εκπροσωπώντας το σύνολο των μουσικών παραδοσιακών ακουσμάτων από
όλη την Ελλάδα. Τις ημέρες που τα µέλη της µπάντας δεν απασχολούνται σε
προγραμματισμένες εκδηλώσεις ή υπηρεσίες, συγκαλούνται στην έδρα της
Υπηρεσίας στου Ζωγράφου, όπου σε αρμόζοντα διαμορφωμένη αίθουσα
πραγματοποιούνε πρόβες με την συνεπικουρία της Υποδιοικητή της Υπηρεσίας
Α/Β΄ ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ Αικατερίνης και του Υπεύθυνου για τις πρόβες Ανθ/µου Ιωάννη Μητσόπουλου. Διοικητής της Υπηρεσίας Μουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας
είναι ο Α/Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γρηγόριος. Ωστόσο εκτός όμως από µουσικοί, πρώτα
από όλα εκπληρώνουν στο ακέραιο και με ευσυνειδησία και τα καθήκοντα ως
µάχιµοι αστυνομικοί κάθε φορά που θα κληθούν από την Υπηρεσία.
Ιδιαίτερα σημεία στην μουσική πορεία της Υπηρεσίας Μουσικής της
Ελληνικής Αστυνομίας, θεωρούνται τα παρακάτω:
1. Η ηχογράφηση δίσκου της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας Πόλεων το
1974 σε συνεργασία µε την «ΜΙΝΟΣ ΕΜΙ», που περιελάβανε Ελληνικά Εμβατήρια.

6. Η κοινή συναυλία µε τις φιλαρμονικές των υπολοίπων Σωμάτων
Ασφαλείας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Ιανουάριο του 2012.
7. Η διοργάνωση συναυλίας τον Ιούλιο του 2013 στον εξωτερικό χώρο της
Πρώην Σχολής Αξιωματικών, που ήταν αφιερωμένη στο Χαμόγελο του Παιδιού.
8. Η διοργάνωση συναυλιών στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό και στο Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας στη Θεσσαλονίκη κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων.
9. Η διοργάνωση εκδήλωσης οπτικοακουστικού αφιερώματος στις
27/05/2017 µε τίτλο «Σαν παλιό σινεμά», στο θέατρο PIERCE στο Αμερικάνικο
Κολλέγιο Ελλάδος με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζιδη, όπου η Υπηρεσίας
της Μουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας εκτέλεσε αποσπάσματα γνώριμων
μουσικών συνθέσεων κινηματογραφικών έργων µε ταυτόχρονη προβολή τους.

11. Συμμετείχε στις 08/06/2017 στο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών που
διοργάνωσε το Καλλιτεχνικό και Πολιτιστικό Σωματείο Κηφισιάς «Απόλλων
Μουσηγέτης».
12. Συμμετείχε στις 24/06/2017 στην 13η Συνάντηση Φιλαρμονικών
Ορχηστρών στο Δήμο Καλλιθέας.
13. Συμμετείχε στις 02/07/2017 σε συναυλία που έλαβε χώρα στη πόλη
της Χαλκίδας.
14. Επιπλέον έλαβε μέρος στις γιορτές του πολιούχου της Ελληνικής
Αστυνομίας Αγίου Αρτέμιου 20/10/2016 στο Πολεμικό Μουσείο, 20/10/2017
και 20/10/2018 αντίστοιχα στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν επίσης
προς τιμή του Άγιου Αρτέμιου στην Λυρική σκηνή του Κέντρο Πολιτισμού του
Ιδρύματος Σταυρός Νιάρχος.
15. Στις 5/01/2019 πραγματοποίησε εκδήλωση στην αίθουσα του
Μουσικό -Φιλολογικού Συλλόγου «Σκουφάς» στην Άρτα.
16. Συμμετείχε στις 14/01/2019 στην εκδηλωση που διοργανώθηκε με
πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο Κέντρο Πολιτισμου
ΙδρυμαΣταυροςΝιατρχος με τιτλο «Ελληνική Αστυνομία: Χθες-Σήμερα-Άυριο».
17. Έλαβε μέρος σε εκδήλωση που πραγματώθηκε στις 17/01/2019 στη
«Κιβωτό του Κόσμου».
18. Η εκπαιδευτική παρουσίαση των µουσικών οργάνων σε ∆ηµοτικά
Σχολεία σε διάφορες περιοχές στην Αθήνα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Είναι σημαντική η προσπάθεια της Υπηρεσίας Μουσικής που συνεχίζεται
μεταβάλλοντας και εξελίσσοντας τα ακούσματα της. Τα μέλη της έχουν ενώσει
τις γνώσεις αλλά και τις δυνάμεις τους για τον σκοπό αυτό δίνοντας το παρών
σε κάθε κοινωνική, φιλανθρωπική και εθνική εκδήλωση, αποδεικνύοντας ότι
αποτελεί τη γέφυρα των άριστων σχέσεων πολιτών και αστυνοµίας.
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«Στάση πληρωμών;» Η ΕΛ.ΑΣ. σε αποσύνθεση;
Απλήρωτες επίσης παραμένουν από την ίδια Υπηρεσία του Υπουργείου,
δαπάνες που αφορούν οδοιπορικά έξοδα αστυνομικών, οι οποίοι ασθένησαν
πριν τη λήξη της απόσπασής τους με έξοδα Δημοσίου και λόγω της ασθένειας
παρέμειναν παραπάνω ημέρες στον τόπο της απόσπασης, από αυτές που αρχικά
όριζε η Διαταγή της απόσπασης.

Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε την τραγική κατάσταση που επικρατεί στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α, εξαιτίας της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εις
βάρος της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων Αστυνομικών καθώς
και του φορολογούμενου πολίτη που πληρώνει για το αγαθό της ασφάλειας αλλά
κάθε άλλο παρά ασφαλής αισθάνεται .
Επιγραμματικά σας καταγγέλλουμε τα κάτωθι:
Εκατομμύρια ευρώ απλήρωτων υπομνημάτων οδοιπορικών εξόδων αστυνομικών για εκτός έδρας υπηρεσιακές μετακινήσεις από το 2016 έως σήμερα που
αφορούν ημερήσιες αποζημιώσεις, έξοδα κίνησης και έξοδα διανυκτέρευσης.
Πάνω από 700.000 ευρώ απλήρωτα μόνο σε μια Διεύθυνση της Γ.Α.Δ.Α. Ενώ τα εν
λόγω αιτήματα για την έγκριση των δαπανών μετακίνησης Αστυνομικών σε όλη τη
χώρα για έκτακτους υπηρεσιακούς λόγους όπως διαλεύκανση υποθέσεων δολοφονιών, ληστειών, ναρκωτικών, εγκληματικών ομάδων κ.α. είχαν αρχικά εγκριθεί,
η αρμόδια οικονομική Υπηρεσία (Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.) της οποίας προΐσταται απευθείας η
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αρνείται να τα αποζημιώσει με πρόφαση νομικά κωλύματα που η ίδια η Κυβέρνηση δημιούργησε.

Πλέον έχω καταλάβει γιατί
με κοιτούσαν έτσι …
Από πιτσιρικάδες όλοι όσοι θέλαμε να γίνουμε αστυνομικοί βλέπαμε περιπολικό
και γουρλώναμε τα μάτια.. Βλέπαμε αστυνομικό με πλήρη εξάρτηση και νιώθαμε
ασφάλεια και σιγουριά.. Θυμάμαι τότε λοιπόν που οι τωρινοί μου συνάδελφοι
με κοιτούσαν και εμένα μέσα από το περιπολικό με ένα βλέμμα κατανόησης
αλλά και με ένα αίσθημα που τότε αδυνατούσα να καταλάβω.. Τώρα πλέον έχω
καταλάβει τι ακριβώς ήθελαν να μου πούνε..
Τι είναι λοιπόν η μάχιμη περιπολία ; Η περιπολία στο πεζοδρόμιο που λένε
μερικοί ;
Αρχικά λοιπόν όσοι από εμάς δουλεύουμε σε μάχιμες υπηρεσίες,
έχουμε τη θέληση να κάνουμε τα πάντα για την προστασία του κόσμου, αλλά
δυστυχώς δεν διαθέτουμε όλοι μας τα απαραίτητα μέσα..
Πως λοιπόν να συλλάβουμε τον εγκληματία ή να βρούμε το κλεμμένο
όχημα από τη στιγμή που στο περιπολικό πολλοί από εμάς δεν διαθέτουμε ούτε
Carpc ;
Από τη στιγμή που απλά νιώθουμε ικανοποιημένοι που έχουμε όχημα
το οποίο διαθέτει ρόδες τουλάχιστον και δεν χρειάζεται να τρέχουμε σε όλη την
Αθηνών για να πάρουμε δανεικό, όπως πολλές φορές μας έχουν υποχρεώσει να
κάνουμε και το οποίο θα έχει ακριβώς την ίδια κατάσταση ;
Από τη στιγμή που η Διοίκηση μάς, μας έχει κάνει να λέμε και
ευχαριστώ που διαθέτουμε και αυτά τα λίγα ; Δυστυχώς όμως εδώ δεν τίθεται
θέμα μόνο παροχών και απαραίτητου εξοπλισμού ! Δεν μιλάμε απλά για τα
προβλεπόμενα τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά όπως διαχωριστικό υαλοπίνακα
μεταξύ αστυνομικών και προσαγόμενων,όπως αναφερει το π.δ 45/2008 ή
ένας ασύρματος με πλήρη και σωστή λειτουργία ! Εδώ τίθεται θέμα δικής μας
ασφάλειας! Δε γίνεται να υπάρχουν συνάδελφοι στο δρόμο οι οποίοι οδηγάμε
περιπολικά και μηχανές στα οποία δεν τηρούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι.. Τα
οποία διαθέτουν λάστιχα 10ετιας και έχουν κατασκευαστεί την 10ετια του ‘90..
Τυχαίνει πολλές φορές να καταδιώξουμε άτομα ή οχήματα και φοβόμαστε όχι μη
μας βλάψουν αυτοί αλλά το περιπολικό ή η μηχανή ! Μήπως δε πιάσουν τα φρένα
ή μήπως ντεραπάρουμε σε κάποια στροφή ..Μη μας προδώσει δηλαδή το μέσο

