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

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 03 Δεκεμβρίου 2019 συνάντηση του Προεδρείου 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, με τον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, παρουσία και του Προέδρου Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ., 
κ. Χρήστου ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ. Από πλευράς μας κατατέθηκαν σε Υπόμνημα, ζητήμα-
τα που κατά την άποψή μας άπτονται των αρμοδιοτήτων του κ. Υπουργού, η  
υλοποίηση των οποίων θα  ανακουφίσει μεγάλο ποσοστό συναδέλφων - μελών 
μας από τη σκληρή καθημερινότητα που διαβιούν σε αστυνομικές Υπηρεσίες 
της Αθήνας, όπως:

•        Επιτακτική, κατά την γνώμη μας, είναι η ενίσχυση των Αστυνομικών Τμημά-
των και της Διεύθυνσης Μεταγωγών-Δικαστηρίων Αττικής, Υπηρεσίες οι οποίες 
στενάζουν από έλλειψη προσωπικού, εν όψει της επικείμενης τοποθέτησης των 
νεοεξερχόμενων Ειδικών Φρουρών.

•        Έλλειψη χώρων κράτησης στην Αττική για την φύλαξη των κρατουμένων, 
λόγω πληρότητας ή μη λειτουργικών κρατητηρίων στα Αστυνομικά Τμήματα, με 
αποτέλεσμα οι ποινικοί κρατούμενοι της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής να συ-
νωστίζονται σε κρατητήρια (πχ Γ.Α.Δ.Α.) ή να παραμένουν για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα στα γραφεία των Αξιωματικών Υπηρεσίας των Τμημάτων Ασφαλείας, με 
ότι αυτό συνεπάγεται.

•        Οι Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α. διαθέτουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό των υπη-
ρετούντων τους, σε σταθερούς – ακίνητους στόχους κάθε είδους, κατά παράβαση 
των προβλεπόμενων διατάξεων  του Π.Δ. 141/1991 και της Υπουργικής Απόφασης 
7001/1994 (διέπει την λειτουργία της Δ.Α.Ε.Α.). 

•        Προαπαιτούμενο, αποτελεί, η απασχόληση των μάχιμων Υπηρεσιών πρώτης 
γραμμής με την  κύρια αποστολή τους με άμεση απαλλαγή από πάρεργα και την 
κατασπατάληση δυνάμεων σε ατελείωτα και αχρείαστα πολλές φορές μέτρα τά-
ξης, ασφάλειας και τροχαίας.

•        Σαφής νομοθετική – θεσμική θωράκιση των αστυνομικών, ώστε να μπορούν 
να εκτελούν απερίσπαστοι τις εντολές της εκάστοτε  Ηγεσίας (σαφές πλαίσιο δρά-
σης).

•        Αύξηση προσλήψεων μέσω του θεσμού των Πανελληνίων Εξετάσεων (αδή-
ριτη ανάγκη ενιαίου τρόπου πρόσληψης).

•        Χορήγηση εκτός έδρας αποζημίωσης στο προσωπικό των ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. 
που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της μάχης με το έγκλημα, όπως 
χορηγείται και σε άλλες επιχειρησιακές ομάδες του Σώματος, και ενώ προβλέ-
πεται από ιδρύσεως της Ο.Π.Κ.Ε. δεν υλοποιείται εδώ και πολλά έτη. Επίσης πα-
ρατηρείται διάθεση του προσωπικού των ομάδων Ο.Π.Κ.Ε.  σε αλλότρια από την 
αποστολή τους καθήκοντα.

•        Έλλειψη αναλωσίμων υλικών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού (π.χ. αλεξίσφαι-
ρα) στις Διαχειρίσεις των Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α.

•        Έλλειψη υπηρεσιακών οχημάτων και απαρχαιωμένος στόλος που τον καθι-
στά επικίνδυνο για τους επιβαίνοντες αστυνομικούς.

•        Προβληματικό αναλογικό σύστημα επικοινωνιών εν έτη 2019 που δεν τιμά 
μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

      Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στην τεράστια προσπάθεια που κάνει, ώστε να 
αποκατασταθούν χρόνιες δυσλειτουργίες, αλλά και να απεμπλακούν οι Υπηρε-
σίες πρώτης γραμμής από επιπρόσθετα καθήκοντα που δυσχεραίνουν την απο-
τελεσματικότητά τους. Ανέφερε ότι θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια 
προκειμένου να βρεθεί λύση για την έλλειψη χώρων φύλαξης των κρατουμένων. 
Χαρακτήρισε ως δίκαιο το αίτημά μας για την αύξηση των προσλήψεων μέσω 
του θεσμού των Πανελληνίων Εξετάσεων. Για το επίδομα των ομάδων Ο.Π.Κ.Ε., ο 
κ. Υπουργός ζήτησε λεπτομερή ενημέρωση, την οποία του παρείχαμε εγγράφως 
(μετά  από πρόταση των  εκλεγμένων αντιπροσώπων της Ένωσης Αθηνών που 
υπηρετούν στις Ομάδες Ο.Π.Κ.Ε.). Τόνισε δε, ότι είναι απολύτως ευχαριστημένος 
με την δράση των ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. κατά του εγκλήματος και υποσχέθηκε ότι θα 
εξετάσει την έγγραφη πρόταση της Ένωσης Αθηνών για την χορήγηση εκτός έδρας 
αποζημίωσης, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι το προσωπικό των ομάδων δεν πρέπει 
να απασχολείται σε αλλότρια καθήκοντα. Για τα ζητήματα της έλλειψης των ανα-
λωσίμων υλικών, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των προβληματικών επικοινωνι-
ών (ασυρμάτων), μας γνωστοποίησε ότι τους πρώτους μήνες του νέου έτους θα 
αντιμετωπισθούν θετικά στο σύνολό τους.

     Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών προσβλέπει στην θετική αντιμε-
τώπιση από την Ηγεσία του Σώματος, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμμα-
τος,  των προβλημάτων που μαστίζουν τον εργασιακό μας χώρο , αλλά και στη 
δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη ανταπόκριση των 
αστυνομικών στη θεσμική τους αποστολή, ώστε να αναγνωριστούν και οι θυσίες 
που έχουν υποστεί, ιδίως τα τελευταία έτη.

Είθε η Γέννηση του Θεανθρώπου να χαρίσει σε όλους μας 
ψυχική γαλήνη και να φωτίσει το μονοπάτι της ζωής μας  με 
το φως της ελπίδας. O ερχομός του Νέου Έτους ας φωτίσει 
τις καρδιές όλων μας με αγάπη και αλληλεγγύη για τους 
συνανθρώπους μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αθηνών σας εύχεται ολόψυχα καλές γιορτές με υγεία, 
ευτυχία και χαρά, με ένα ευτυχισμένο, δημιουργικό και γε-
μάτο σύνεση 2020.

     Χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών πιστεύω ότι θα ζήσουμε πολύ δύσκολες στιγμές ως εργαζό-
μενοι αν σύντομα  οι έχοντες την ευθύνη δεν δούνε κατάματα την αλήθεια. Το παιχνίδι που παίζεται 
στις πλάτες του Έλληνα αστυνομικού είναι παλιό, βρώμικο και επικίνδυνο, αλλά ήταν είναι και θα είναι 
αποδοτικό για εκείνους που το μεθοδεύουν. Ποιο παιχνίδι;  Μα το γνωστό «της αστυνομικής βίας», 
«των σαδιστών και σεξιστών» αστυνομικών. !!! Ναι είναι αλήθεια, το ανέκδοτο αυτό δεν παλιώνει 
ποτέ και έρχεται πάντα στην επικαιρότητα όταν συγκεκριμένοι κύκλοι οι οποίοι , δεν έχουν επιχειρή-
ματα  και εδώ και δεκαετίες είναι με τον τρόπο τους αρωγοί στην δράση πανίσχυρων και χαϊδεμένων 
μειοψηφιών. Η πολιτική επιλογή της μη ανοχής στη βία του κάθε μπαχαλάκια, έφερε ξανά στο προσκή-
νιο απίστευτες καταγγελίες, ρητορική του περιθωρίου εναντίον μας, τηλεδίκες, βουλευτές που βρίζουν 
απροκάλυπτα και πολλά άλλα τραγελαφικά.  

             Θεωρώ ότι αν άμεσα δεν θωρακιστούμε θεσμικά, αν δεν περιγραφεί με σαφήνεια ο τρόπος δρά-
σης του αστυνομικού στο δρόμο, αν το πολιτικό σύστημα δεν μας πει επιτέλους τι αστυνομία θέλει, 
το οποίο εγχείρημα για να κερδηθεί η μάχη με τον κάθε παραβατικό θα πέσει στο κενό. Θα ρωτήσει 
κάποιος και εσένα τι σε νοιάζει; Ο Υπουργός είσαι; Δυστυχώς,  σε όλο αυτό που στήνεται την περίοδο 
αυτή, το μάρμαρο θα το πληρώσει ο συνήθης ύποπτος, δηλαδή ο αστυνομικός που είναι στο δρόμο. 
Αυτό είναι που με νοιάζει .              

           Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι κατά την ταπεινή μου άποψη στην ατζέντα του συνδικαλιστικού 
μας κινήματος το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να μπει στην κορυφή. Καλά τα οικονομικά και πολλά 
άλλα, τι θα μου προσφέρουν όμως αν είμαι στο δρόμο και κατά 90% θα είμαι ή τραυματίας ή κατηγο-
ρούμενος; Μην απορούμε λοιπόν (το λέω και για εμένα αυτό) που οι συνάδελφοι ψάχνουν εναγωνίως 
να φύγουν από  τη «μάχη», όταν να ολόκληρο σύστημα εκεί τους οδήγησε…

   Μετά τις fast track διαδικασίες πρόσληψης των Ειδικών Φρουρών αλλά και την πρόσφατη απόφαση για 
πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων είναι επιβεβλημένη η προκήρυξη τουλάχιστον 1.500 θέσεων για τις σχο-
λές Αστυφυλάκων με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων.

   Ενθυμούμενοι όλοι μας τα στάδια της πορείας της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, ιδίως τις οικονομικές 
δυσχέρειες της, το συνδικαλιστικό κίνημα έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον όλων μας, παρόλο που δεν συ-
ναίνεσε στις πρακτικές της μη πρόσληψης με τον συνηθισμένο τρόπο και αριθμό στις αστυνομικές σχολές 
αλλά και στην παράφορα άδικη πρόληψη αυτών που πέρασαν στις σχολές και τους πήραν ένα χρόνο μετά, 
έδειξε ιδιαίτερα μεγάλη ανοχή και αντοχή.

   Φτάνοντας όμως στο σήμερα, θα πρέπει να ξεχάσουμε όλες τα προαναφερόμενες αδικίες που είναι συνυ-
φασμένες με την οικονομική κατάσταση της χώρας αφού διαφαίνεται η οικονομική της ανάταση.

   Σαφώς τα τελευταία έτη η πάγια θέση του κινήματός μας ήταν να προσληφθούν νέοι αστυνομικοί ενώ 
κυρίως της Ένωσής μας η ενίσχυση τω Υπηρεσιών που έχουν ζωτική σημασία για την ασφάλεια του πολίτη 
και την σωστή λειτουργεία του Σώματος.

   Ποτέ όμως η θέση αυτή δεν περιλάμβανε fast track  διαδικασίες ένταξης αστυνομικών στο Σώμα. Είναι 
πάγια, σταθερή και ξεκάθαρη η θέση του συνδικαλιστικού κινήματος. Μακριά από παραταξιακά, πολιτικά, 
ρουσφετολογικά κίνητρα, ενάντια στις ευτελής διαδικασίες και στις διαδικασίες που δεν περιλαμβάνουν 
την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και εκμάθηση του αστυνομικού λειτουργήματος.

   Άλλωστε η Π.Ο.ΑΣ.Υ. με αγώνες και κάτω από αντίξοες συνθήκες ζητώντας την πλήρη απεξάρτηση των 
προσλήψεων των αστυνομικών από κάθε λογής εξωγενείς διαδικασίες και παρεμβάσεις είχε καταφέρει να 
θεσμοθετηθεί ο επι δεκαετίες αδιάβλητος τρόπος εισαγωγής αστυνομικών στο Σώμα . Οι πανελλήνιες εξε-
τάσεις που είναι αναγνωρισμένες από το σύνολο της κοινωνίας ως ο περισσότερο αξιόπιστος θεσμός του 
κράτους και δεν εντάσσεται ούτε σε ρουσφετολογικές πρακτικές ούτε σε μικροκομματικά παιχνίδια είναι 
και ο λόγος που προβλέφθηκε να είναι ο μοναδικός τρόπος εισαγωγής στην αστυνομία. 