Στο απόλυτο οικονομικό τέλμα οι Υπηρεσίες των Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α.
Τα αποθέματα προηγούμενων ετών στις αποθήκες των Διαχειρίσεων των Διευθύνσεων εξαντλήθηκαν. Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα δεν εγκρίνει αιτήματα δαπανών για αναλώσιμα είδη, υλικοτεχνικό εξοπλισμό,
υγειονομικό υλικό, είδη καθαριότητας, ηλεκτρολογικό υλικό, συντήρηση οχημάτων, ελαστικά κ.α. με τη δικαιολογία ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί για
την προμήθεια τους σε πανελλήνιο επίπεδο. Οι διαγωνισμοί αυτοί δεν βλέπουμε
να ολοκληρώνονται ποτέ και κανείς δεν ενδιαφέρεται ότι δεν υφίστανται πλέον
ούτε τα αυτονόητα για την καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών όπως γάντια
για τη σωματική έρευνα των κρατουμένων!!
Ενώ στην πρόσφατη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής
μας από το Αρχηγείο λάβαμε διαβεβαιώσεις ότι εντός του μήνα Φεβρουαρίου θα
δούμε επιτέλους συνεργεία καθαριότητας στις Υπηρεσίες και ότι θα ξεκινήσει η
διαδικασία φόρτισης των καρτών πρόσβασης στα Μ.Μ.Μ. για τους δικαιούχους
Αστυνομικούς, δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα τίποτα, με συνέπεια οι Αστυνομικές
Υπηρεσίες να συνεχίζουν να θυμίζουν χωματερές και οι εργαζόμενοι Αστυνομικοί
να πηδάνε ακόμα μπάρες και να διαπληκτίζονται με υπαλλήλους του Ο.Α.Σ.Α. και
πολίτες που τους αντιμετωπίζουν σαν λαθρεπιβάτες.
Παρά ταύτα βλέπουμε και εξοργιζόμαστε ότι για τις πολυτελείς ομπρέλες
των Υπουργών μας οι δαπάνες εγκρίνονται κανονικά. Θα θέλαμε να ξέρουμε αν
αυτή η εικόνα αποσύνθεσης που επικρατεί στη καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών είναι εις γνώσιν του κυρίου Αρχηγού και της κυρίας Υπουργού μας ή οι
υφιστάμενοι δεν τους μεταφέρουν την πραγματική κατάσταση προκειμένου να
μη γίνονται δυσάρεστοι. Εάν κάτι από όσα καταγγέλλουμε δεν ισχύει ή έχει διορθωθεί, αυτή τη στιγμή περιμένουμε επίσημη ενημέρωση από τους αρμόδιους
προκειμένου να το γνωρίζουμε εμείς και τα μέλη μας .

Του Γιαννελάκη Νικολάου
Μέλους Ε.ΑΣ.Υ.Α. - υποψηφίου με το Ε.Κ.Α. Αθηνών
με το οποίο έχουμε ανατεθεί να προστατεύουμε τον Έλληνα πολίτη !
Και θα μου πεις μετά, γιατί συνάδελφε δεν τα επισκευάζετε ; Και θα
σου απαντήσω ! Γιατί πολύ απλά οι αρμόδιοι δεν διαθέτουν χρήματα για να
επισκευάσουν μια ζημιά των 100€. Προφυλακτήρα θέλεις να αλλάξεις στο
περιπολικό και για να επισκευαστεί μέσω της υπηρεσίας χρειάζεται περισσότερο
από 3 μήνες, για μια δουλειά μισής ώρας.. Συγκεκριμένα σε τμήμα της Αθηνών
υπάρχει περιπολικό υπό επισκευή στα συνεργεία της υπηρεσίας, από τον Ιούνιο
του 2016. Όλα αυτά στον 21ο αιώνα και ενώ η Ηγεσία μας νομίζει ότι μας έχει
εξοπλίσει με υπερσυστήματα και καυχιέται κιόλας για τα επιτεύγματά της !
Οπότε εσύ και εγώ που δουλεύουμε έξω, αναγκαζόμαστε να
επισκευάζουμε τα περιπολικά με τα οποία αναλαμβάνουμε υπηρεσία με δικά
μας έξοδα και όχι για να προσθέσουμε κάτι έξτρα ! Αλλά για τα προβλεπόμενα !
Επομένως με λίγα λόγια μας «εκβιάζουν» αν θέλουμε να δουλεύουμε αξιοπρεπώς
και με ασφάλεια να πληρώνουμε για αυτό ! Μάλιστα.. πάμε παρακάτω.
Είναι αδιανόητο να υπάρχουν αυτή τη στιγμή οχήματα που δουλεύουν
έξω και τα οποία δεν έχουν καν αναλογικό ασύρματο και να πρέπει εσύ να λαμβάνεις
από τον φορητό τον δικό σου..!! Την έσχατη στιγμή δεν θα μπορείς να διαβιβάσεις
ούτε να ακούσεις τι συμβαίνει, βάζοντας για ακόμα μια φορά σε κίνδυνο τη ζωή
σου !! Δεν γίνεται να σταματάμε αυτοκίνητο για έλεγχο χωρίς να ξέρουμε αν το
όχημα απασχολεί ή σε ποιον ανήκει. Και να χρειάζεται να παίρνουμε τηλέφωνο
τον Αξιωματικό Υπηρεσίας και αν αυτός έχει δουλειά τον τερματικό του Κέντρου
και αν αυτοί έχουν δουλειά πάλι, τον Αξιωματικό Υπηρεσίας και ούτω καθεξής
,για να ελεγχθεί επιτέλους το εν λόγω όχημα στα συστήματά μας, χάνοντας έτσι
ζωτικής σημασίας λεπτά από τον έλεγχο που ενεργούμε ! Δυστυχώς όλα αυτά και
πολλά ακόμα είναι η δύσκολη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε μερικοί αν
όχι όλοι από εμάς που δουλεύουμε σε μάχιμες υπηρεσίες !

Τώρα λοιπόν καταλαβαίνω γιατί με κοιτούσαν έτσι..
Ακριβώς όπως κοιτάζω και εγώ τα νέα παιδιά που μας
«καμαρώνουν» στο δρόμο !
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H Ένωση Αθηνών στον sport 24 radio 103,3

Στη μαραθώνια -και πρώτη σε ακροαματικότητα κατά τη βραδινή ζώνη- εκπομπή του γνωστού αθλητικογράφου Σωτήρη Γεωργίου στον Sport 24 radio 103,3
συμμετείχε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών δια του Προέδρου της Πάκου Δημοσθένη και δια των Αντιπροέδρων Χύτα Κων/νου & Καρδιασμένου Μιχάλη.
Η εκπομπή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθ’ ότι αναλύθηκαν θέματα που καθημερινά απασχολούν τους αστυνομικούς, τη βία στα γήπεδα, προτάσεις και φυσικά
πολύωρη συνομιλία με τους ακροατές. Την παράσταση έκλεψαν αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι κάλεσαν στο τηλέφωνο και έστελναν συνεχώς μηνύματα στήριξης στους
εκπροσώπους τους.

Φρουράααα…Φρουράααα
Του Σκούρα Κυριάκου
Υποψήφιου Αντιπροσώπου με το Ε.Κ.Α. Αθηνών - μέλους ΕΑΣΥΑ
Οι πύλες του ανεξήγητου στην φρουρά Α.Ε.Α / Δ.Ε.Λ.
Τι νόμιζες και τι ισχύει.
1ον . Νόμιζες επειδή φοράς αλεξίσφαιρα – κάνεις σκοπιές- περιπολίες κλπ ότι είσαι μάχιμος? Όχι δεν είσαι. Και δεν είσαι γιατί πολύ απλά ανήκεις για κάποιον
λόγο στην Δ.Ε.Λ.. Επίσης σε ενημερώνω να μην μπεις στον κόπο να κάνεις αίτηση
αναγνώρισης μάχιμης 5ετιας. Θα στην γυρίσουν πίσω με emoji
2ον Νόμιζες ότι στον βασικό σου εξοπλισμό όταν πας για σκοπιά είναι μόνο τα
απαραίτητα δημόσια είδη? Όχι δεν είναι. Γιατί πρέπει να έχεις μαζί σου και
σφουγγαρίστρα -σκούπα-φαράσι κλπ..
3ον Νόμιζες ότι επειδή έχει -5 ή +40 θα ανοίξεις το air condition; Όχι φυσικά.. Για
να το κάνεις αυτό θα πρέπει πρώτα να έρθει το national geographic… Ίσως βγουν
από μέσα σπάνια είδη που πρέπει να καταγραφούν !!!
4ον Νόμιζες ότι υπάρχει σχέδιο απεγκλωβισμού σου ή άμεσης συνδρομής σου σε
περίπτωση επίθεσης? Πάρε το 100 να έρθει η Α.Δ. και βλέπουμε. Ομάδα άμεσης
επέμβασης δεν παίζει…
5ον Νόμιζες ότι όταν είσαι στην είσοδο δουλεία σου είναι να ελέγχεις τα αυτοκίνητα? Βασικά το κάνεις αυτό, πλην όμως κάνεις και τον τροχονόμο μεταξύ οχημάτων
και πεζών ώστε να γλιτώσεις ενδεχόμενη παράσυρση. 3 μέτρα και για τους δύο
ταυτόχρονα είναι λιγο επικίνδυνο βλέπεις…
6ον Νόμιζες ότι θα πας με τα πολιτικά στην δουλειά σου και θα αλλάξεις στα αποδυτήρια? Μπααα.. Άλλαξε στις τουαλέτες και αν σιχαίνεσαι πήγαινε στα ΑΤΜ..
7ον Νόμιζες ότι θα έχεις ένα διάλλειμα ώστε να ξεκουραστείς? Σαφώς και όχι.
Αφού δεν είσαι μάχιμος Δεν κουράζεσαι.. Κ αν θες να ξεκουραστείς πήγαινε στην
σκοπιά τύπου οχυρό ρούπελ να κάτσεις στο ξύλινο σκαμπό.
8ον Νόμιζες ότι θα δουλεύεις κυλιόμενο και δεν θα σου κοπεί το ρεπό? Πάρε ένα
emoji για ακόμη μια φορά
Επιφυλάσσομαι και θα αναλύσω ξεχωριστά τα ανωτέρω ζητήματα σε επόμενα
άρθρα μου…
Μέχρι τότε

Αναπροσαρμογή ΕΦΑΠΑΞ

Αναπροσαρμογή χορηγηθέντων εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων σε τ.
μετόχους των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου, κατά τον υπολογισμό των οποίων
ελήφθησαν υπόψη οι μειώσεις του ν. 4093/2012, μετά την ισχύ του ν.4307/2014
Με την υπ’ αριθ. 1.4/10-1-2019 Απόφαση του ΔΣ του Ταμείου μας
(Α.Δ.Α.: 6ΜΓΙΟΡΡΞ-ΥΡΙ), αποφασίστηκε ότι ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος
να υποβάλουν αίτηση οι τ. μέτοχοι των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και
Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., των οποίων η ασφάλισή τους έληξε μετά την 1-8-2012
και έως 31-7-2014 και δικαιούνται τη χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ
χρηματικού βοηθήματος λόγω αναπροσαρμογής της διαφοράς των βασικών
μισθών κατά 50% (άρθρο 86 του ν. 4307/2014), ανέρχεται σε 5 έτη δηλαδή μέχρι
31-12-2021.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, μόνο όσοι τ. μέτοχοι των Τομέων Πρόνοιας
του Ταμείου Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ., μέχρι σήμερα δεν υπέβαλαν αίτηση
για αναπροσαρμογή του αρχικά χορηγηθέντος εφάπαξ βοηθήματος, δύνανται
άμεσα να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σχετική αίτηση.

Θεσμοθέτηση της πενθήμερης
άδειας γάμου με το Π.Δ. 27/2019
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό
Διάταγμα 27/2019 «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού» με το οποίο
επέρχονται ορισμένες αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς χορήγησης αδειών,
στον Κώδικα Μεταθέσεων και στις κρίσεις-προαγωγές των αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ συγκεκριμένες αιτιολογημένες προτάσεις μας,
δυστυχώς, δεν συμπεριλήφθηκαν καίτοι η Ηγεσία ήταν ενημερωμένη.
Θετικό μέτρο συνιστά, επιτέλους, η θεσμοθέτηση της 5νθημερης
άδειας γάμου στο αστυνομικό προσωπικό, μια διάταξη που ίσχυε χρόνια τώρα
στο δημόσιο τομέα. Επίσης, οι μεταθέσεις των νεοπροαχθέντων Αρχιφυλάκων
δεν θα γίνονται με τους περιορισμούς που ίσχυαν και οι οποίοι δημιουργούσαν
προβλήματα σε όσους ήθελαν να συμμετέχουν σε προαγωγικές εξετάσεις.
Ωστόσο, εύλογα ερωτήματα προκαλεί η αλλαγή της συγκρότησης του
Ανώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων του ΑΕΑ, που δίνει τη δυνατότητα στον
εκάστοτε Αρχηγό να επιλέγει πλέον τα υπηρεσιακά του μέλη, όχι μόνο μεταξύ
των Αντιστρατήγων αλλά και όλων των Υποστρατήγων. Την ίδια ώρα αγνοήθηκαν
οι προτάσεις μας για την τοποθέτηση των νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων και
Υπαστυνόμων Β’ σε συγκεκριμένες υποστελεχωμένες υπηρεσίες (Δ.Α.Ε.Α. – Δ/νση
Μεταγωγών).
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Που να’ ναι αυτή η παράξενη σκιά που κυνηγάνε;
Καταδικάζουμε απερίφραστα τnν καταδρομική επίθεση στο Α.Τ.
Ακροπόλεως. Έχουμε κρούσει εδώ και πολύ καιρό τον κώδωνα του κινδύνου
για την ανεξέλεγκτη δράση των κάθε λογής μπαχαλάκηδων και κάθε φορά οι
έχοντες την ευθύνη, προσπαθούν να κρύψουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί
και να μας βαπτίσουν υπερβολικούς. Έχουμε ξαναπεί ότι θα θρηνήσουμε
θύματα. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ποιος θα τους σταματήσει άραγε; Η
ανύπαρκτη πλέον «ομάδα ΔΕΛΤΑ» τα σχεδόν διαλυμένα ΜΑΤ, ή η Ασφάλεια που
ασχολείται μόνο με πάρεργα; Ξέρουν όλοι ότι λέμε την αλήθεια, επειδή όμως δεν
διοικούμε, καλούμε τους «υπεύθυνους» να προστατεύσουν και να θωρακίσουν
τους αστυνομικούς ώστε να μπορούν να προστατεύουν την κοινωνία. Δείτε την
αλήθεια κύριοι και σταματήστε να κυνηγάτε τη σκιά σας.

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών από το ΕΤΕΑΕΠ
Έγγραφο της Ένωσης Αθηνών
προς τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ
για την μεγάλη καθυστέρηση
του Υπουργείου Εργασίας στην
έγκριση της τροποποίησης του
προϋπολογισμού του ΕΤΕΑΕΠ για
το έτος 2019.

Υπουργείο Εργασίας την τροποποίηση του προϋπολογισμού με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για την κάλυψη των αναγκών τρέχοντος έτους, γεγονός το οποίο είναι
σύνηθες και πρόκειται για τυπική διαδικασία αφού αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα
του ίδιου του Ταμείου ο προϋπολογισμός του οποίου είναι πλεονασματικός. Πάρα
ταύτα το Υπουργείο Εργασίας καίτοι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν
έχει δώσει μέχρι και σήμερα την έγκριση που απαιτείται για την αποδέσμευση του
ποσού από τα αποθεματικά του Ταμείου για την ενίσχυση του εν λόγω κωδικού
που αφορά την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών των συναδέλφων μας.

Όπως γνωρίζετε μεγάλος αριθμός αστυνομικών, ασφαλισμένων στο Ταμείο
πρώην Χωροφυλακής, έχει αιτηθεί τη διαγραφή και την επιστροφή των εισφορών
τους από το πρώην Τ.Π.Δ.Υ., νυν ΕΤΕΑΕΠ, λόγω της μη τήρησης των προϋποθέσεων
που όριζε η νομοθεσία για την προαιρετική υπαγωγή τους στο εν λόγω Ταμείο
χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος.