   Το παράθυρα όμως που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για μικροκομματικούς λόγους έμειναν ανοιχτά 
και ξαναχρησιμοποιήθηκαν. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία  και επιβεβλημένη η προκήρυξη 1500 
θέσεων τουλάχιστον εισαγωγής στις αστυνομικές σχολές μέσω των πανελληνίων. Προκειμένου λοιπόν να 
κερδίσει ο θεσμός της εισαγωγής στην αστυνομία από πανελλήνιες εξετάσεις την χαμένη του αίγλη αλλά 
και για να δοθεί έστω η δυνατότητα σε αυτούς που τα τελευταία χρόνια δεν κατάφεραν να εισαχθούν στην 
αστυνομία, καθώς οι θέσεις που προκηρύχθηκαν ήταν λίγες και άρα ο βαθμός εισαγωγής αρκετά μεγάλος, 
θα ήταν δίκαιο, να προκηρυχθούν το λιγότερο 1500 θέσεις νέων εισαχθέντων στις σχολές, οι οποίες έτσι 
θα αναβαθμιστούν και θα ανακτήσουν την χαμένη ζωτικότητά τους με αποτέλεσμα να λειτουργήσουν όπως 
πρέπει και όσο χρόνο χρειάζεται για την εκπαίδευση νέων αστυνομικών έτοιμων στην υπηρεσία του πολίτη 
και του Σώματος.

Του Ρίζου Κων/νου
Ειδικού Γραμματέα Τύπου & Μ.Μ.Ε. Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Γιορτινές Ευχές

Άμεση προκήρυξη 1500 θέσεων για 
τις σχολές Αστυφυλάκων

Τι θέλουν επιτέλους από εμάς; Συνάντηση της Ένωσης Αθηνών με τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη



5σύγχρονηαστυνομία 4 σύγχρονηαστυνομία

     Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών μετά τις ενημερώσεις των Διευθυντών νευραλγικών Διευθύνσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητά της, συνέχισε τις 
ενημερωτικές συναντήσεις της με την κορωνίδα της Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών συναντήθηκε με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ. Στη συνάντηση, εκτός από τον κ. 
Αρχηγό του Σώματος, παρευρέθηκε ο Προϊστάμενος του Επιτελείου Α.Ε.Α. Αντιστράτηγος κ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, καθώς επίσης και ο  Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ κ. 
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος, με τη συνδρομή του οποίου προγραμματίστηκε η συνάντηση.

Ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό
Πάνω από 4.100 κενές οργανικές θέσεις Υπηρεσιών που ανήκουν διοικητικά στη 
Γ.Α.Δ.Α.

Επιβαλλόμενες αλλαγές στη νομοθεσία
• Σαφής νομοθετική – θεσμική θωράκιση των αστυνομικών ώστε να μπορούν να 
εκτελούν απερίσπαστοι τις εντολές της εκάστοτε Ηγεσίας.
• Αλλαγή διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.
• Θέσπιση θεσμού συνηγόρου του αστυνομικού.

Τροποποίηση του Π.Δ. για την Δ.Ε.Υ.
Επαναφορά στο πρότερο καθεστώς για τους υπηρετούντες στην Διεύθυνση 
Εσωτερικών Υποθέσεων, με κατάργηση του Π.Δ. 65/2019.    

Υποδιεύθυνση Πεζών Περιπολιών
Τι μέλλει γενέσθαι με την εν λόγω Υπηρεσία στην ίδρυση της οποίας ήμασταν 
αντίθετοι και από την οποία καθημερινά μετακινείται προσωπικό προς άλλες 
Υπηρεσίες; Θα συνεχίσει η λειτουργία της;

Εκλεγμένοι αστυνομικοί σε Ο.Τ.Α
Αστυνομικοί έχουν εκλεγεί δημοτικοί - τοπικοί σύμβουλοι σε Δήμους και Κοινό-
τητες, έχοντας αναλάβει τα καθήκοντά τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2019. 
Εντούτοις, αν και έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, ουδεμία απάντηση 
έχουν λάβει από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στο αίτημα που έχουν 
υποβάλλει προς μετακίνηση στις Διευθύνσεις Αστυνομίας του Δήμου ή Κοινότη-
τας όπου έχουν εκλεγεί και εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου Δήμου, 
σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012.

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

Ατιμωρησία Διοικητών Υπηρεσιών
Άμεσα αποδεικνύονται τα αντανακλαστικά της Υπηρεσίας σε περιπτώσεις τέλε-
σης πειθαρχικού παραπτώματος από το προσωπικό, με την κατά γράμμα εφαρ-
μογή του Πειθαρχικού Δικαίου. Τα ίδια αντανακλαστικά δεν παρατηρούνται 
όμως και σε περιπτώσεις αναφορών παραπόνων ή καταγγελιών του προσωπι-
κού εις βάρος Διοικητών τους. Οι Π.Δ.Ε. συνήθως καταλήγουν με μαγικό τρόπο 
στο αρχείο. Αυτό έχει ως συνέπεια την εμπέδωση αισθήματος  ατιμωρησίας Δι-
οικητών που συστηματικά καταστρατηγούν τα θεσμοθετημένα δικαιώματα του 
προσωπικού, λόγω της εφαρμογής του Πειθαρχικού Δικαίου κατά το δοκούν από 
πλευράς των αρμοδίων για την άσκηση  πειθαρχικού ελέγχου. Ζητάμε ισονομία.
         Ο κ. Αρχηγός, μελετώντας το υπόμνημα κατέγραψε με προσοχή τα περισσό-

τερα θέματα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Μας πληροφόρησε δε, ότι δρο-
μολογεί θεσμικές αλλαγές μέσω επικείμενων Προεδρικών Διαταγμάτων που θα 
λύσουν παθογένειες πολλών ετών, ενώ τόνισε πως μελετά ήδη τρόπους ώστε να 
ενισχυθεί το οργανόγραμμα της Γ.Α.Δ.Α. , καθ’ ότι εκεί παρατηρείται το μεγάλο 
πρόβλημα έλλειψης δύναμης. Αναφορικά με τους ακίνητους στόχους, ανέφερε 
ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να  εξορθολογηθούν. 
Σχετικά με το ζήτημα των ολοένα αυξανόμενων μέτρων τάξης, ασφάλειας & τρο-
χαίας, δεσμεύτηκε ότι θα ξεκινήσει διάλογο με την Ένωσή μας με απώτερο σκοπό 
τον τη μετρίαση – ελάττωσή  τους.  Στο θέμα των επικοινωνιών  τόνισε ότι έχει 
ξεκινήσει ήδη από το Αρχηγείο η διαδικασία για παραγγελία νέων ασυρμάτων. 
Για την καθαριότητα  μας έκανε γνωστό ότι το Αρχηγείο από το νέο έτος προσα-
νατολίζεται στην αλλαγή της μέχρι σήμερα διαδικασίας, με ανάθεση πλέον ανά 
Διεύθυνση. Για την κατασπατάληση δύναμης με τις επιδόσεις δικογράφων, πρό-
κρινε ότι μια καλή λύση θα μπορούσε να αποτελέσει η αποστολή τους  μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αφού πρόκειται για μια διαδικασία, όπως ανέφε-
ρε, η οποία εφαρμόζεται και στα Διοικητικά Δικαστήρια.  Για τα ανεξόφλητα υπο-
μνήματα οδοιπορικών εξόδων για εκτός έδρας υπηρεσιακές μετακινήσεις από το 
2016 έως σήμερα, τα οποία ως Ένωση Αθηνών πρώτοι αναδείξαμε, μας μετέφερε 
ότι δρομολογείται άμεση επίλυση με σχετική κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή. 
Επίσης, άμεσα προωθούνται και διατάξεις προς ψήφιση στη Βουλή, οι οποίες θα 
τροποποιούν τον Ποινικό Κώδικα. Για τους εκλεγμένους στους Ο.Τ.Α. μας έκανε 
σαφές ότι στο αμέσως χρονικό διάστημα θα τηρηθεί η νομοθεσία, με την χορήγη-
ση των σχετικών Φ.Π. σε αυτούς που έχουν υποβάλλει αίτημα μετακίνησης στον 
τόπο όπου έχουν εκλεγεί.
      Ως Ένωση Αθηνών δεν πιστεύουμε, από την πλευρά μας, ότι κάποιος διαθέτει 
μαγικό ραβδί και θα λύσει τα πάντα ως δια μαγείας, αλλά όπως τονίσαμε και στην 
Ηγεσία, αν τα ζητήματα αυτά δεν επιλυθούν στο μεγαλύτερο  μέρος τους, δε θα 
μπορούμε ποτέ να μιλάμε για πραγματική αστυνόμευση, σοβαρές εργασιακές 
συνθήκες και επαγγελματισμό, αλλά μόνο για φιλότιμο και τύχη.  Εμείς λοιπόν, 
επειδή δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε δυ-
ναμικά για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους - μέλη μας, έχο-
ντας πλήρη επίγνωση το πόσο κάποιες φορές ενοχλούμε !!!
     Θα βρισκόμαστε σε εγρήγορση και σε διαρκή ετοιμότητα, παρακολουθώντας  
συνεχώς όλες τις εξελίξεις, ενισχύοντας τον αγώνα του συνδικαλιστικού μας κινή-
ματος,  μέχρι οριστικής  θετικής αντιμετώπισης και επίλυσης των αναφερόμενων 
στο υπόμνημά μας, ζητημάτων.

Φύλαξη πειστηρίων
Μετά τις εξιχνιάσεις εγκλημάτων και την ολοκλήρωση της προανακριτικής δι-
αδικασίας από τις αστυνομικές αρχές, υποβάλλεται στις εισαγγελικές αρχές η 
δικογραφία, μαζί με τα πειστήρια των αξιόποινων πράξεων. Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, τα Τμήματα Πειστηρίων που λειτουργούν στις κατά τόπους 
Εισαγγελίες Πρωτοδικών είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη φύλαξη και αποθή-
κευση των πειστηρίων. Όμως, τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μεγάλο 
πρόβλημα, καθώς οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης αδυνατούν να τα 
παραλάβουν και οι Εισαγγελίες επιστρέφουν τα πειστήρια, συντάσσοντας υπη-
ρεσιακά σημειώματα για τη φύλαξή τους στις Αστυνομικές Υπηρεσίες (λόγω έλ-
λειψης χώρων). Το αποτέλεσμα είναι να τα παραλαμβάνει για φύλαξη εκ νέου η 
Ελληνική Αστυνομία, η οποία καίτοι δεν διαθέτει ειδικούς χώρους φύλαξης πει-
στηρίων, έχει επιφορτιστεί και με αυτό το πάρεργο.

Αποδέσμευση από τις επιδόσεις των Δικογράφων
Εδώ και χρόνια παρατηρείται επιβάρυνση των Αστυνομικών Υπηρεσιών με την 
επίδοση των δικογράφων (Δικαστικών- Στρατιωτικών αρχών) στους πολίτες, γεγο-
νός που στερεί σημαντικό αριθμό συναδέλφων από το κύριο έργο της ΕΛ.ΑΣ., την 
πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό 
με τα πολλαπλασιαζόμενα καθημερινώς κενά που  παρατηρούνται στις οργανικές 
θέσεις του Σώματος,  επιβάλλει να τεθεί το ζήτημα της αποδέσμευσης  από τις 
επιδόσεις των δικογράφων σε πρώτη προτεραιότητα, ώστε να αναλάβουν την 
επίδοση αυτών οι καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου.

Ανεξόφλητα υπομνήματα
Εκατομμύρια ευρώ ανεξόφλητων υπομνημάτων οδοιπορικών εξόδων για εκτός 
έδρας υπηρεσιακές μετακινήσεις από το 2016 έως σήμερα που αφορούν ημε-
ρήσιες αποζημιώσεις, έξοδα κίνησης και έξοδα διανυκτέρευσης. Πάνω από 
1.000.000 ευρώ απλήρωτα στις Διαχειρίσεις των Διευθύνσεων 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 είχαν εγκριθεί, η αρμόδια 
οικονομική Υπηρεσία (Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.) της οποίας προΐσταται απευθείας το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, αρνείται να αποζημιώσει στις Διαχειρίσεις των Διευθύν-
σεων λόγω νομικού κωλύματος που δημιούργησε η προηγούμενη Κυβέρνηση.  
Ζητάμε άμεση νομοθετική ρύθμιση με αναδρομική ισχύ.
Ανεξόφλητες επίσης παραμένουν από την ίδια Υπηρεσία του Υπουργείου, δαπά-
νες που αφορούν οδοιπορικά έξοδα αστυνομικών, οι οποίοι ασθένησαν πριν τη 
λήξη της απόσπασής τους με έξοδα Δημοσίου και λόγω της ασθένειας παρέμει-
ναν παραπάνω ημέρες στον τόπο της απόσπασης, από αυτές που αρχικά όριζε η 
Διαταγή της απόσπασης.

 Αναλώσιμα υλικά και υλικοτεχνικός εξοπλισμός
• Έλλειψη αναλωσίμων υλικών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού στις Διαχειρίσεις 
των Διευθύνσεων της ΓΑΔΑ.
• Έλλειψη υπηρεσιακών οχημάτων και απαρχαιωμένος στόλος που τον καθιστά 
επικίνδυνο για τους επιβαίνοντες αστυνομικούς.
• Η επιδιόρθωση βλαβών σε οχήματα και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, λαμβάνει 
χώρα πολλάκις με χορηγίες ή ιδίες δαπάνες των εργαζομένων αστυνομικών.
• Προβληματικό αναλογικό σύστημα επικοινωνιών εν έτη 2019 που δεν τιμά μια 
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Προβληματική παραμένει η συντήρηση των ανελκυστήρων

 Καθαριότητα
Σε πολλές Αστυνομικές Υπηρεσίες της Αθήνας δεν ανέλαβαν ποτέ καθήκοντα οι 
συμβασιούχοι υπάλληλοι καθαριότητας, με αποτέλεσμα από αρχές του έτους να 
μην υπάρχει καθόλου καθαριότητα ή αυτή να πραγματοποιείται με ιδία έξοδα 
των υπηρετούντων συναδέλφων μας. Επίσης σε καμία Αστυνομική Υπηρεσία δεν 
προβλέφθηκε να πραγματοποιείται τακτική απολύμανση των χώρων από αρχές 
του τρέχοντος έτους, με κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε αστυ-
νομικούς, κρατούμενους και πολίτες.

   Κώδικας Μεταθέσεων
• Πρόβλεψη αντικειμενικών κριτηρίων, τόσο στις μεταθέσεις εντός Διευθύνσεων, 
όσο και των κάθε είδους αποσπάσεων.
• Θέσπιση Β’θμιων Συμβουλίων Μεταθέσεων τα οποία θα εξετάζουν τις προσφυ-
γές του Α’θμιου Συμβουλίου, όπως συμβαίνει και στα Πειθαρχικά Συμβούλια. 
Είναι αντιδεοντολογικό η ίδια σύνθεση να εξετάζει και τις προσφυγές των μετα-
θέσεων που διέταξε η ίδια.
• Σαφής νομοθέτηση του συνταγματικού δικαιώματος της προσφυγής εντός πεν-
θημέρου από την κοινοποίηση, σε Διαταγή απόσπασης - προσωρινής μετακίνη-
σης χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου, στις οποίες χορηγείται Φύλλο Πορείας.
• Επανυπολογισμός μορίων χιλιομετρικής απόστασης μετά τη χάραξη νέων εθνι-
κών οδών.

Αποσπασμένοι σε Διευθύνσεις της Περιφέρειας
Υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι παραμένουν αποσπασμένοι στην 
επαρχία  για πολλά έτη, κατά παρέκκλιση κάθε προβλεπόμενης διάταξης.

Χρόνος εργασίας
• Μη τήρηση του Π.Δ. 394/2001 (Χρόνος Εργασίας Αστυνομικού Προσωπικού).
• Μη τήρηση του Π.Δ. 173/2013 (Έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση).

Εξορθολογισμός μέτρων
Επιβαλλόμενη η άμεση ανάγκη εξορθολογισμού των μέτρων και έγκαιρη ανα-
κοίνωσή τους από τις προϊστάμενες Υπηρεσίες, ούτως ώστε να μην κατασπατα-
λάται Αστυνομικό προσωπικό σε πάρεργα, να μην δυσχεραίνεται η καθημερινή 
λειτουργία και οι τρέχουσες ανάγκες των Υπηρεσιών και να μην διαταράσσεται ο 
οικογενειακός προγραμματισμός των εργαζόμενων αστυνομικών.

Σταθεροί – ακίνητοι στόχοι
Οι Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α. διαθέτουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό των υπηρετού-
ντων σε αυτές, σε σταθερούς – ακίνητους στόχους κάθε είδους, κατά παράβαση 
των προβλεπόμενων διατάξεων (Π.Δ. 141/1991, Υπουργική Απόφαση 7001/1994 
που διέπει την λειτουργία της Δ.Α.Ε.Α.).  Πέραν του σαφούς εργασιακού ζητήμα-
τος που προκύπτει από τη φύλαξη σταθερών στόχων, τίθεται και το ζήτημα της 
απόκλισης της κύριας αποστολής Υπηρεσιών πρώτης γραμμής. Καμία απόδοση 
ευθυνών σε εκείνους που έχουν την αρμοδιότητα για τη μη τήρηση των ανωτέρω 
προβλεπομένων. 

Ασαφείς εντολές
Ασάφεια επιχειρησιακών εντολών ακόμα και στις πιο απλές εκδηλώσεις που μπο-
ρεί να αποβεί μοιραία για τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων, είτε να 
τους οδηγήσει σε πειθαρχικές – ποινικές διώξεις.

Συνάντηση του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α. με 
τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Χειριστές x-ray 
Ενισχυτική δύναμη για χειρισμό συσκευών X-RAY, ενώ οι αστυνομικοί που 
διατίθενται δεν είναι πιστοποιημένοι.
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  Παρόλη την ενίσχυση που δεχθήκαμε, η παρούσα οργανική δύναμη της Υ.
ΜΕ.Τ. υπολείπεται λίγο πάνω από 100 άτομα. Αυτό δείχνει σε τι τραγικό σημείο 
είχαμε φτάσει.

      Είναι η πρώτη φορά που οι συνάδελφοι «περνάνε» από casting για να στε-
λεχώσουν τα βανάκια και ρόλο παίζει η ηλικία και η εμφάνιση. Φυσικά επιθυ-
μούντες δεν υπάρχουν και μερικοί κατέφυγαν ακόμη και σε κλήρωση για ποιος 
αστυνομικός θα πάει. Μάλλον αυτό είναι το ευχαριστώ για αυτά που πρόσφερε 
ο καθένας τα τελευταία χρόνια.

  Να καλωσορίσουμε και επίσημα τους νέους συναδέλφους που ήρθαν να ενι-
σχύσουν την υπηρεσία μας.

 Λύση για την έλλειψη προσωπικού στην Υ.ΜΕ.Τ. έδωσε η Ένωση Αθηνών και 
συγκεκριμένα ο ίδιος ο Πρόεδρος, Δημοσθένης Πάκος, με τις έντονες και συνεχείς 
προσπάθειές για την τροποποίηση του απαράδεκτου Π.Δ.. Για την ανεπάρκεια 
των δημοσίων υλικών και των άκρως ακατάλληλων οχημάτων θα κάνει κάτι επιτέ-
λους η διοίκηση;

  Πρόβλημα δυστυχώς έχει προκύψει με την προμήθεια των δημοσίων υλικών 
στους νέους συναδέλφους που ήρθαν. Την ύστατη στιγμή και ύστερα από επι-
κοινωνία της Ένωσης Αθηνών με τον Α-300 απεστάλη έγγραφο για συγκεκριμένα 
δημόσια είδη. Αναμένουμε…

 Αυτοπροσώπως ο πρώην Αρχηγός μετέβη στις ανωφέρειες της Βουλής και 
είδε τους συναδέλφους που εκτελούσαν οχτάωρη υπηρεσία στο σημείο, άκουσε 
τα παράπονα και αυτό που υποσχέθηκε ήταν ότι θα τοποθετηθεί στέγαστρο για 
την προστασία μας (που στην Βουλή ούτε πετραδάκι δεν μπορείς να αλλάξεις). 
Φήμες ότι το στέγαστρο θα έχει και τεχνητή βροχή πρέπει να είναι αναληθείς.

 Εκεί που νομίζαμε ότι ως Υ.ΜΕ.Τ. θα παίρναμε ανάσα με τον ερχομό των νέων 
συναδέλφων παραλίγο να βρεθούμε στην ίδια πρότερη άσχημη κατάσταση. Καθ’ 
ότι η ίδια η διοίκηση της υπηρεσίας δέχθηκε η στελέχωση των «μαύρων πανθή-
ρων» να γίνει αποκλειστικά με άτομα μέσα από τις διμοιρίες χωρίς να προβάλ-
λει αντιρρήσεις. Ευτυχώς όμως και εδώ η άμεση ανταπόκριση του Προέδρου της 
Ένωσης απεδείχθη σωτήρια, και οι μαύροι πάνθηρες ενισχύθηκαν (προσωρινά) 
με συναδέλφους από την επαρχία.

 Ο διοικητής της Υ.ΜΕ.Τ. το τελευταίο χρονικό διάστημα επισκέπτεται τακτικά 
τις ομάδες των πανθήρων ενώ από τις διμοιρίες έχει αρκετό διάστημα να περάσει 
και φτάνουν στα αυτιά μας παράπονα συναδέλφων. Σημαίνει κάτι αυτό;

 Η κατάσταση με την παραβίαση ωραρίου έχει ξεφύγει τελείως. Πλέον έχου-
με υπερβάσεις του οκταώρου ακόμα και στη συντήρηση (με ωράρια τύπου 07:15 
-15:30 ή 15:45-00:00).
Έλεος δεν δουλεύουμε στα χωράφια τους.

 Η κατάσταση με τα ασανσέρ στην έδρα παραμένει στάσιμη. Τα δύο είναι 
εκτός λειτουργίας και το τρίτο λειτουργεί μόνα-ζυγά σαν τον δακτύλιο.

 Πρέπει επιτέλους οι επιθέσεις εναντίον αστυνομικών να προβλεφθούν ως 
ιδιώνυμο αδίκημα. Δεν μπορεί όποιος θέλει να επιτίθεται με κοντάρια, μολότοφ, 
πέτρες κλπ και οι ίδιοι οι αξιωματικοί μας να το αποδέχονται παθητικά διαβιβά-
ζοντας αυτοσυγκράτηση, ψυχραιμία και καμία κίνηση από τις διμοιρίες. 

Επιμέλεια: ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Μιχαήλ, ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ΦΩΤΗΣ Βασίλειος,  ΑΛΕΞΙΟΥ Κωνσταντίνος, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Δημήτριος, ΓΑΤΣΑΣ Ιωάννης, ΔΟΥΒΛΗΣ Απόστολος, ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Σπυρίδων, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος, ΤΖΑΝΗΣ Αντώνιος, ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ Σπυρίδων

Η φωνή της Υ.ΜΕ.Τ. Τα νέα της Υ.Α.Τ.

Μέσα σε λίγες μέρες, οι επισκέψεις 
ξένων επισήμων προσώπων στην Ατ-
τική, έχουν ως συνέπεια τον αποδε-
κατισμό των μάχιμων Υπηρεσιών της 
Γ.Α.Δ.Α., οι οποίες διατάχθηκαν ανα-
πάντεχα να διαθέσουν εκατοντάδες 
αστυνομικούς τους προς ενίσχυση της 
Γενικής Διεύθυνση Προστασίας Επι-
σήμων του Αρχηγείου, προκειμένου 
να απασχοληθούν σε μέτρα ασφαλεί-
ας και χειρισμό συστημάτων ελέγχου 
Χ-RAY  κατά τις επισκέψεις και εκδη-

λώσεις επισήμων, στερώντας τους από τις ήδη υποστελεχωμένες Υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ.Α. και εις βάρος της αστυνόμευσης για την οποία φορολογείται ο Έλληνας 
πολίτης.

     Υπενθυμίζουμε, ότι με το υπ’ αριθμ. 1519/19/289972 από 07/02/2019 έγ-
γραφο του Α.Ε.Α., η Γ.Α.Δ.Α. και οι υφιστάμενες Υπηρεσίες της, είχαν διαταχθεί να 
παύσουν την διάθεση αστυνομικών για την λήψη μέτρων ασφάλειας και χειρισμό 
συσκευών X-RAY για όλες τις εκδηλώσεις και επισκέψεις επισήμων στην Αττική, 
με γνώμονα την ειδική αποστολή και το διακριτό ρόλο έκαστης εμπλεκόμενης 
Υπηρεσίας  της Ελληνικής Αστυνομίας !!! 

Επίσης σας γνωρίζουμε, ότι η μη έγκαιρη ανακοίνωση των εν λόγω διαταγών 
μέτρων προστασίας επισήμων για εκδηλώσεις γνωστές από καιρό, έχουν ως συ-

νέπεια την αδυναμία χορήγησης Ημερησίων Αναπαύσεων στο προσωπικό, την 
τροποποίηση ανακοινωμένων υπηρεσιών και την διατάραξη του οικογενειακού 
προγραμματισμού των εργαζομένων.