Επισημαίνεται ότι δεν έχει επαναληφθεί κατά το παρελθόν τόσο μεγάλη καθυστέρηση σε έγκριση αντίστοιχου αιτήματος του ΕΤΕΑΕΠ από το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Εργασίας έχει, εδώ και ένα περίπου μήνα, αποστείλει στο Γραφείο
της Κας Υπουργού Εργασίας την σχετική αλληλογραφία αλλά μέχρι και σήμερα δεν
έχει υπάρξει καμία εξέλιξη, ήτοι η υπογραφή της Κας Υπουργού που απαιτείται για
την τροποποίηση του προϋπολογισμού που έχει αιτηθεί το ΕΤΕΑΕΠ, με συνέπεια
οι συνάδελφοι μας να παραμένουν απλήρωτοι και να αγωνιούν για την τύχη των
εισφορών τους.

Κύριε Πρόεδρε,

Το ΕΤΕΑΕΠ σε όσους αιτούντες συναδέλφους πληρούν τις προϋποθέσεις επιστρέφει αναδρομικά τις εισφορές των πέντε τελευταίων ετών από την ημερομηνία
της αίτησης διαγραφής και επιστροφής των εισφορών, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του πρώην Τ.Π.Δ.Υ..
Ενώ μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους η ανωτέρω διαδικασία κυλούσε ομαλά,
από τον μήνα Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα σταμάτησαν όλες οι πληρωμές λόγω
εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων στον συγκεκριμένο κωδικό του προϋπολογισμού του ΕΤΕΑΕΠ για το έτος 2019. Για τον λόγο αυτό, το ΕΤΕΑΕΠ, ως όφειλε,
έγκαιρα από αρχές Μαρτίου, με απόφαση του Δ.Σ. αιτήθηκε από το εποπτεύον

Η Ένωσή μας, κύριε Πρόεδρε, διεκδίκησε ώστε ο κάθε συνάδελφος που δεν
εισήλθε στο Ταμείο αυτό με αίτηση του, να έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει χωρίς
ποτέ να πάρουμε θέση υπέρ ή κατά της αποχώρησης. Παρά ταύτα θεωρούμε ότι
για όσους το έπραξαν, η καθυστέρηση καταβολής των δικών τους χρημάτων είναι
απαράδεκτη.
Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση και στα πλαίσια του θεσμικού σας ρόλου,
αναλάβετε τις ενδεδειγμένες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις προς το Υπουργείο
Εργασίας για την επίλυση του ανωτέρω ζητήματος το συντομότερο δυνατόν.

Βαρέλι δίχως πάτο!!!
Ζήσαμε
ακόμα
ένα Σαββατοκύριακο
παράνοιας,
χωρίς
υπερβολές ή κριτική για
συντεχνιακούς λόγους.
Από τη μία χιλιάδες
από εμάς εκτέλεσαν
υπηρεσία σε ένα ματς
κεκλεισμένων
των
θυρών(!!!), στο οποίο οι
«φωστήρες» διέταξαν
τα ίδια μέτρα με τον περσινό τελικό που είχε 40.000 θεατές. Από την άλλη,
παράλληλα, το γνωστό παρακράτος επιτέθηκε σε συναδέλφους μας επιζητώντας
προφανώς θύματα.
- Για το πρώτο σκέλος, θα τους αφήσουμε στην κριτική των φορολογουμένων
συμπολιτών μας, οι οποίοι μας ρωτούσαν με απορία τι κάνουμε τόσοι αστυνομικοί
γύρω από το γήπεδο χωρίς θεατές.
Αφού η οργανωμένη κατά τα άλλα πολιτεία για να διασφαλίσει τη διεξαγωγή
ενός τέτοιου αγώνα αντιδρά έτσι, τους δίνουμε τα συγχαρητήριά μας. Ας αφήσουν
όλο το κράτος έρμαιο στους VIP στρατούς. Ας απολογηθούν αυτοί όμως γιατί οι
πολίτες για όλα αυτά ζητούν το λόγο από τον απλό αστυνομικό που βλέπουν
μπροστά τους.
- Στο δεύτερο σκέλος, σας ξαναλέμε ότι χωρίς ενίσχυση των μάχιμων
Υπηρεσιών, χωρίς θεσμική θωράκιση του αστυνομικού, πραγματική καταδίκη

αυτών των στοιχείων που με καταδρομικού τύπου επιθέσεις επιζητούν αίμα,
αλλά κυρίως χωρίς πολιτική βούληση, θα αισθανόμαστε πάντα ότι ζούμε σε μία
εμπόλεμη χώρα.
Η επίθεση εναντίον της διμοιρίας που εκτελούσε υπηρεσία έξω από τα
γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και η επίθεση στους συναδέλφους της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στα
Εξάρχεια, απλά προστίθενται στο μακρύ κατάλογο της βίας που υφίστανται
αστυνομικοί και πολίτες από τους «γνωστούς». «Γνωστοί» οι οποίοι βρίσκουν
προστασία σε «γνωστά άβατα» σημεία ανομίας.
Οι έξι αστυνομικοί της διμοιρίας και της ΔΙ.ΑΣ. δεν είναι υπεράνθρωποι για να
αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα.

Ενισχύστε μας λοιπόν ουσιαστικά, θωρακίστε
τον αστυνομικό και καταδικάστε τους.
Αν δεν μπορείτε, βγείτε και πείτε την αλήθεια
στους πολίτες.
Άλλωστε εσείς έχετε την ευθύνη.
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Εργασίες 4ης Ευρείας Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης Αστυνομικών Γυναικών

Συναδέλφισσες - μέλη της Ένωσης Αθηνών, συμμετείχαν στην
4ης Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Γραμματείας Γυναικών της ΠΟΑΣΥ, που
πραγματοποιήθηκε την 10/04/2019 στην αίθουσα Π. Μπακογιάννη του
Αρχηγείου. Στα πλαίσιά της, αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν θέματα που
αφορούν τις δυσκολίες της καθημερινότητας της Γυναίκας - Μάνας - Αστυνομικού,
αλλά και της οικογένειας του Αστυνομικού. Το θέμα της συνδιάσκεψης ήταν “Η
ρατσιστική συμπεριφορά της Ελληνικής Πολιτείας στην Ελληνίδα Αστυνομικό”,
αλλά και η αναφορά στη δράση που πραγματοποιήθηκε στις 09-04-2019 στο
χώρο των γραφείων της ΠΟΑΣΥ, σε συνεργασία με την Μονάδα Πρόληψης
Αναπνευστικών Νοσημάτων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και με
Υπεύθυνη Πνευμονολόγο την κα. Μάρθα Ανδρίτσου και τους συνεργάτες της
τεχνικούς κ.κ. Δρούγια Βιορέλη και Στέργιο Γιώτα.
Η Μονάδα Πρόληψης Αναπνευστικών Νοσημάτων πραγματοποίησε
δωρεάν σπιρομετρήσεις σε προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Για την
εξέταση, στόχος ήταν οι 100 σπιρομετρήσεις αρχικά, αλλά επιτεύχθηκε η εξέταση
124 συναδελφισσών και συναδέλφων, συνολικά.
Τη συγκεκριμένη κίνηση χαιρέτισε, εκτός από το πλήθος των
συναδέλφων, και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ. Παρόντες στην
4η Συνδιάσκεψη, που έλαβε χώρα στις 10/4/2019, ήταν ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αθηνών Πάκος Δημοσθένης, το προεδρείο της ΠΟΑΣΥ, η Υφυπουργός Προστασίας
του Πολίτη κα. Κατερίνα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, ενώ τη Φυσική Ηγεσία εκπροσώπησε ο
Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/
Α.Ε.Α. Ταξίαρχος κ. Μιχαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ. Στην πρόσκλησή της ανταποκρίθηκε
και συμμετείχε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου
Εσωτερικών κ. Φωτεινή ΚΟΥΒΕΛΑ.