Το σημαντικότερο ερώτημα όμως που τίθεται, είναι κατά πόσο τηρείται από 
την Υπηρεσία ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική 
Νομοθεσία ούτως ώστε ένας χειριστής συστήματος ελέγχου X-RAY να θεωρείται 
ικανός στον χειρισμό του εξοπλισμού ασφαλείας και να διαθέτει το πιστοποιητι-
κό ασφαλείας που απαιτείται!

Επίσης άλλο ένα σημαντικό ζήτημα είναι το κατά πόσο τηρούνται η προβλεπό-
μενη διαδικασία για τη συντήρηση των συσκευών και τα αναγκαία μέτρα προστα-
σίας από την ακτινοβολία που εκπέμπουν οι εν λόγω συσκευές, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η υγεία των συναδέλφων μας και των διερχόμενων πολιτών.

 Επειδή κατά την άποψή μας το θέμα είναι πολύ σοβαρό και τίθενται θέματα 
ασφαλείας, δεν θα υπεισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες στο παρόν έγ-
γραφο, αναμένοντας τα άμεσα αντανακλαστικά της Πολιτικής και Φυσικής Ηγε-
σίας. 

 Σε αντίθετη περίπτωση και προκειμένου να θωρακίσουμε τους εργαζόμενους 
συναδέλφους – μέλη μας οι οποίοι διατίθενται σε μέτρα ασφαλείας για τον χει-
ρισμό των συστημάτων ελέγχου, είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε όλες τις 
ενδεδειγμένες ενέργειες για την νομική προστασία τους.

•   Αρχικά θα θέλαμε να καλωσορίσουμε  τους συναδέλφους που επιτέλους 
ήρθαν στην Υπηρεσία μας για να την ενισχύσουν. Ήταν αναγκαία η ενίσχυσή μας 
και έγινε πράξη.

•    Δυστυχώς όμως διαπιστώνουμε ότι παρά τις προσπάθειες που γίνονται για 
την υλικοτεχνική ενίσχυση της Υπηρεσίας,  οι νέοι  συνάδελφοι  δεν έχουν εξοπλι-
στεί πλήρως με τα απαραίτητα υλικά. Είναι ντροπή μες στο καταχείμωνο να μην 
έχουν προμηθευτεί ούτε μπουφάν. Τους ζητάμε όμως να είναι επαγγελματίες. 

•   Τα μέτρα που λάβαμε κατά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου και της 6ης 
Δεκεμβρίου ήταν η απόδειξη πως ο αστυνομικός που υπηρετεί στην ΥΑΤ είναι και 
μάχιμος και φιλότιμος. Βγάζει σε πέρας την δουλειά του όσο δύσκολη και αν είναι 
αυτή κάτω από τις πλέον αντίξοες συνθήκες. 

•   Δεν υπήρξε Ματατζής που να παραπονέθηκε ούτε για την πολύωρη ορθο-
στασία, ούτε για την υπερεργασία των προηγούμενων ημερών και αυτό γιατί η 
κόπωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή του αυτονόητου και είναι η πρώτη 

φορά που δεν έχουμε λόγο να αναφερθούμε στις εντολές του Κέντρου Επιχειρή-
σεων καθώς αυτές ήταν άψογες. 

•   Μετά από πολλά χρόνια τα μέτρα για τις εκδηλώσεις περατώθηκαν χωρίς να 
μας βρουν στα επείγοντα του 401 Γ.Σ.Ν.Α., καθώς οι τραυματισμοί των συναδέλ-
φων μειώθηκαν αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

•    Πρέπει να αναφερθούμε στο ότι και πάλι ορισμένοι παίζουν μικροπολιτικά 
παιχνίδια στην πλάτη του απλού αστυφύλακα και προσπαθούν να μας στοχοποι-
ήσουν ως Υπηρεσία. Θα μας βρουν όπως πάντα απέναντί τους.

      Κλείνοντας θέλουμε να υπενθυμίσουμε προς την Ηγεσία ότι το κάθε σχέδιο 
περνάει πρώτα από τον δικό μας ιδρώτα, αλλιώς δεν επιτυγχάνει ποτέ. Δεν είναι 
δυνατόν να δίνουμε τα πάντα για την Υπηρεσία και σε κάθε βίντεο ή καταγγελία 
να βρισκόμαστε όλοι στημένοι στον τοίχο. Δεν ζητάμε κάλυψη ή ασυλία, δικαιο-
σύνη ζητάμε και να αναγνωρίζεται ο αγώνας μας και η προσφορά μας έμπρακτα.

Μετονομάζεται η Γ Α Δ Α  σε Γενική Διεύθυνση 
Προστασίας Επισήμων ;

. . . .

Έγγραφο απεστάλη σε Πολιτική και Φυσική Ηγεσία
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Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών συνεχί-
ζοντας τις επισκέψεις μας συναντήθηκε με τον Διευ-
θυντή Άμεσης Δράσης Αττικής, Ταξίαρχο κ. ΚΟΥΤΣΙΒΙ-
ΤΗ Κωνσταντίνο.
       Επιδώσαμε υπόμνημα με τα βασικότερα εργασι-
ακά – θεσμικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
συνάδελφοι της  Άμεσης Δράσης
 Ενδεικτικά :
• Απεμπλοκή από τους ακίνητους στόχους που δια-
τίθεται S/A Υπηρεσία μας κατά παράβαση των προ-
βλεπόμενων διατάξεων (Π.Δ.141/1991). Ειδικότερα 
σε όλα τα ωράρια καθημερινά στην Αμερικάνικη πρε-
σβεία διατείνονται 4 S/A και ένας σταθμός Ζ. Εκ των 
οποίων τα δύο S/A βρίσκονται στην οικία του Αμερι-
κανού πρέσβη, πάνω στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας 
τα δυσμενή σχόλια των πολιτών, σε απόσταση λιγό-
τερη των 5 μέτρων μεταξύ τους και φυλάσσοντας το 
ίδιο σημείο ενώ υπάρχει σκοπός στο σημείο.
• Υλικοτεχνικός εξοπλισμός (οχήματα, αλεξίσφαιρα 
γιλέκα, ασύρματοι κ.α.). Να υπάρχει μέριμνα για 
ανανέωση και την συντήρηση των υπαρχόντων οχη-
μάτων. Επιβάλλεται πλήρης ενεργοποίηση του ψη-
φιακού συστήματος επικοινωνίας των αστυνομικών 
δυνάμεων, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ανύ-
παρκτης επικοινωνίας ή υποκλοπής σε περιστατικά 
υψηλού κινδύνου με συνέπεια να εκτίθεται σε κίν-
δυνο η ζωή και η ασφάλεια των συναδέλφων. Ανα-
γκαία η ανανέωση των αλεξίσφαιρων γιλέκων, λόγω 
παλαιότητας και μη τήρησης των προδιαγραφών 
ασφαλείας.
•  Ενίσχυση των περιπολικών και της ομάδας ΖΗΤΑ: 
Να μπει ένα φρένο στην απαξίωση των δύο Υπηρε-
σιών που υπάγονται στην Άμεση Δράση (περιπολικά, 
ομάδα ΖΗΤΑ) και αποτελούν την προμετωπίδα της 
ΕΛ.ΑΣ. ενάντια στο έγκλημα και στη βελτίωση της 
καθημερινότητας του Έλληνα πολίτη. Ειδικότερα για 
την ομάδα ΖΗΤΑ για λόγους ασφάλειας, πρέπει να κι-
νούνται ζευγάρι και όχι κατά μόνας όταν επιτηρούν 
τους στόχους.
• Μέτρα τάξης: Με την ενίσχυση της Διεύθυνσης Με-
ταγωγών με τους νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες, να 
σταματήσουν οι καθημερινές διαθέσεις στα δικαστή-

ρια, στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο και στην 
αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού. 
Πρέπει να επικρατήσει το δόγμα ότι η κάθε Υπηρεσία 
πρέπει να ασχολείται αποκλειστικά με την αποστολή 
της. Στα ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας και Ταύρου διατίθε-
νται ανά μήνα περί τους 15 Αστυνομικούς από όλες 
τις αλλαγές περιπολικών. Με την τοποθέτηση των 
νεοξερχόμενων Αστυφυλάκων σε Αστυνομικά Τμή-
ματα, προτείναμε την απεμπλοκή της Α.Δ., από το 
πάρεργο αυτό με σκοπό τη διάθεση περισσότερων 
περιπολικών για την ασφάλεια του πολίτη. 44 Αστυ-
φύλακες διατίθενται μηνιαίως από Δευτέρα έως 
Σάββατο στο βανάκι της Ηρώδου Αττικού και Μου-
ρούζη, όντας η μόνη Υπηρεσία που στέλνει καθημε-
ρινά μέτρα στο σημείο.
       Η διάθεση του Ταξιάρχου σε όσα θέσαμε υπήρξε 

θετική. Δήλωσε γνώστης των περισσότερων θεμά-
των και ότι από πλευράς του θα καταβάλλει μεγάλη 
προσπάθεια  ώστε η Άμεση Δράση να γυρίσει στην 
αποστολή της.
      Προφανώς γνωρίζουμε ότι δεν βρίσκονται όλα τα 
ανωτέρω στη δική του αρμοδιότητα, όντας υποχρε-
ωμένοι να απευθυνθούμε στις ιεραρχικά προϊστάμε-
νες Υπηρεσίες, αναμένουμε όμως  επίλυση θεμάτων 
τα οποία με προσωπική του παρέμβαση μπορεί να 
εξευρεθεί λύση.
      Η Ενωση Αθηνών θα σταθεί δίπλα στους συνα-
δέλφους της Άμεσης Δράσης και σε όλα τα δίκαια αι-
τήματά τους, προκειμένου αυτή η Υπηρεσία -βιτρίνα  
για την ΕΛ.ΑΣ., επανακτήσει την αίγλη της.

Συνάντηση της Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον Διευθυντή Άμεσης Δράσης Αττικής

Επί τάπητος τα θέματα που απασχολούν τους 
υπηρετούντες στην Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής

Αντιπροσωπεία του προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών συνοδευόμενο από αντιπροσώπους της που υπηρετούν στην Ασφάλεια, επισκέφθηκε 
τον Διοικητή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Υποστράτηγο κ. ΤΖΕΦΕΡΗ Πέτρο και αφού τον συνεχάρη και του ευχήθηκε καλή δύναμη στα καθήκοντά του, του 
εξέθεσε δια ζώσης,  καταθέτοντας σχετικό υπόμνημα,  τα ζητήματα που απασχολούν τους  συναδέλφους – μέλη της που υπηρετούν στην Ασφάλεια, με κυριότερα 
εξ’ αυτών τα κάτωθι:

• Διαταγές της τελευταίας στιγμής για μεταγωγή κρατουμένων, με αποτέλεσμα 
την ανάκληση ανακοινωμένων υπηρεσιών και Ημερήσιων Αναπαύσεων.
• Μη τήρηση του Π.Δ. 173/2013 για έκδοση εβδομαδιαίας υπηρεσίας σε πολλά 
Τμήματα.
• Μεγάλο ποσοστό της παρούσας δύναμης, διατίθεται καθημερινά για ενισχύ-
σεις άλλων Υπηρεσιών της Ασφάλειας και Διευθύνσεων της ΓΑΔΑ, με συνέπεια να 
διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία τους, να μένουν πίσω σοβαρές υποθέσεις 
και οι εισαγγελικές παραγγελίες να διεκπεραιώνονται με δυσκολία.
• Διάθεση αστυνομικών σε φύλαξη σταθερών στόχων, πεζοί και ακίνητοι κατά 
παράβαση του Π.Δ. 141/91.
• Ενισχύσεις προς την Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων για χειρισμό συ-
σκευών X-RAY, ενώ δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ασφάλειας Αττικής.
• Ενίσχυση της Δ/νσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής για εκτέλεση ένστολης 
υπηρεσίας, που δε συνάδει με τη φύση και την ειδική αποστολή της Ασφάλειας.
• Μεγάλος αριθμός αστυνομικών ενώ φαίνεται στη Δύναμη των Τμημάτων Ασφα-
λείας, στην πραγματικότητα διατίθεται αποκλειστικά για φύλαξη οικιών πολιτι-
κών προσώπων.
• Οι κρατούμενοι των Τ.Α. οδηγούνται στα κρατητήρια 7ου ορόφου Α.Μ.Α., που 
προορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας τους για τις Υπηρεσίες Κεντρικού, 
λόγω πληρότητας ή μη λειτουργικών κρατητηρίων  στα συστεγαζόμενα Α.Τ. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα, κρατούμενοι να παραμένουν για πολλές ώρες στο γραφείο 
των Αξιωματικών Υπηρεσίας των Τ.Α. με κίνδυνο απόδρασης, έως ότου βρεθεί πε-
ριπολία για την μεταγωγή τους σε κρατητήρια. Καθημερινά απασχολούνται όλες 
οι εποχούμενες περιπολίες για τις μεταφορές κρατουμένων. Η υπερφόρτωση των 
κρατητηρίων 7ου ορόφου Α.Μ.Α. έχει ως συνέπεια τις συνεχείς φθορές στα κρα-
τητήρια και τις καθυστερήσεις στις μεταγωγές.
• Ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αναλώσιμα υλικά, οχήματα και προβλη-
ματική έγκριση δαπανών για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.
• Άμεση ανάγκη εξεύρεσης χώρων για την φύλαξη των πειστηρίων.
• Βανάκι μεταγωγών Υ.Α.Α.:
  - Χρονοβόρα διαδικασία με κενά ασφαλείας.
 - Δεν γίνεται χρέωση κρατουμένων στους συνοδούς, σύμφωνα με την διαδικα-
σία και αναλογία που προβλέπεται από το Π.Δ. 141/91. Στα δικαστήρια όπου οι 
κρατούμενοι χωρίζονται σε διάφορες αίθουσες δικαστηρίων και Ανακριτών, ο 
Αξιωματικός μετατρέπεται σε επικεφαλής διαφορετικών συνοδειών ταυτόχρονα.
- Να προβλεφθεί εγγράφως η αντικατάσταση των συνοδών μετά τις 8 ώρες υπη-
ρεσίας σε μεταγωγή και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, να μην διατίθενται σε 
υπηρεσία την επόμενη μέρα, ιδίως μετά από μαραθώνιες μεταγωγές, για την 
αναγκαία ξεκούρασή τους.
• Μη τήρηση του προγράμματος ενίσχυσης της Υ.Α.Α. για μεταγωγή από τα Τ.Α., 
με συνέπεια να ανακαλούνται τη νύχτα οι ανακοινωμένες υπηρεσίες των υπηρε-
τούντων στα Τ.Α. και να κόβονται πολύτιμες περιπολίες.
• Ανάγκη για ενίσχυση με έτερο ανακριτικό όχημα για τα μεγάλα γεωγραφικά 
όρια της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών κατά τις νυχτερινές ώρες.
• Ο.Π.Κ.Ε.:
  - Πλήρης απεμπλοκή των ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. από ακίνητη φύλαξη στόχων και επι-
στροφή στους τομείς αρμοδιότητάς τους, με αποκλειστική απασχόλησή τους με 
τα καθήκοντα που απορρέουν από το Π.Δ. 12/2014.
  - Χορήγηση του αναγκαίου εξοπλισμού αυτοπροστασίας σε κάθε ομάδα προ-
κειμένου να ανταπεξέλθουν στην ιδιαίτερα επικίνδυνη αποστολή της Υπηρεσίας.

  - Θέσπιση επιδόματος όπως και στις υπόλοιπες επιχειρησιακές ομάδες του Σώ-
ματος λόγω του υψηλού κινδύνου για τη ζωή τους, που διατρέχουν οι υπηρετού-
ντες στις υπάρχουσες ομάδες και στις νέες ομάδες δικύκλων.
   - Ελλειμματικές ομάδες, λόγω μέτρων και καθημερινών ενισχύσεων άλλων Υπη-
ρεσιών.

Ο κ. Διοικητής αρχικά εξήρε το επίπεδο επαγγελματισμού και το φιλότιμο που 
επιδεικνύουν καθημερινά οι υπηρετούντες στις Υπηρεσίες της Ασφάλειας Αττι-
κής, οι οποίοι υπό την καθοδήγησή του έχουν ήδη επιδείξει σειρά επιτυχιών στην 
καθημερινή μάχη κατά της εγκληματικότητας, στα πλαίσια της προσπάθειας της 
νέας Ηγεσίας για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών στην 
Αθήνα. Για τα ζητήματα που θέσαμε και ιδιαίτερα γι’ αυτά που άπτονται άμεσα 
των αρμοδιοτήτων του, μας δήλωσε ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
ώστε να ενισχυθούν οι Υπηρεσίες της Ασφάλειας και να καλυτερέψει η εργασιακή 
καθημερινότητα του προσωπικού. Συμφώνησε ότι ο κάθε αστυνομικός θα πρέπει 
να απασχολείται με το αντικείμενο της Υπηρεσίας του και όχι με τις συνεχείς ενι-
σχύσεις άλλων Υπηρεσιών, κάτι που αναμένεται να επιλυθεί σε ένα βαθμό με την 
τοποθέτηση των νέων Ε.Φ. σε ελλειμματικές Διευθύνσεις.
         Επίσης, έχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις του ιεραρχικά για την τροποποίηση 
του τρόπου φύλαξης των στόχων, με τις οποίες θα εξοικονομηθεί πολύτιμο προ-
σωπικό. Από την ανάληψη των καθηκόντων του έχει αναλάβει πρωτοβουλία για 
τον εξορθολογισμό των στόχων και των δυνάμεων που διατίθενται για τη φύλαξή 
τους.  Ήδη, όπως ανέφερε, έχουν εξοικονομηθεί 200 αστυνομικοί που διατίθεντο 
καθημερινά σε μέτρα ασφαλείας, ώστε να απασχοληθούν με το αντικείμενο της 
Υπηρεσίας τους.  Επιπρόσθετα, μας ενημέρωσε ότι  εξασφαλίστηκε πρόσφατα 
ικανό χρηματικό ποσό για τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες και κινείται διαδι-
κασία προμήθειας 48 υπηρεσιακών οχημάτων, ενώ θα εξετάσει και το ενδεχόμε-
νο ανακατανομής οχημάτων για τις Υπηρεσίες που έχουν έλλειψη.
       Όσον αφορά τη διαχείριση των κρατουμένων, τόνισε την ανάγκη εξεύρεσης 
νέων χώρων φύλαξης και ότι θα εξετάσει την πρότασή μας για την υπερεργασία 
του προσωπικού κατά τις μεταγωγές κρατουμένων.
        Τέλος, μας γνωστοποίησε ότι υπολογίζεται  μέχρι τέλος Νοεμβρίου η Ο.Π.Κ.Ε. 
να εφοδιαστεί με 16 σύγχρονα οχήματα, ενώ άμεσα, θα εφοδιαστούν μέσω 
«leasing» με 10 οχήματα τύπου jeep.  Για το ζήτημα του επιδόματος στους υπη-
ρετούντες στις Ο.Π.Κ.Ε., το θεωρεί δίκαιο ως αίτημα και εμφανίστηκε αισιόδοξος 
ότι με την δική του αρωγή θα χορηγηθεί από την Ηγεσία, καθώς, εκτός των άλ-
λων, προβλέπονται 10 ημέρες εκτός έδρας αποζημίωσης από το Π.Δ. ίδρυσης της 
Ο.Π.Κ.Ε.  Όπως χαρακτηριστικά μας δήλωσε, η καθημερινή δράση και οι επιτυχίες 
των ομάδων της Ο.Π.Κ.Ε. τον κάνουν να αισθάνεται δικαιωμένος, για την υιοθέ-
τηση από την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία της πρότασής του, να επιστρέψουν οι 
ομάδες από την Γ.Α.Δ.Α. στην αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 
συνεπικουρούμενος από τον κ. Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, προκειμέ-
νου να απαλλαχτούν από στατικές φυλάξεις στόχων και να απασχοληθούν απο-
κλειστικά με την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, κάτι το οποίο αποτε-
λούσε και πάγιο αίτημα της Ένωσής μας προς την Ηγεσία.
     Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θα παρακολουθεί την εξέλιξη των 
προαναφερόμενων ζητημάτων και όπως πάντα θα παρεμβαίνει άμεσα στους αρ-
μόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες για την επίλυσή τους.  
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 Η ημέρα που θεσπίστηκε από την Πολιτεία ως αναγνώριση του έργου και της 
προσφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας προς το κοινωνικό σύνολο. Hμέρα μνήμης 
για όλους τους συναδέλφους μας που έχασαν την ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας για 
την προστασία της ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών, είναι όμως και 
μέρα στοχασμού για όλους μας για το πως θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις 
που δικαίως η Ελληνική κοινωνία έχει από εμάς.

        Πλήθος κόσμου τίμησε με την παρουσία του, την εκδήλωση που πραγμα-
τοποιήθηκε σήμερα 20 Οκτωβρίου 2019 στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αθηνών. Στη 
συνεχεία αναγνώσθηκε η Ημερήσια Διαταγή από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχάλη. Από το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη παρέστησαν ο Υπουργός κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μιχάλης, ο Υφυπουργός 
κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟY Ελευθέριος, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης  ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ 
Κων/νος και η Γενική Γραμματέας αντεγκληματικής πολιτικής κα ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σο-
φία, ανώτεροι αξιωματικοί της Ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και εκπρόσωποι πολι-
τικών κομμάτων και φορέων.

        Την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εκπροσώπησε ο Πρόεδρος 
κ. Πάκος Δημοσθένης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Χύτας Κωνσταντίνος. Μετά 
το πέρας της Δοξολογίας, ακολούθησε εκδήλωση στην αίθουσα «Ολυμπία» της 
Αίγλης Ζαππείου.

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

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

        Όταν κάποιος αναφέρει τη λέξη «Αστυνομία» το πρώτο πράμα που έρχεται 
στο μυαλό του είναι το κτίριο της Γ.Α.Δ.Α. στη Λ. Αλεξάνδρας, που φυλάσσεται 
από τη Φρουρά Α.Μ.Α., η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών και 
το κτίριο του Αρχηγείου στην Κατεχάκη, που φυλάσσεται από τη Φρουρά Δ.Ε.Λ./
Α.Ε.Α., η οποία υπάγεται στην Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού & Εσωτερι-
κών Λειτουργιών του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.

        Πρόκειται για οικοδομήματα στων οποίων τη φύλαξη συνδράμουν παρά 
πολλές Υπηρεσίες, οι οποίες ενισχύουν τις Φρουρές Α.Μ.Α. και Δ.Ε.Λ./Α.Ε.Α. Είναι 
λοιπόν απορίας άξιο, πως τα κτίρια αυτά, τα οποία τυγχάνουν από τους πρώ-
τους «στόχους» και είναι φυλασσόμενα σαν «αστακός» επί 24ωρου βάσεως, η 
εκτέλεση υπηρεσίας των συναδέλφων που οργανικά ανήκουν σε αυτές, να μην 
θεωρείται ως «μάχιμη» !!!

        Και αυτό διότι οι Φρουρές υπάγονται Διοικητικά σε Επιτελεία βάσει Δι-
αταγμάτων, πολλών δεκαετιών πίσω !!! Να θυμίσω ότι πλέον βρισκόμαστε στο 
2019… Η εγκληματικότητα «βαράει κόκκινο» ενώ οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας 
αυξάνονται.

        Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.3865/2010 αναφέρει ότι: «Προκειμένου για 
τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος 
υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξε-
ων (π.δ. 169/2007, (ΦΕΚ 210 Α ́), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του 
συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους εν-
διαφερομένους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης 
που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της περίπτωσης ΣΤ ́ του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 ΦΕΚ 43 Α ́) και παρακρα-
τούνται κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία 
πενταετία».

       Τούτη τη δυνατότητα δεν έχει κάποιος αστυνομικός αν υπηρετήσει για όλο 
τον υπηρεσιακό του βίο στις δύο προαναφερόμενες Υπηρεσίες. Υπάρχει μέγιστη 
αδικία η οποία πρέπει να διορθωθεί άμεσα, καθ’ ότι πρόκειται για Υπηρεσίες «βι-
τρίνες» και οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τόσο από πλευράς άμεσης 
επαφής με τους πολίτες, όσο και από άποψης επικινδυνότητας.

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

Συνάντηση της Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον Γενικό Αστυνομικό 
Διευθυντή Αττικής

Φρουρά Α.Μ.Α. -  Φρουρά Δ.Ε.Λ./Α.Ε.Α.
Γιατί δεν θεωρούνται ως «Μάχιμες» Υπηρεσίες; 

Την Τετάρτη  9 Οκτωβρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών συναντήθηκε με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής 
Υποστράτηγο κ. ΨΩΜΑ Γεώργιο.
Αφού ευχηθήκαμε στον κύριο Γενικό καλή δύναμη και καλή σταδιοδρομία στα νέα του καθήκοντα, παραδώσαμε Υπόμνημα με τα βασικότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και  οι Υπηρεσίες που ανήκουν στα γεωγραφικά όρια της Ένωσής μας. Τα κυριότερα θέματα που θέσαμε ήταν:

Μέτρα Τάξης, Ασφάλειας, Τροχαίας

Άμεση ανάγκη εξορθολογισμού των μέτρων και έγκαιρη ανακοίνωσή τους από 
τις προϊστάμενες Υπηρεσίες, ούτως ώστε να μην κατασπαταλάται Αστυνομικό 
προσωπικό σε πάρεργα, να μην δυσχεραίνεται η καθημερινή λειτουργία και οι 
τρέχουσες ανάγκες των Υπηρεσιών και να μην διαταράσσεται ο οικογενειακός 
προγραμματισμός των εργαζόμενων αστυνομικών.