Έως πότε θα τους ανέχονται;;;
Ψάχνοντας κανείς την εφαρμογή του google earth στην περιοχή των Εξαρχείων και ειδικότερα στην οδό Τρικούπη, θα διαπιστώσει την ύπαρξη μιας αυτοδιαχειριζόμενης παιδικής χαράς- στέκι. Αντίστοιχα ακίνητα έχουν μετατραπεί
σε στέκια στο Μεταξουργείο, το Χαϊδάρι, το Χαλάνδρι και σε όλη την Ελλάδα. Το
συγκεκριμένο στέκι φυλάσσεται νύχτα μέρα από άτομα του γνωστού χώρου, οι
οποίοι είτε κόβουν βόλτες κατά διαστήματα, είτε το εποπτεύουν από τα γύρω
μπαλκόνια. Είναι άγνωστο αν ποτέ το έχει χρησιμοποιήσει κάτοικος της περιοχής
για να πάει το παιδί του να παίξει. Ο συγκεκριμένος χώρος όπως και πολλοί άλλοι
στο κέντρο της Αθήνας ανήκει σε κάποιο από τα γνωστά Ταμεία, που εξαιτίας της
γραφειοκρατίας που τα διακρίνει κωλυσιεργούν στο να τα αξιοποιήσουν και καταλήγουν εύκολη λεία για τους αντιεξουσιαστές, να ρθουν και να τα καταλάβουν.
Στο παρελθόν, κάποιος ιδιώτης νοίκιαζε το συγκεκριμένο χώρο, όπου και διατηρούσε επιχείρηση πάρκινγκ.
Απέναντι από το «στέκι», επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 50, βρίσκονται τα γραφεία του πρώην ΠΑΣΟΚ, νυν ΚΙΝΑΛ. Στις 21:30 της 14/05/2019 ομάδα
αναρχικών έριξε πάνω από 40 μολότοφ στην αστυνομική δύναμη που βρίσκεται μόνιμα εκεί, γυρνώντας από την καθιερωμένη πορεία στο κέντρο της Αθήνας,
για το δίκαιο κατά αυτούς αίτημα της χορήγησης άδειας στον αρχιτρομοκράτη
Κουφοντίνα. Για μια ακόμη φορά συνάδελφοι βρεθήκαν σε κίνδυνο να τραυματιστούν, εξαιτίας της επιμονής που υπάρχει για ανοχή στη βία των Εξαρχείων.
Άτυπα η οδός Χαριλάου Τρικούπη λειτουργεί ως φυσικό σύνορο, μεταξύ της περιοχής που την λυμαίνονται οι αναρχικοί και της περιοχής που ανήκει σε κατοικίες
της πόλης των Αθηνών. Μόνιμα σταθμεύει έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ μια
κλούβα των ΜΑΤ με συναδέλφους ακροβολισμένους σε Βαλτετσίου και Διδότου,
καθώς και εποχούμενες περιπολίες του οικείου Τμήματος. Οι συγκρούσεις και ο
κλεφτοπόλεμος καθημερινός και οι συνάδελφοι να έχουν αναρίθμητες ιστορίες
συγκρούσεων με τα καλόπαιδα να διηγηθούν. Καλόπαιδα κάθε ηλικίας, καταγωγής και φύλου όπως ξέρουν όσοι έχουν δει το μπουλούκι που μαζεύεται έτοιμο
για φασαρίες ανά πάσα στιγμή.

Κατά την έναρξη της συνδιάσκεψης ο κ. Εμμανουήλ ΒΑΓΙΑΚΗΣ,
Διευθυντής Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Α΄ ΚΕΘ Νοσοκομείου
«Ευαγγελισμός», προέβη σε σύντομη παρουσίαση των ασθενειών του
Πνεύμονα και των προβλημάτων που προκαλεί το τσιγάρο τόσο στον καπνιστή,
όσο και στον παθητικό καπνιστή. Η θεματολογία διανεμήθηκε εξ αρχής στους
προσκεκλημένους, οι οποίοι στη συνέχεια απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό και
τοποθετήθηκαν επί των αιτημάτων μας. Η Γραμματεία Γυναικών, μέσα από τη
φετινή θεματολογία, απαιτεί την πλήρη εξίσωση του Αστυνομικού Προσωπικού
με τους εργαζόμενους στο ευρύτερο Δημόσιο, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά
την Ισότητα μεταξύ των εργαζoμένων, αλλά και τη Μητρότητα στα Σ.Α. και τις
Ε.Δ. Αξιώνει την πλήρη εφαρμογή και εναρμόνιση των Νόμων του Κράτους και
των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν τις διευκολύνσεις κατά τη
διάρκεια της κύησης και λοχείας, της μητρότητας, της υιοθεσίας, της παρένθετης
μητρότητας, της αναδοχής, της αναπηρίας, των μονογονεϊκών οικογενειών, στην
“Αστυνομική Οικογένεια”.
Ένα άλλο πρόβλημα - αγκάθι για την οικογένεια του Αστυνομικού, που
επισημάνθηκε ιδιαίτερα, λόγω και της παρουσίας των απερχόμενων, αλλά και
των εν δυνάμει Δημάρχων, είναι οι Παιδικοί Σταθμοί και η ανάγκη δημιουργίας
νέων εγκαταστάσεων και η από κοινού λειτουργία τους, είτε η χορήγηση ειδικού
voucher. Η Γραμματεία Γυναικών εμμένει επίσης στη θέση της για τη χορήγηση
του δικαιώματος της αναγνώρισης τέκνων στο αστυνομικό προσωπικό και τη
δικαίωση των σειρών 1991-1992 που, καίτοι παλιοί ασφαλισμένοι, εγκλωβίστηκαν
στο νέο ασφαλιστικό νόμο.

Του Γιαννακή Δημητρίου
Υποψήφιου Αντιπροσώπου με το Ε.Κ.Α. Αθηνών - μέλους της ΕΑΣΥΑ
Εδώ μου γεννάται το ερώτημα και απορώ αν είμαι μόνο εγώ ο παράλογος
σε αυτή τη χώρα, για ποιο λόγο να επιμένει το ΠΑΣΟΚ να διατηρεί τα γραφεία
του στο συγκεκριμένο χώρο και να γίνεται πλειστάκις στόχος επιθέσεων. Γιατί
πρέπει κάθε μέρα να διατίθεται μια ολόκληρη διμοιρία για να παίζουν τα παιδιά
του γνωστού χώρου, πετώντας τους μολότοφ και πέτρες. Η γνωστή δικαιολογία
ότι δεν θέλουν να κάνουν το χατίρι στους αντιεξουσιαστές να μετακομίσουν για
να λυμαίνονται την περιοχή δεν μπορεί λογικά να σταθεί. Οι συνάδελφοι ούτε
αναλώσιμοι είναι ούτε μπορούν να πηγαίνουν κάθε φορά για υπηρεσία ως πρόβατα επί σφαγή. Επιπλέον σε ποια άλλη πολιτισμένη χώρα μπορεί να υπάρξει ο
όρος αυτοδιαχειριζόμενο στέκι; Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία είτε είναι ιδιώτη,
είτε της Εκκλησίας, είτε του Δημοσίου, γιατί πρέπει ειδικά στα Εξάρχεια να είναι
κενό λόγου; Στο συγκεκριμένο πρόβλημα των Εξαρχείων η λύση δεν μπορεί να
δοθεί μόνο από την Αστυνομία, γιατί ξεκάθαρα είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
Η Κρατική Ασφάλεια γνωρίζει σχεδόν τα πάντα για τις ομάδες αυτές και τα στέκια
που συγκεντρώνονται, θέμα είναι αυτές οι πληροφορίες κάποια στιγμή να αξιοποιηθούν και να καθαρίσει η περιοχή από ομάδες ατόμων που σαν χόμπι έχουν
την μόνιμη αντιπαράθεση με τις Αρχές.
Επιπρόσθετα, τα τελευταία επεισόδια με το Λιμενικό να αποφασίζει χωρίς
να ενημερώσει την Αστυνομία να κάνει επιχείρηση σε σπίτι στα Εξάρχεια και να
δέχεται επίθεση από 50 άτομα δείχνει πως κάποιοι δεν μπορούν να αντιληφθούν
την πραγματικότητα. Από την άλλη, οι πρόσφατες επεμβάσεις σε καταλήψεις
μέσα στην περιοχή των Εξαρχείων είναι καθαρά και μόνο προς τέρψιν του τηλεοπτικού κοινού, καθώς το πρωί πηγαίνει ο ιδιοκτήτης με τη συνοδεία συνεργείων
να σφραγίσει το χώρο και το βράδυ επιστρέφουν οι αναρχικοί για να το ανακαταλάβουν. Τέλος, οι συνάδελφοι του ΑΤ Εξαρχείων (το μόνο με πυροσβεστικό
κρουνό πάντα ετοιμοπόλεμο) έχουν κουραστεί να βλέπουν τα περιπολικά τους να
καίγονται από κάποιες αδέσποτες μολότοφ ή να δέχονται όλως τυχαίως κάποια
γλάστρα από παρακείμενο μπαλκόνι. Ένα θέατρο του παραλόγου που είμαστε
όλοι θεατές και που τόσα χρόνια έχει καταντήσει ρουτίνα και μόνο να αναφέρε-

Προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Το Δημόσιο καλύπτει τα έξοδα του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. και του
πυροσβεστικού προσωπικού στα οποία υποβάλλονται οι συνάδελφοι προς
υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων
για ενέργειες ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή όταν
παρίστανται ενώπιον των Δικαστηρίων ως πολιτικώς ενάγοντες από έγκλημα που
διαπράχθηκε σε βάρος τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας
αυτών.

Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του
κατηγορουμένου.
Τα έξοδα καταβάλλονται μετά την έκδοση τελεσίδικης αθωωτικής
απόφασης ή τελεσίδικου βουλεύματος με το οποίο παύει οριστικά η ποινική
δίωξη σε βάρος τους.
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Καταρρίπτοντας τον μύθο του
Αστυνομικού – Μπαμπούλα

Του Λόφτσαλη Γιώργου

Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Φοιτητή Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Φάε το φαί σου αλλιώς θα φωνάξω
την Αστυνομία». «Μην κλαις, κοιτά εκεί,
αν κλαις θα το πω στους Αστυνομικούς».
«Αν είσαι κακό παιδί, θα φωνάξω την
Αστυνομία να σε βάλει φυλακή». Αυτές
και άλλες πολλές κλισέ φράσεις άκουγα
όταν ήμουν πιτσιρικάς αλλά συνεχίζω
να ακούω από γονείς ακόμα και τωρα.
Και καλά τότε, στο μακρινό 1990, αλλά
τώρα που πλησιάζουμε το 2020 το θεωρώ αδιανόητο να υπάρχουν γονείς που
φοβερίζουν τα παιδιά τους στην θέα των Αστυνομικών.

με τον τρόπο συμπεριφοράς του παιδιού σας, τότε ως γονέας ορίστε εσείς τα
όρια και μην χρησιμοποιείτε τον Αστυνομικό ως Μπαμπούλα. Γκρεμίστε αυτό το
στερεότυπο και αφήστε πίσω σας τις προκαταλήψεις για τους Αστυνομικούς των
παλαιότερων γενιών. Δεν είμαστε οι κακοί.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι γονείς δεν θέλουν τα παιδιά τους να
σέβονται τον Νόμο. Γιατί προσπαθούν να τα πείσουν ότι οι Αστυνομικοί είναι οι
κακοί; Για ποιον λόγο ο Αστυνομικός θα πρέπει να είναι εκεί για να τιμωρήσει
τον πιτσιρίκα που δεν κάθεται καλά; Είναι οι Αστυνομικοί οι κακοί; ΟΧΙ! Σας
παρακαλούμε. Όχι. Δεν θα πρέπει τα παιδιά σας να μας φοβούνται. Είμαστε
αυτοί που αν γίνει κάτι, αν χαθούν ή αν φοβηθούν από κάποιον να τρέξουν σε
εμάς και όχι μακριά από μας. Θα τα προστατεύουμε.

Μακάρι πλέον να καταλάβουν οι γονείς ότι θα κάνει καλό στο παιδί τους αν
του μάθουν ότι ο Αστυνομικός είναι εκεί για να το βοηθήσει. Την επομένη φορά
λοιπόν, που θα δεις έξω στον δρόμο μια περιπόλια και θα κρατάς το παιδί σου
από το χέρι, πλησίασε τους, χαιρέτησε τους, γύρνα στο παιδί σου και πες του:
«Τους βλέπεις εδώ τους Αστυνομικούς; Αν τυχόν χαθείς εκεί να τρέξεις. Αυτοί θα
σε βοηθήσουν να με ξαναβρείς. Μην φοβάσε. Είναι εδώ για να σε βοηθήσουν».
Μάθε το παιδί σου να αγαπά και να σέβεται την Αστυνομία για να χτίσεις αύριο
μια καλύτερη κοινωνία.

Μην χρησιμοποιείτε την Αστυνομία ως απειλή. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι

«Επιτέλους δώστε ζωή στα Τμήματα
Ασφαλείας της Αθηνών πριν είναι αργά ...»
Αν ποτέ ερωτηθεί κάποιος πολίτης ότι στα τέλη της δεύτερης 10ετίας του
21ου Αιώνα κεντρικά Τμήματα Ασφαλείας στερούνται των απαραιτήτων εφοδίων
,όπως ένα φωτοτυπικό μηχάνημα ή ένα εκτυπωτή, θα πίστευε ότι μάλλον τον
εμπαίζουν με αστείες ερωτήσεις που ανήκουν στο φάσμα της επιστημονικής φαντασίας ή στην καλύτερη σε Υπηρεσίες τριτοκοσμικών χωρών .
Και όμως δεν διαθέτουμε ανθρώπινο δυναμικό ,δεν διαθέτουμε οχήματα ,δεν μπορούμε να διαθέσουμε βραδινό Αξιωματικό Υπηρεσίας .Αφήστε μας
τουλάχιστον να λειτουργούμε ,με αξιοπρέπεια ,ως Κ.Ε.Π. καταγράφοντας τις αξιόποινες πράξεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή δικαιοδοσίας μας. Μην αναγκάζετε τους Διοικητές των Υπηρεσιών αυτών και στους συναδέλφους τους να
βγαίνουν στην ελεημοσύνη ,ως προς την δωρεά τεχνικών μέσων, με αποτέλεσμα
να κινδυνεύουν να παρεξηγηθούν από κάποιους καλοθελητές που αφορμή περιμένουν για δυσμενή σχόλια .
Οπότε συνακόλουθα ευτελίζετε πραγματικά το άξιωμά μας ως Αστυνομικοί ,όταν ζητιανεύουμε μελάνι για τον εκτυπωτή και χαρτί για το φωτοτυπικό
μηχάνημα της Υπηρεσίας μας. Είναι ντροπή να διαπραγματεύομαστε το κόστος
της ζημίας της Υπηρεσιακής μοτοσικλέτας με τον εκάστοτε υπάλληλο συνεργείου
,γιατί απλά όλοι γνωρίζουν ότι θα το μοιραστούμε μεταξύ μας οι συνάδελφοι στο
γραφείο.

Δικαίωμα μεταθανάτιας τεχνητής γονιμοποίησης
Ένα βιοηθικό ζήτημα που
αυξάνεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια,
εν αγνοία του πλήθους της κοινωνίας
μας, είναι το δικαίωμα που κατέχει η
γυναίκα στη σύγχρονη εποχή, να προβεί
σε τεχνητή γονιμοποίηση μέσω ιατρικώς
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, μετά
τον θάνατο του συζύγου ή του άνδρα της με τον οποίο ήταν σε ελεύθερη ένωση,
σύμφωνα με το άρθρο 1457 του ΑΚ.
Οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούνται σε αυτή την περίπτωση είναι
οι εξής: α.) Να υπάρχει δικαστική απόφαση, που να ορίζει ότι δίνεται άδεια στη
γυναίκα για να προχωρήσει σε τεχνητή γονιμοποίηση, χρησιμοποιώντας το γενετικό υλικό του αποθανόντα, εντός της οποίας να αναγράφεται συμβολαιογραφική
πράξη που να ορίζει ότι ο άνδρας είχε δώσει εν ζωή την ρητή συγκατάθεση του
στη μεταθανάτια γονιμοποίηση και επίσης να αναγράφονται ιατρικοί λόγοι, και
συγκεκριμένα ότι ο άνδρας συνδέονταν με πιθανό κίνδυνο θανάτου ή με πιθανό
κίνδυνο στειρότητας. Τέλος, η τεχνητή γονιμοποίηση θα πρέπει να διεξάγεται 6
μήνες μετά τον θάνατο του άνδρα, προφανώς διότι ο νομοθέτης θέλει να κατοχυρώσει πως μία τέτοια απόφαση δεν είναι βιαστική και επίσης εντός 2 ετών, εντός
του οποίου περιθωρίου θα πρέπει να ολοκληρώνονται τα κληρονομικά ζητήματα
του άνδρα προς τους κληρονόμους. β.) Η γυναίκα θα πρέπει να είναι επίσης κάτω
των 50 ετών, για εύλογους υγειονομικούς λόγους.
Ερώτημα λοιπόν ανακύπτει, για το εάν το παιδί που θα γεννηθεί σε

Φυσικά και θα πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός προς τον Αστυνομικό.
Όμως υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ σεβασμού και φόβου. Οι
άνθρωποι συχνά μπερδεύουν αυτά τα δύο επειδή ορισμένοι μπορούν να
κερδίσουν το σεβασμό μόνο μέσω του φόβου. Αλλά όχι η Αστυνομία. Είμαστε
η λεπτή μπλε γραμμή που βοηθά την κοινωνία να είναι φιλήσυχη και ευγενική.
Είμαστε οι καλοί.