Σταθερές φυλάξεις

Οι Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α. διαθέτουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό των υπη-
ρετούντων σε αυτές, σε σταθερούς – ακίνητους στόχους κάθε είδους, κατά 
παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (Π.Δ. 141/1991, Υπουργική Από-
φαση 7001/1994 που διέπει την λειτουργία της Δ.Α.Ε.Α.).  Πέραν του σαφούς 
εργασιακού ζητήματος που προκύπτει από τη φύλαξη σταθερών στόχων, 
τίθεται και το ζήτημα της απόκλισης της κύριας αποστολής Υπηρεσιών πρώτης 
γραμμής (Ο.Π.Κ.Ε., περιπολικά Άμεσης Δράσης, Ομάδα Ζ, Ασφάλεια, διμοιρίες 
Υ.ΜΕ.Τ. –Υ.Α.Τ. ).

Ενίσχυση των Επισήμων

Ενισχυτική δύναμη από τις μάχιμες Υπηρεσίες στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας 
Επισήμων για χειρισμό συσκευών X-RAY, ενώ οι αστυνομικοί που διατίθενται δεν 
είναι πιστοποιημένοι.

Πάνω από 4.000 κενές οργανικές θέσεις στη Γ.Α.Δ.Α.

ιαχρονική ανάγκη ανακατανομής προσωπικού μεταξύ υπερτροφικών και 
ατροφικών Υπηρεσιών.  Μεγάλος αριθμός αστυνομικών με οργανική θέση σε 
Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α., συνεχίζει σε παραμένει αποσπασμένος – προσωρινά 
μετακινούμενος στην επαρχία εδώ και  πολλά έτη, κατά παράβαση κάθε προβλε-
πόμενης διάταξης.

Ωράριο εργασίας

Μη τήρηση έκδοσης εβδομαδιαίας Υπηρεσίας, υπερεργασία αστυνομικού προ-
σωπικού.

Υποδιεύθυνση Πεζών Περιπολιών

Τι μέλλει γενέσθαι με την εν λόγω Υπηρεσία στην ίδρυση της οποίας ήμασταν 
αντίθετοι και από την οποία καθημερινά μετακινείται προσωπικό προς άλλες 
Υπηρεσίες; Θα συνεχίσει η λειτουργία της;  

Τραυματισμοί Αστυνομικών σε συναθροίσεις-συγκεντρώσεις.

Οι εντολές από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γ.Α.Δ.Α. προς τις αστυνομικές δυνά-
μεις να είναι σαφείς, ώστε να μην κινδυνεύει η ζωή και η σωματική ακεραιότητα 
των συναδέλφων μας.

Οχήματα, ασύρματοι, καθαριότητα, αναλώσιμα υλικά

• Έλλειψη αναλωσίμων υλικών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού στις Διαχειρίσεις 
των Διευθύνσεων της ΓΑΔΑ.

• Έλλειψη υπηρεσιακών οχημάτων και απαρχαιωμένος στόλος που τον καθιστά 
επικίνδυνο για τους επιβαίνοντες αστυνομικούς.

• Προβληματικό αναλογικό σύστημα επικοινωνιών εν έτη 2019 που δεν τιμά μια 
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Σε πολλές Αστυνομικές Υπηρεσίες της Αθήνας δεν ανέλαβαν ποτέ καθήκοντα 
οι συμβασιούχοι υπάλληλοι καθαριότητας με αποτέλεσμα από αρχές του έτους 
να μην υπάρχει καθόλου καθαριότητα ή αυτή να πραγματοποιείται με ιδία έξοδα 
των υπηρετούντων συναδέλφων μας. Επίσης σε καμία Αστυνομική Υπηρεσία δεν 
προβλέφθηκε να πραγματοποιείται τακτική απολύμανση των χώρων από αρχές 
του τρέχοντος έτους, με κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε αστυ-
νομικούς, κρατούμενους και πολίτες.

Όλα τα θέματα συζητήθηκαν διεξοδικά, για αρκετή ώρα και σε πολύ καλό κλί-
μα. Ο κύριος Γενικός αναγνώρισε ότι πολλά από αυτά που θέσαμε όντως ισχύ-
ουν, αναφέροντάς μας ότι στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του θα 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου αυτά επιλυθούν. Εμείς από 
την πλευρά μας θα βρισκόμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση, θα επανερχόμαστε 
συνεχώς για όσα ζητήματα παραμένουν άλυτα και θα θέσουμε στις ιεραρχικά 
προϊστάμενες Υπηρεσίες  τις Γ.Α.Δ.Α. όσα ζητήματα από το υπόμνημά μας προ-
έρχονται από αυτές.

Ως το μεγαλύτερο Πρωτοβάθμιο Σωματείο της Χώρας, δηλώνουμε ότι θα είμαστε 
αρωγός σε κάθε προσπάθεια λαμβάνει χώρα με σκοπό την καλυτέρευση της κα-
θημερινότητάς μας  και τη θωράκιση της εργασίας μας.

 Η Ενωση Αθηνών διαβεβαιώνει τα μέλη της, ότι θα συνεχίσει απερίσπαστη τον 
αγώνα της, μεταφέροντας  δια ζώσης, στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. 
όλα τα ζητήματα που τους απασχαλούν, απαιτώντας λύσεις.

του Χύτα Κωνσταντίνου
Γενικού Γραμματέα Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με αφορμή την ανάληψη καθηκό-
ντων των νέων Διευθυντών των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς της, ξεκίνησε κύκλο 
επισκέψεων, αρχής γενομένης με τον Ταξίαρχο της Διεύθυνσης Αστυνομίας  Αθη-
νών κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο, για θέματα που απασχολούν τα πολύπαθα 
Α.Τ. της Αθήνας, τις πεζές περιπολίες, τις Υπηρεσίες Διαβατηρίων και τη Φρουρά 
Α.Μ.Α.

Συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν τα παρακάτω προβλήματα που αντιμετωπίζει το 
προσωπικό:

• Ανάκληση Η.Α. στα Α.Τ. σχεδόν καθημερινά, κατά παράβαση του Π.Δ. 
394/2001.

• Έλλειψη προσωπικού στα Α.Τ.  που σε συνδυασμό με τις πάγιες αλλά και 
έκτακτες Διαταγές για φυλάξεις στόχων, φρουρήσεις κρατουμένων, ξενοδοχείων, 
μέτρων τάξης και ενίσχυσης άλλων Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α., έχει ως συνέπεια 
να οφείλονται δεκάδες Η.Α. στο αστυνομικό προσωπικό και να μην τηρείται η 
υποχρέωση για έκδοση εβδομαδιαίας υπηρεσίας.

• Το προσωπικό που εκτελεί εσωτερικές υπηρεσίες στα Α.Τ., προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανωτέρω αυξημένες ανάγκες, διατίθεται αναγκαστικά και σε εξω-
τερικές υπηρεσίες με αποτέλεσμα να καθίσταται προβληματική η καθημερινή 
εξυπηρέτηση των πολιτών και να γίνονται καθημερινά δέκτες έντονων παραπό-
νων.

• Καταστρατήγηση του Π.Δ. 394/2001 σε γραφεία Διαβατηρίων. Διάθεση προ-
σωπικού το Σάββατο ή Κυριακή σε υπερεργασία. Ζητήσαμε την  απαρέγκλιτη τή-
ρηση του ωραρίου.

• Μεγάλη απόκλιση μεταξύ της υπάρχουσας οργανικής δύναμης των Α.Τ. σε 
σχέση με την παρούσα δύναμη, λόγω των πολλών διατιθέμενων αποκλειστικά 
σε φυλάξεις οικιών προσώπων και αποσπασμένων σε άλλες Υπηρεσίες του Α.Ε.Α.

• Οχήματα ελαττωματικά και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις «επικίνδυνα» για 
την σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων.

• Καταγγελίες για Διοικητές που χρησιμοποιούν υπηρεσιακά οχήματα σαν Ι.Χ., 
για την μεταφορά από και προς τις οικίες τους.

• Κατάργηση του παρωχημένου μέτρου των πεζών περιπολιών.

• Καταγγελίες για εξάντληση της αυστηρότητας κατά τον πειθαρχικό έλεγχο κα-
θώς και προσβλητικές ή εκδικητικές συμπεριφορές ανωτέρων προς το κατώτερο 
προσωπικό όταν κάνει χρήση των εργασιακών δικαιωμάτων του, που παραπέ-
μπει σε Αστυνομία άλλων δεκαετιών.

• Ελλιπής καθαριότητα και απολύμανση σε Υπηρεσίες και κρατητήρια.

• Εξάντληση αποθεμάτων υλικών καθαριότητας.

• Ελαττωματικοί ανελκυστήρες στο κτίριο του ΑΜΑ και εν γένει προβληματική 
συντήρηση του κτιρίου.

Ο κ. Ταξίαρχος ενημερώθηκε διεξοδικά για τις θέσεις μας και δήλωσε γνώστης 
των περισσοτέρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υφιστάμενες Υπηρεσίες 
του. Συγκεκριμένα:

• Για τους ανελκυστήρες μας ενημέρωσε ότι η Διεύθυνση κάνει ότι είναι δυ-
νατόν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου προκειμένου να 
παραμείνουν λειτουργικοί.

• Για το θέμα της έλλειψης προσωπικού, μας γνώρισε ότι μέσα σε μικρό χρο-
νικό διάστημα η Διεύθυνση Αθηνών έχει απολέσει 499 αστυνομικούς προς άλλες 
Διευθύνσεις, ενώ έχει ενισχυθεί μόνο με 90! Οι 37 νεοεξερχόμενοι Αστυφύλα-
κες με τους οποίους ενισχύεται η Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών δεν μπορούν 
δυστυχώς να καλύψουν ούτε στο ελάχιστο τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της 
Διεύθυνσης.

• Στο θέμα της Αστυνόμευσης και της εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας 
των πολιτών, μας γνώρισε ότι έχει καταβάλλει προσπάθειες να αυξηθούν οι επο-
χούμενες περιπολίες το μήνα Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2019.

• Το Α.Τ. Ζωγράφου θα ενισχυθεί με νέο όχημα , δωρεά του Δήμου Ζωγράφου.

• Όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του υπήρχαν μόλις 38 περιπολικά λειτουργικά , 
ενώ πλέον αυτά είναι 56 και πληρούν τους όρους ασφαλείας. Το πρόβλημα έγκει-
ται στο  ότι πλέον δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό να τα επανδρώσει!!

• Μια από τις επόμενες ενέργειές του αποτελεί η μείωση - παύση του προσω-
πικού που διαθέτουν τα Α.Τ. στη Διεύθυνση Μεταγωγών

• Με την καθαριότητα γίνονται προσπάθειες από τη Διεύθυνση, έως ότου δο-
θεί οριστική λύση από το Αρχηγείο και δεν υπάρχει το τελευταίο διάστημα κά-
ποιο Α.Τ.  χωρίς καθαριότητα.

• Για το θέμα με την ιδία χρήση περιπολικών από Διοικητές, μας τόνισε ότι 
ήταν η πρώτη εντολή του προς όλους τους Διοικητές των Α.Τ. και θα εξετάσει με 
αυστηρότητα τις καταγγελίες μας.

• Για το θέμα των Ημερησίων Αναπαύσεων, μας γνωστοποίησε ότι θα δώσει 
τις δέουσες εντολές και θα πράξει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό ώστε να χορη-
γούνται κανονικά οι προβλεπόμενες Ημερήσιες Αναπαύσεις και να εκδίδεται η 
υπηρεσία σε εβδομαδιαία βάση.

Τέλος μας τόνισε εμφατικά ότι κάποια θέματα τον υπερβαίνουν ως προς την 
έλλειψη προσωπικού και τις συνεχείς Διαταγές διάθεσης αστυνομικών των Α.Τ. σε 
αλλότρια καθήκοντα και μάλιστα έχει συντάξει και έχει αποστείλει τις προτάσεις 
του ιεραρχικά.

Ως Ένωση Αθηνών παρατηρούμε το τελευταίο ειδικά χρονικό διάστημα ότι τα 
Α.Τ. που αποτελούν τον καθρέφτη της Αστυνομίας, καθημερινά να χάνουν δύνα-
μη, αφού αστυνομικοί διατίθενται – αποσπώνται στη φύλαξη επισήμων προσώ-
πων.  Οι φυλάξεις στόχων συνεχώς αυξάνονται, οι υπηρεσιακές απαιτήσεις πλη-
θαίνουν, ενώ  το προσωπικό μειώνεται. Είναι αυταπόδεικτο ότι ένας αστυνομικός 
δεν μπορεί να δουλεύει για δέκα. 

Συνάντηση της Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον Ταξίαρχο 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών

Έλλειψη υπηρεσιακών τζάκετ

Η διεύρυνση γκαζώνει, στα νοσοκομεία 
τραυματίες ξημερώνει

Επιστολή στην Πολιτική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. απέστειλε η Ένωση Αθηνών

      Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, θέλουμε 
να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για το ζή-
τημα της έλλειψης βασικών ειδών υλικοτεχνικού εξοπλι-
σμού στη συντριπτική πλειοψηφία των Υπηρεσιών που 
ανήκουν γεωγραφικά στην Ένωσή μας.

     Ειδικότερα όμως έχουμε φτάσει στα όρια της αντοχής 
μας με την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα αυτό 
στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και 
συγκεκριμένα με το ζήτημα των στολών των 400 περί-
που νέων συναδέλφων μας που τοποθετήθηκαν στην 
υπηρεσία αυτή τους τελευταίους μήνες.

     Καταγγέλλουμε λοιπόν ότι η Φυσική Ηγεσία δεν 
έχει  προμηθεύσει στους συναδέλφους αυτούς χειμε-
ρινά μπουφάν!!!! Ένα απαραίτητο εξάρτημα της στολής 
του αστυνομικού, ιδίως όταν έχουμε φτάσει στα μέσα 
του Δεκέμβρη!!! Η τελευταία ενημέρωση που έχου-
με λάβει μετά από επικοινωνία με τους αρμόδιους και 
αφού έχουμε ενοχλήσει για το θέμα αυτό τουλάχιστον 
10 φορές, είναι ότι πριν τον Φεβρουάριο δεν υπάρχει 
περίπτωση να προμηθευτούν οι συνάδελφοι χειμερινά 
μπουφάν !!!

     Είναι ντροπή πραγματικά την ώρα που η Διοίκηση 
απαιτεί επαγγελματισμό από τους αστυνομικούς, βάζει 
κάθε ενέργειά τους στο μικροσκόπιο και έχει ταχύτατα 
αντανακλαστικά στο να ανακοινώνει Ε.Δ.Ε., αλλά ταυ-
τόχρονα εκδίδει  Διαταγές για την άψογη παράσταση 
του αστυνομικού προσωπικού σε συνάρτηση πάντα με 

την περιβολή της στολής, πλην όμως η ίδια παραλείπει 
να εφοδιάσει το αστυνομικό προσωπικό με τα προβλεπό-
μενα εφόδια !!!

    Μέχρι να προμηθευτούν οι συνάδελφοι τα απαραίτη-
τα αυτά υλικά, είτε θα τρέχουν στα νοσοκομεία, είτε θα 
πληρώνουν από το υστέρημά τους ώστε να μπορούν να 
εκτελέσουν υπηρεσία κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες σε 
κάποιες από τις δύσκολες περιοχές της Αττικής.

   Για την έλλειψη άλλων υλικών πρώτης ανάγκης όπως 
οχήματα, ασυρμάτους, κράνη, καλαμίδες, έχουμε ανα-
φερθεί σε όλα τα υπομνήματά μας σε κάθε συνάντηση με 
τους υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και με την Πολιτι-
κή Ηγεσία και άμεσα θα επανέλθουμε.

   Για τις υπόλοιπες Υπηρεσίες που ανήκουν γεωγραφικά 
στην αρμοδιότητα της Ένωσης Αθηνών, θα αναφερθούμε 
με ξεχωριστές ανακοινώσεις για κάθε μία από αυτές για 
τα ανάλογα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

   Απευθυνόμαστε σε σας ως Πολιτικούς προϊσταμένους 
μας και παρακαλούμε όπως με δικές σας εντολές δοθεί 
άμεσα λύση στο όλο ζήτημα, διότι για εμάς δεν υπάρχει η 
δικαιολογία της παραλαβής «καμένης γης» από τους προ-
ηγούμενους, αφού όπως πολλάκις έχουμε διαπιστώσει, 
όταν η Ηγεσία επιθυμεί, τα ζητήματα επιλύνονται άμεσα.   

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, με αφορμή ακόμα ένα συμβάν που 
έλαβε χώρα πρωινές ώρες της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου 2019, όπου συνάδελφοι 
– μέλη μας ποδοπατήθηκαν από διαδηλωτές, ενώ εκτελούσαν διατεταγμένη υπη-
ρεσία, δηλώνουμε τον αποτροπιασμό μας.  Αναρωτιόμαστε παράλληλα ως πότε 
οι συνάδελφοί μας  θα είναι ο «σάκος του μποξ» πάνω στον οποίο θα εξασκείται 
ο καθένας και στο τέλος θα αποτελούν και τον μόνιμο φταίχτη ;

Άραγε αποτελούμε ως έλληνες αστυνομικοί φωνή βοώντος εν τη ερήμω ή μήπως 
είμαστε για κάποιους το εύκολο θύμα ;

       Αλήθεια ο σημερινός τραυματισμός των δύο συναδέλφων μας και η εισαγωγή 
τους στο 401 Γ.Σ.Ν.Α., πώς θα προβληθεί από κάποια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 
ή πάλι ο αστυφύλακας είναι μονίμως αυτός που «δέρνει» και βασανίζει, όπως 
κάποιοι διατείνονται; Εμείς πάντως, μέσω εκπροσώπων μας, ήμασταν πάλι στο 
νοσοκομείο δίπλα στους τραυματίες μας.

      Δηλώνουμε για μια ακόμα φορά, ότι επιβάλλεται να συστρατευθούμε όλοι 
στον αγώνα για την απομόνωση των φορέων της ωμής βίας από όπου αυτή και 
αν προέρχεται, αποβάλλοντας την ιδεοληψία που κάποιοι κουβαλάνε επί σειρά 
δεκαετιών.

     Οφείλει άμεσα να δεσμευτεί η Κυβέρνηση και όλα τα Κόμματα ότι η κατοχύρω-
ση των κατάλληλων συνθηκών ασφαλείας για τους πολίτες θα επιτευχθεί μόνο αν 
θωρακιστεί θεσμικά ο αστυνομικός από τους κινδύνους που τον απειλούν καθη-
μερινά κατά την εκτέλεση του καθήκοντος,  με ταυτόχρονη επιτέλους την αναγνώ-
ριση της επικινδυνότητας της εργασίας του.

      Για τους λόγους αυτούς, κυρίως όμως για το τοξικό κλίμα που έχει δημιουργη-
θεί εναντίον μας, έχουμε συγκαλέσει συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλί-
ου για την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019  με κύριο θέμα τη θεσμική διαχείριση 
των καταγγελιών περί αστυνομικής αυθαιρεσίας, καθώς και την θεσμική θωράκι-
ση των δικαιωμάτων, τόσο των πολιτών, όσο και των εργαζόμενων αστυνομικών.

    Είναι επίσης απα-
ράδεκτο την ώρα που 
συνάδελφοί μας μετα-
φέρονται καθημερινά 
τραυματίες στα νο-
σοκομεία εκτελώντας 
διαταγές της Ηγεσίας 
και όντας ως Σώμα ο 
Οργανισμός με τους 
περισσότερους νεκρούς 
και τραυματίες εν καιρώ 
ειρήνης, κάποιοι εκλεγ-
μένοι εκπρόσωποι του 
ελληνικού κοινοβουλί-
ου να βωμολοχούν σε 
βάρος τους, με τον πιο 
χυδαίο τρόπο. Αλήθεια 
η συγκεκριμένη Βου-
λευτής φυλάσσεται από 
αστυνομικούς;

    Συντασσόμαστε πλή-
ρως από την πλευρά 
μας με την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων 
για το όλο ζήτημα και αναμένουμε έστω και αργά μια συγνώμη.     

    Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εκφράζουμε την αμέριστη συμπα-
ράστασή μας στους δύο συναδέλφους – μέλη μας, τους ευχόμαστε δε καλή ανάρ-
ρωση, θέτοντας το νομικό μας τμήμα στη διάθεσή τους για τις όποιες περαιτέρω 
από πλευράς τους ενέργειες απαιτηθούν.
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1. Δικαιούχοι του Ειδικού Λογαριασμού Με το Ν. 826/78 (ΦΕΚ 194 τ.Α’), 
όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.1539/1985 (ΦΕΚ 64 τ. Α΄) και ισχύει μέχρι σήμε-
ρα, συστήθηκε οικονομικό-λογιστικά ανεξάρτητος Ειδικός Λογαριασμός για την 
παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης δικαιούχων (ήτοι των οικογενειών των 
φονευμένων, αποβιούντων ή εξαφανιζόμενων μετόχων Χωροφυλακής καθώς 
και των περιερχομένων σε ένδεια) στο Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλα-
κής (ΕΤΕΧ) το οποίο με το Ν.4336/2015 από την 01-09-2015 υπήχθη στο Ε.Τ.Ε.Α., 
νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Α.Π.. Μετά από προσπάθειες της Π.ΟΑΣ.Υ. ο λογαριασμός αυτός με 
το άρθρο 137 του Ν. 4483/2017 υπάγεται πλέον παρά τω Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

2. Το έτος 2018 δόθηκαν 328 βοηθήματα στους δικαιούχους , ενώ μέχρι και τον 
Σεπτέμβριο του 2019 είχαν δοθεί περίπου 792. Καταβάλλεται προσπάθεια από 
τους συναδέλφους που ασχολούνται με τον ειδικό λογαριασμό να δίνονται όσο 
το δυνατόν περισσότερα βοηθήματα ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου, ώστε να μπορέσει να εξορθολογιστεί η διαδικασία χορήγησης, καθόσον για 
2 έτη είχαν παγώσει οι χορηγήσεις εξαιτίας όπως αναφέρω παραπάνω τις υπα-
γωγής στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

3. Νομοθετική πρωτοβουλία για την επικαιροποίηση και τον εξορθολογισμό της
λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού του Ν.826/78
Επισημαίνεται δε ότι μετά την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τη
διενέργεια αναλογιστικών μελετών με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας 
του Ειδικού Λογαριασμού και την προσαρμογή αυτού στα καινούρια δεδομένα 
που επέφερε το νέο ειδικό μισθολόγιο (Ν.4472/17), το Ταμείο έχει εκπονήσει 
αναλογιστική μελέτη από συνεργάτρια εταιρεία στο πλαίσιο της επικαιροποίη-
σης των καταστατικών διατάξεων του Ειδικού Λογαριασμού και επίκειται -μετά 
την έγκριση της μελέτης ως προς την επιστημονική της τεκμηρίωση- η υποβολή 
σχετικής πρότασης σχεδίου

Υπουργικής Απόφασης για την προσαρμογή αυτού στα καινούρια δεδομένα που
επέφερε το νέο ειδικό μισθολόγιο.
Πέραν των προαναφερθέντων όμως πρέπει στο σημείο αυτό να υπογραμμισθεί
ότι έχει διαπιστωθεί τόσο από υπηρεσιακούς παράγοντες του Ταμείου όσο και 
από μέλη του Δ.Σ. , κατά κύριο λόγο του εκπροσώπου της Π.Ο.Α.Σ.Υ., σημαντικές
δυσχέρειες στην αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων αιτημάτων κατά τρό-
πο δίκαιο και αντικειμενικό, οι οποίες οφείλονται σε κενά, ελλείψεις και αστοχίες 
του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που αδυνατεί να διασαφήσει με αναχρονι-
στικούς όρους τις σύγχρονες ανάγκες, διαμορφώνοντας έτσι ένα θολό τοπίο και 
της μη δικαιούμενης απόδοσης σε κάθε περίπτωση οικονομικής ενίσχυσης.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Δ.Σ. του Ταμείου -πέραν της ήδη εκπονη-
θείσης Αναλογιστικής Μελέτης Βιωσιμότητας για την αναγκαστική προσαρμογή 
των καταστατικών διατάξεων στα δεδομένα που επέφερε νέο ειδικό μισθολόγιο
[Ν.4472/2017]- ενέκρινε με το υπ’ αριθ. 45.6 από 12-12-2018 Πρακτικό Απόφαση 
τη συνυποβολή αιτήματος προς την εποπτεύουσα αρχή για έγκριση αναμόρφω-
σης του συνολικού πλαισίου λειτουργίας (εισφορά, παροχή, ένταξη νέων μελών-
μετόχων της πρώην Α.Π. κ.ά.) του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.
Σ.Α., προκειμένου να προωθηθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση, στην κατεύθυνση 
αφενός μεν της διασφάλισης της οικονομικής υγείας του Ειδικού Λογαριασμού 
αφετέρου δε της δίκαιης ικανοποίησης των πραγματικών αναγκών των αναξιο-
παθούντων μετόχωναυτού.