Του Μπογδανίδη Αχιλλέα

Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ας αξιοποιήσει επιτέλους η Πολιτική και η Φυσική Ηγεσία του Σώματος τα
προγράμματα ΕΣΠΑ και τα κοινοτικά κονδύλια για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των
Αστυνομικών Υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Ελληνικής
Αστυνομίας. Επιτέλους το Υπουργείο ας αναπροσαρμόσει τον ετήσιο προϋπολογισμό της στις πραγματικές ανάγκες των Υπηρεσιών και του προσωπικού της.
Αφού υπάρχει λύση γιατί δεν την επιδιώκουμε…
Πιστέψτε μας ποιος Διοικητής Υπηρεσίας Ασφαλείας δεν θα ήθελε το Τμήμα
του να λειτουργεί υποδειγματικά ; Ποιος Διοικητής Υπηρεσίας Ασφαλείας δεν θα
ήθελε να διαθέτει οχήματα για περιπολίες σε 24ωρη βάση ενεργώντας προληπτικά στην περιοχή δικαιοδοσίας του . Ποιος Διοικητής Υπηρεσίας Ασφαλείας δεν θα
ήθελε να έχει ένα Τμήμα μοντέλο σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό υπό τις
οδηγίες το οποίο να εργάζεται σταθερά και μεθοδικά για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων και συμμοριών που λυμαίνονται την περιοχή του .
Μην μας υποβαθμίζετε άλλο ,μην προκαλείτε την εξάλειψη της δημόσιας
ασφάλειας στις γειτονιές της Αθήνας παραλύοντας κατ επέκταση το έργο των
Υπηρεσίες του λεκανοπεδίου Αττικής και βοηθείστε μας πριν είναι πολύ αργά .

Του Χατζησυμεωνίδη Σταύρου
Μέλους Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Φοιτητή Παντείου Πανεπιστημίου - Τμήμα Ψυχολογίας
μία τέτοια περίπτωση, αδικείται προκαταβολικά, καθώς προγραμματίζεται η
ανάπτυξη του χωρίς πατέρα. Επίσης, η κοινωνία μας είναι έτοιμη να δεχθεί ένα
τέτοιο παιδί χωρίς να στιγματιστεί; Είναι προς το συμφέρον του;
Η θέση του νόμου, είναι ότι εφόσον επιτρέπονται οι μονογονεικές οικογένειες
βάσει του άρθρου 1456 παρ.1 εδ. Β του ΑΚ, είναι προτιμότερο για το παιδί, να
ρυθμιστεί νομικά αντί να αγνοηθεί αυτή η περίπτωση. Δυστυχώς όμως ο νόμος εστιάζει στην δημιουργία της μονογονεικής οικογένειας μέσω ιατρικώς
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και όχι κατά κύριο λόγο στο επιτρεπτό της
μεταθανάτιας γονιμοποίησης.
Συνεπώς αν αναλογιστεί κανείς πως η επικρατούσα κοινωνική
αναπαράσταση στη χώρα μας, και μάλλον ορθά, ως προς το συμφέρον του
παιδιού είναι να μεγαλώνει το παιδί και με τους δύο γονείς, κάτι τέτοιο
άλλωστε ενισχύεται και από τον κλάδο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας αλλά
και της Παιδιατρικής, ένα τέτοιο παιδί θα δυσκολευτεί να προσαρμοστεί στις
επιταγές της καθημερινότητας. Αξίζει λοιπόν να αναλογιστούμε πέρα από κάθε
προσωπική πεποίθηση και με αποκλειστικό κριτήριο το συμφέρον του παιδιού,
την στάση μας & την συμπεριφορά μας απέναντι σε τέτοιους απογόνους, με
μία λεπτή ανθρωπιστική προσέγγιση. Άλλωστε ο Θεσμός - ΕΛ. ΑΣ., είναι αυτός
που προασπίζεται τα δικαιώματα των πολιτών, των φιλήσυχων ανθρώπων,
πόσο μάλλον των παιδιών που θεωρούνται από τον νομοθέτη αδύναμα
να υπερασπισθούν τα δικαιώματα τους. Είναι βιοηθική η υποχρέωση μας
πρωτίστως ως κοινωνία να δεχτούμε σταδιακά και να μην στιγματίσουμε την
ταυτότητα αυτών των απογόνων, κάτι που θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην
ψυχική τους υγεία και ως προέκταση ενδεχομένως και στην κοινωνία μας, αφού
πρόκειται για εν δυνάμει πολίτες.
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Τουλάχιστον κρατήστε τα προσχήματα …
Κοινή ανακοίνωση –

καταγγελία των Ενώσεων
Αθηνών – Β/Α Αττικής
και Πειραιά για τις
φωτογραφικές αποσπάσεις
στον Αερολιμένα Αθηνών

Με μεγάλη έκπληξη λάβαμε γνώση άλλης μίας απόφασης ενίσχυσης
Υπηρεσίας με τρόπο που μόνο οι «φωστήρες» της Φυσικής Ηγεσίας μπορούν και
ανακαλύπτουν.
Πιο συγκεκριμένα, μόλις πριν λίγες μέρες ήρθε στο φως διαταγή
ενίσχυσης με 17 αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών από διάφορες μάχιμες Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. και μάλιστα από Α.Τ. τα οποία
είναι ήδη υποστελεχωμένα και λειτουργούν με υπάρχουσα δύναμη 50% κάτω
της οργανικής και που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας. Επιπλέον η διάθεση του προσωπικού έγινε ονομαστικά χωρίς
να υπάρξει πρότερη διαταγή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από όλο το προσωπικό
της Γ.Α.Δ.Α.
Είναι προφανές ότι η παραπάνω επιπλέον ενίσχυση της Υπηρεσίας
του Αεροδρομίου είναι μία «φωτογραφική» διαταγή, όπου με κάποιο πλάγιο τρόπο (τυχαία;;;) η Φυσική Ηγεσία γνώριζε τα ονόματα αυτών που επιθυμούσαν να
αποσπαστούν στο Αεροδρόμιο. Απόδειξη των παραπάνω, ότι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάποιοι είχαν ήδη προαναγγείλει την ενίσχυση, πριν την έκδοση
της διαταγής της Γ.Α.Δ.Α..
Είναι ξεκάθαρο και το έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι η ενίσχυση
των Υπηρεσιών είναι αναγκαία από τη στιγμή που η Γ.Α.Δ.Α. υπολείπεται 4.500

Πλημμέλημα ή κακούργημα....
Εδώ ούτε στο στοίχημα δεν το παίζουν. Αφού μερικοί σφυρίζουν αδιάφορα..
Δυστυχώς τα μέλη των διμοιριών τραβάνε τα πάνδεινα και εις βάρος τους μερικοί
παίρνουν τα εύσημα...Πολύ ντόρος έγινε για την πρόταση που αλλάζει την κατοχή,
διάθεση, ρίψη μολότοφ ( αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού) από κακούργημα
σε πλημμέλημα.
Ας δούμε όμως την ωμή πραγματικότητα. Κάθε βδομάδα έχουμε επιθέσεις
στις διμοιρίες (στανταράκι καλό) στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων ή σε
άλλες εκδηλώσεις (πορείες , γήπεδα). Ειδικά στην Τοσίτσα και στην Χ. Τρικούπη
παρόμοιες επιθέσεις ξεπέρασαν πέρσι τις 100!!!! Και φέτος πάμε ήδη για ρεκόρ
από το πρώτο εξάμηνο με μαθητική ακρίβεια. Παρόλο όμως που έχουν γίνει τόσες
πολλές επιθέσεις, κανείς από την Φυσική Ηγεσία μας ή την Γ.Α.Δ.Α. ή το Αρχηγείο
δεν έχει οργανώσει ΠΟΤΕ μια οργανωμένη επιχείρηση για να συλληφθούν οι
δράστες. Αρκούνται μόνο στις γνωστές ασυρματικές διαβιβάσεις λες και στους
συναδέλφους πετάνε λουλούδια. Πόση υποκρισία. Άρα να περιμένουμε να
«γλιστρήσει ή να παραπατήσει» κάποιος κατά λάθος για να γίνει κάποια σύλληψη.
Η εκπαίδευση των «άγνωστων ατόμων» είναι διαρκής. Φημολογείται ότι
έρχονται και αλληλέγγυοι και από άλλες χώρες για εκπαίδευση. Μήπως στο τέλος
να στήσουμε εξέδρες για να κόβουμε εισιτήρια και να δηλώνουν συμμετοχή με
αντίτιμο, για να κάνουν επιθέσεις εναντίον των διμοιριών!!! Κάτι σαν τουριστική

περίπου οργανικών θέσεων. Όμως θα ήταν χρήσιμο οι «φωστήρες» να μας κάνουν γνωστό πως κατανέμονται αυτά τα κενά, ποιες Υπηρεσίες έχουν τα μεγαλύτερα και αν το Αεροδρόμιο ανήκει σε αυτές. Όπως επίσης γιατί στις κατά καιρούς
διαταγές ενίσχυσης Υπηρεσιών εξαιρούνται τεχνηέντως Υπηρεσίες του Αρχηγείου
και Υπηρεσίες φύλαξης Υψηλών Προσώπων, από τις οποίες ακούμε τόσα χρόνια
ότι θα ενισχύσουν μάχιμες κεντρικές Υπηρεσίες, αλλά ποτέ δεν γίνεται.
Δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν πρέπει να ενισχύονται Υπηρεσίες, αλλά
όπως και στην πρόσφατη Διαταγή ενίσχυσης της Δ.Α.Ε.Α., αντιδράσαμε για τον
τρόπο που επιλέγει η Φυσική Ηγεσία να καλλιεργεί τον υπηρεσιακό αυτοματισμό
στη λογική του «διαίρει και βασίλευε».
Η Φυσική Ηγεσία οφείλει να πάρει γενναίες αποφάσεις για την ουσιαστική και δίκαιη ενίσχυση Υπηρεσιών από εκείνες όπου υπάρχει πλεόνασμα σε
εκείνες όπου υπάρχει ανάγκη, και όχι το αντίθετο. Οφείλει επίσης να αλλάξει το
πλαίσιο τοποθέτησης των αστυνομικών σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες που τα τελευταία χρόνια έχουν αφαιμαχθεί και όχι να κλείνει το μάτι στα αιτήματα φορέων
και παραγόντων, κάνοντας ρουσφετολογικές μετακινήσεις, συμμετέχοντας ουσιαστικά σε συνδικαλιστικά παιχνίδια ενίσχυσης ημέτερων της παρούσας πολιτικής
κατάστασης. Αυτά ανήκουν σε άλλες εποχές, που η κοινωνία έχει καταδικάσει.
Εμείς δεν λειτουργούμε συντεχνιακά, απόδειξη ότι αντιδράσαμε και στην τελευταία στρεβλή διαταγή ενίσχυσης της Δ.Α.Ε.Α. από χειμαζόμενες Υπηρεσίες και
χωρίς εκδήλωση επιθυμιών από το προσωπικό. Σημειωτέον δε ότι και σε αυτή τη
διαταγή, η Διεύθυνση Αερολιμένα εξαιρέθηκε σκανδαλωδώς!!
Καλούμε τη Φυσική Ηγεσία να σταματήσει εδώ, αυτές τις κοντόφθαλμες πρακτικές, οι οποίες δεν έχουν άλλωστε μακρόπνοες προοπτικές. Καλούμε επίσης
αυτούς που χρησιμοποιούν τις εκλεκτικές τους πολιτικές – κομματικές αβάντες
για προσωρινές ενισχύσεις των Υπηρεσιών που κηδεμονεύουν προσωρινώς, εις
βάρος των άλλων μαχίμων συναδέλφων Αστυνομικών Τμημάτων, να βρουν, όσο
δύσκολο και αν είναι για αυτούς, λίγα ψήγματα σοβαρότητας. Να σταματήσουν
να λειτουργούν ως κομματάρχες του 1950, γιατί η ζωή είναι ένας μαραθώνιος
δρόμος και όχι ένα κατοστάρι.

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

ατραξιόν. Να το διαφημίζουμε και στο εξωτερικό. Ας σοβαρευτούμε όμως.
Το τελευταίο επεισόδιο με τους λιμενικούς αποδεικνύει ότι δυστυχώς
στο μέλλον θα έχουμε άσχημες καταστάσεις. Τα άτομα είναι ανεξέλεγκτα και
οπλισμένα με βάρη οπλισμό και πλέον έχουν προσηλυτίσει μεγάλο αριθμό
ατόμων, αφού επικρατεί η άποψη «μη πειράζετε τα παιδιά» και αφήστε τα να
παίζουν πάνω στους άντρες των Μ.Α.Τ. Τώρα που έχουν κάνει την επαναστατική
τους γυμναστική και έχουν εκπαιδευτεί και οργανωθεί σε ύψιστο βαθμό στο
αντάρτικο πόλης να δω ποιος θα πληρώσει τις συνέπειες. Και απεύχομαι αυτός
να είναι το κατώτερο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

Νομοθετήστε πλέον κύριοι και τολμήστε γιατί
σε λίγο καιρό θα είναι πολύ αργά!!!!

Να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα νυχτερινά των συναδέλφων μας
Η Ομοσπονδία, παρακολουθώντας από κοντά την εκκρεμότητα της μη
καταβολής δεδουλευμένων νυχτερινών, μετά και από την πρόσφατη διαμαρτυρία
μας έμπροσθεν της εισόδου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας (σχετ. 500/12/20 από 21-01-2019 και 201/1/46 από
18-02-2019), σε συνάντησή μας με υπηρεσιακούς παράγοντες, ενημερώθηκε και
παρέλαβε σχέδιο τροπολογίας, σύμφωνα με την οποία αυξάνονται οι νυχτερινές
ώρες το μήνα Δεκέμβριο 2018, προκειμένου να καταβληθούν στους δικαιούχους
συναδέλφους μας τα δεδουλευμένα – οφειλόμενα αυτά νυχτερινά.
Η τροπολογία έπρεπε προ πολλού να έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των
Ελλήνων και είναι απορίας άξιο πως, ενώ έχει ανακοινωθεί από 18 Φεβρουαρίου
2019 με δελτίο τύπου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας η προώθησή της,

έχουν παρέλθει τόσες πολλές ημέρες χωρίς να κατατεθεί η εν λόγω τροπολογία
σε νομοσχέδιο της Βουλής.
Ο αγώνας της Ομοσπονδίας μας είναι δίκαιος, δεν κάμπτεται και δεν
εξυπηρετεί σκοπιμότητες, όπως είχε σπεύσει να ανακοινώσει το Αρχηγείο του
Σώματος, συκοφαντώντας το συνδικαλιστικό μας κίνημα. Αγωνιζόμαστε ώστε να
τύχουν θετικής ανταπόκρισης και τα άλλα εκκρεμή ζητήματα που έχουμε θέσει
υπόψη της Ηγεσίας διότι η επίλυσή τους συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη
λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών - ύψιστη προτεραιότητα και κοινός
στόχος όλων μας.

σύγχρονηαστυνομία

Ακόμα μια επιτυχημένη αιμοδοσία της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Άλλη μία αιμοδοσία της Ένωσης μας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Μαρτίου
2019 στο Αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής με
μεγάλη επιτυχία.
Η μαζικότητα με την οποία προσήλθαν οι συνάδελφοι για να επιτελέσουν
το ΄΄ιερό΄΄ τους καθήκον ήταν ομολογουμένως συγκινητική και αποτελεί
πιστοποίηση ότι οι αστυνομικοί διακρίνονται για την ευαισθησία τους και το
αίσθημα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κάθε συνάδελφος ότι σε μια δύσκολη στιγμή που
αυτός ή κάποιο δικό του πρόσωπο χρειαστεί αίμα, η Ένωσή μας ανταποκρίνεται

άμεσα για να καλύψει τις απαιτούμενες ανάγκες.
Βλέποντας λοιπόν στην Ένωση Αθηνών ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων
στις δράσεις μας 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 Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομικών
Επιχειρήσεων Αττικής, Ταξίαρχο κ. ΣΑΝΙΔΑ Παρασκευά για την παραχώρηση του
αμφιθεάτρου της Δ.Α.Ε.Α.
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Την 9 Απριλίου 2019, η Ένωσή μας πραγματοποίησε με
ανεπανάληπτη επιτυχία στο αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α. άλλη
μια εθελοντική αιμοδοσία. Ο αριθμός των συναδέλφων που
προσήλθε για να επιτελέσει το « ιερό τους καθήκον » ήταν
άνευ προηγουμένου, αγγίζοντας το σχετικό ρεκόρ στις απόλυτα
επιτυχημένες αιμοδοσίες που διεξάγει η Ένωση μας και είναι τρανή
απόδειξη ότι οι αστυνομικοί διακρίνονται για την ευαισθησία τους
και για το αίσθημα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των συμμετεχόντων
σε ανάλογες δράσεις της Ένωσης μας, μας οπλίζει με δύναμη
και αίσθημα ευθύνης, ώστε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο στο
μέλλον.
Το σημαντικότερο όλων είναι ότι πλέον όλοι οι
συνάδελφοι γνωρίζουν πως όταν χρειαστούν κάλυψη σε αίμα οι
ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα, η Ένωση μας ανταποκρίνεται
άμεσα στις ανάγκες τους.
Νιώθουμε, σαν Ένωση, μια τεράστια υποχρέωση να πούμε ένα
« μπράβο » και ένα τεράστιο « ευχαριστώ » στα μέλη μας που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας, καθώς και σε όσους προσήλθαν
αλλά για κάποιους λόγους δεν μπόρεσαν να δώσουν αίμα.
Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Ταξίαρχο της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο
για την παραχώρηση του αμφιθεάτρου της Γ.Α.Δ.Α.

Καρύστου 3, Τ.Κ. 11523
(Πλησίον Πανόρμου)
Τηλ: 210-52.45.210 / 210-52.45.288
email: info@synetelas.gr
www.synetelas.gr

Εργάσιμες ημέρες & ώρες
09.00 - 15.00