Στη σελίδα του Ταμείου μας www.teapasa.gr θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για 
τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, καθώς και σχετική αίτηση.

Την Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 10.00΄ έως 12.00΄, στο Αμφιθέατρο της 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.)  πραγματοποιήθηκε ενημερωτική 
συζήτηση από στελέχη του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας στα Σώματα 
Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), για τις αναμορφωμένες προς το καλύτερο παροχές του 
Κλάδου Υγείας, καθώς και για την ένταξη νέων μελών σε αυτόν, μετά και την πρό-
σφατη νομοθετική ρύθμιση που εργάστηκε επί χρόνια το συνδικαλιστικό κίνημα και 
ιδιαίτερα τα τελευταία έτη το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.).

Με βάση την ανωτέρω ρύθμιση, όσοι έχουν μέχρι δέκα (10) έτη υπηρεσίας και είναι 
ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής, μπορούν προαιρετικά 
με αίτησή τους να ενταχθούν στον Κλάδο Υγείας Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.) του 
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις παροχές του 
Κ.Υ.Υ.Α.Π. :

• Επίδομα φυσιολογικού τοκετού 700 €.
• Κάλυψη ποσοστού συμμετοχής στα φάρμακα.
• 15% κάλυψη ποσοστού συμμετοχής σε εργαστηριακές εξετάσεις (αίματος, 
αξονική και μαγνητική τομογραφία, υπέρηχος, κλπ.).
• 2.000 € για απώλεια ζωής σε άγαμο, 3.000 € για απώλεια ζωής σε έγγαμο 
και 4.000 € για απώλεια ζωής σε έγγαμο με τέκνα.
Την ενημέρωση παρακολούθησαν αντιπροσωπείες των Διοικητικών μας Συμ-
βουλίων, καθώς και αντιπρόσωποί μας.

Του Αυρηλιώνη Γεωργίου  
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Οικονομική ενίσχυση του ειδικού 
λογαριασμού του Ν.826/78

  Σαν να μην φτάνει η ελλιπής καθαριότητα και απολύμανση στις Αστυνομικές Υπη-
ρεσίες της Αθήνας που ανέδειξε πρόσφατα η Ένωσή μας, ένα ακόμα μείζον πρό-
βλημα έρχεται να προστεθεί σε αυτά που δυσκολεύουν την εργασιακή καθημερι-
νότητα των αστυνομικών καθώς και των πολιτών που τις επισκέπτονται και αυτό 
είναι η διακοπή της συντήρησης των ανελκυστήρων.

Συγκεκριμένα, με έγγραφό του, ο Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και 
Πληροφορικής Α.Ε.Α./Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης και Κτιριακής Υποδομής, γνω-
στοποίησε ότι η ανάδοχος εταιρία για την συντήρηση των ανελκυστήρων πολυώ-
ροφων Αστυνομικών κτιρίων του νομού Αττικής, κηρύχθηκε έκπτωτη. Ερωτούμε:

Στην σχετική λοιπόν ανακοίνωσή μας ΕΡΩΤΟΥΜΕ:

●  Έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγεί-
ου μας για την άμεση επίλυση του προβλήματος;

●  Ενδιαφέρεται κανείς πως θα ανεβαίνουν στις Υπηρεσίες των πολυώροφων κτι-
ρίων (Γ.Α.Δ.Α. – Δ.Α.Ε.Α. κλπ) οι τραυματίες αστυνομικοί και οι φορολογούμενοι 
πολίτες, ιδίως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με κινητικά προβλήματα;

● Πως θα μεταγάγονται με ασφάλεια οι κρατούμενοι από τους συνοδούς αστυνο-
μικούς σε πολυώροφα κτίρια χωρίς ανελκυστήρες;

 Όπως είναι φυσικό, δέκτες όλων των παραπόνων των πολιτών, θα είναι οι εργαζό-
μενοι στα κτίρια αστυνομικοί. Είναι απαράδεκτο η Αστυνομία να εξακολουθεί να 
λειτουργεί με το δόγμα των εράνων μεταξύ του προσωπικού και της αναζήτησης 
χορηγιών για βασικές υπηρεσιακές ανάγκες.

Όταν κάποιοι θέλουν να προβάλλουν στα Μ.Μ.Ε. μια σύγχρονη Αστυνομία, ικανή 
να ανταπεξέλθει σε όλα τα προβλήματα και να είναι δίπλα στον πολίτη, επιβάλλε-
ται την ίδια ώρα να μεριμνούν και για την εύρυθμη λειτουργία της (σύγχρονα κτί-
ρια, ατομικά εφόδια, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εκπαιδευμένο προσωπικό, τήρηση 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, τήρηση ωραρίου εργασίας κλπ).

     

Τέλος το επιχείρημα ότι κάποια ζητήματα τα χειρίστηκε η προηγούμενη Ηγεσία 
αρχίζει μέρα με την μέρα να ξεθωριάζει, εκτός και αν το Κράτος δεν έχει συνέχεια.

Ενημέρωση στη Γ.Α.Δ.Α.  για υπαγωγή στον 
Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών είναι μια από τις Υπηρεσίες που τους τελευ-
ταίους μήνες σηκώνει μεγάλο βάρος των καθημερινών δράσεων και επιχειρήσεων 
της  Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής στο κέντρο της Αθήνας, στα Εξάρχεια  και σε 
άλλες εστίες εγκληματικότητας στην Αττική, στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου 
της Ηγεσίας για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών. Χάρη 
στον επαγγελματισμό και το φιλότιμο των υπηρετούντων συναδέλφων υπό την κα-
θοδήγηση άξιων Αξιωματικών, επιδεικνύει συνεχείς επιτυχίες, οι οποίες γίνονται 
πρώτο θέμα στα Μ.Μ.Ε. και μας κάνουν υπερήφανους.

      Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, επισκεφθήκαμε τα γραφεία της 
Υπηρεσίας και αφού συγχαρήκαμε τους υπηρετούντες συναδέλφους, παρέδωσαμε 
υγειονομικό υλικό που είναι απαραίτητο για την κάλυψη των καθημερινών ανα-
γκών του προσωπικού της νευραλγικής αυτής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ασφά-
λειας Αττικής.

Από την Ένωσή μας εστάλη έγγραφο με τα σχετικά αιτήματα των εκλεγμένων στις 
δημοτικές – περιφερειακές εκλογές αστυνομικών.

    Κύριε Υπουργέ,  Κύριε Αρχηγέ,

     Σας αποστέλλουμε συνημμένα, έγγραφο που κατέθεσαν στην Ένωσή μας, αστυ-
νομικοί – μέλη μας, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι καίτοι έχουν εκλε-
γεί δημοτικοί - τοπικοί σύμβουλοι σε Δήμους και Κοινότητες, έχοντας αναλάβει τα 
καθήκοντά τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2019, εντούτοις, αν και έχει παρέλθει 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ουδεμία απάντηση έχουν λάβει από το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας στο αίτημα που έχουν υποβάλλει προς μετακίνηση στις Δι-
ευθύνσεις Αστυνομίας του Δήμου ή Κοινότητας όπου έχουν εκλεγεί και εφόσον 
υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου Δήμου, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012.

   Κύριε Υπουργέ, Κύριε Αρχηγέ,

   Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση και εκδηλώσετε έγκαιρα από πλευράς σας 
τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.

Συμβολική χορήγηση υγειονομικού υλικού της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην 
Υ.Δ.Ν./ΤΑΕ (109)

Εκλεγμένοι αστυνομικοί σε Ο.Τ.Α.

Διακοπή συντήρησης και λειτουργίας ανελκυστήρων στις 
Αστυνομικές Υπηρεσίες
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Ενώπιον της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας τέθηκε 
το σύνολο των οξυμένων προβλημάτων του αστυνομικού προσωπικού και ζητή-
θηκε μετ’ επιτάσεως να δρομολογηθούν λύσεις, προκειμένου να αποφευχθούν 
δυσμενείς και επικίνδυνες καταστάσεις, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και συνο-
λικά στον τομέα της ασφάλειας της χώρας, όπως αγωνιωδώς προβλήθηκε από το 
σύνολο των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων της Χώρας κατά τις διήμερες εργασίες του 
Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, στο ξενοδοχείο President στην Αθή-
να. Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό 

της κ. Πάκο Δημοσθένη και τον 
Γενικό Γραμματέα κ. Χύτα Κων-
σταντίνο.

Απεικονίζοντας τη δυναμική 
του αγώνα του συνδικαλιστικού 
μας κινήματος και συμπυκνώ-
νοντας το εύρος των εκκρεμών 
ζητημάτων, με αναφορές στις 
καθημερινές παρεμβάσεις και 
πρωτοβουλίες μας, στο διάστη-
μα που μεσολάβησε από το σχη-
ματισμό της νέας Κυβέρνησης 
έως και σήμερα, ο Πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόριος 

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ επισήμανε στον παριστάμενο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ότι αναγνωρίζουμε τις καλές προθέσεις της Κυβέρνησης 
για την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων στον τομέα της ασφάλειας, 

αλλά την ίδια ώρα καταγγέλλουμε λάθη και παραλείψεις που μας οδηγούν στην 
οπισθοδρόμηση και σε άλλες εποχές. Τον κάλεσε δε, εφόσον η Πολιτική Ηγεσία 
αποφάσισε να προβεί σε προσλήψεις Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλά-
κων για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού – προσφυγικού και της εγκλημα-
τικότητας, τουλάχιστον για λόγους αξιοπρέπειας, ισότητας και δικαιοσύνης, να 
διασφαλίσει ότι δεν θα θιγούν τα δικαιώματα μετάθεσης των εκ πανελληνίων 
εισαχθέντων Αστυφυλάκων και να τηρηθεί με ευλάβεια ο αντικειμενικός Κώδι-
κας μεταθέσεων, που είχε θεσπισθεί επί των ημερών του. Επίσης, τον κάλεσε 
να δεσμευθεί ότι θα προσλάβει τουλάχιστον 1.000 νέους Αστυφύλακες από το 
επόμενο εκπαιδευτικό έτος και να προωθήσει την αναβάθμιση της Αστυνομικής 
Ακαδημίας, ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας.

Μείζον ζήτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος αποτελεί η διασφάλιση του 
αστυνομικού στην καθημερινή μάχη με την εγκληματικότητα, τόσο με την τήρηση 
του ωραρίου εργασίας και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, όσο και με τη 
διάθεση σε αυτόν του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των αναγκαίων 
μέσων. Επιπλέον, δε, με την καταβολή αξιοπρεπών αποδοχών, όπως ρητά έχει 
αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας για επιστροφή των μισθών στα επίπε-
δα του 2012 και την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας.

Και αφού εξέφρασε την δυσαρέσκειά μας ότι για σειρά εμπεριστατωμένων 
μας προτάσεων, δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα η αναμενόμενη επεξεργασία και 
ανταπόκριση από πλευράς Πολιτικής Ηγεσίας, αλλά και Υπηρεσιών, τόνισε ότι, η 
επιτυχία, τόσο του ιδίου, όσο και της Κυβέρνησης, στον Τομέα της Ασφάλειας, θα 
κριθεί από το αν ικανοποιηθούν τα αιτήματα του αστυνομικού προσωπικού, της 

κινητήριας δύναμης, δηλαδή, του αστυνομικού μας οργανισμού, που φέρνει εις 
πέρας την αποστολή του. 

Κλείνοντας την παρέμβασή του, κάλεσε το σύνολο του συνδικαλιστικού μας 
κινήματος σε αγωνιστική ετοιμότητα, τονίζοντας ότι έχουμε ξεκινήσει ένα νέο 
κύκλο δράσης που θα εμπλουτιστεί με «λευκές νύχτες και μέρες», εφόσον δια-
ψευστούν οι ελπίδες μας και όσα με αγωνιστικό τρόπο διεκδικήσαμε και κατά την 
ένστολη διαμαρτυρία μας στη Θεσσαλονίκη, το Σεπτέμβριο.

Από την πλευρά του, ο κ. Μιχάλης ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ επανέλαβε τις θέσεις του ανα-
φορικά με τις προσλήψεις των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων, 
τονίζοντας ότι αποτελούν έκτακτες προσλήψεις, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών 
που επικρατούν σήμερα στη Χώρα, της ανορθολογικής διαχείρισης του αστυνο-
μικού προσωπικού (τόσο στην ΓΑΔΑ, όσο και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, 
σε σχέση με τις απαιτήσεις για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και της 
εγκληματικότητας), καθώς και των παράνομων αποσπάσεων και δη της έλλειψης 
κανόνων στις μετακινήσεις του προσωπικού. Συμφώνησε ότι πρέπει να τηρείται 
το αντικειμενικό σύστημα μορίων στις μεταθέσεις και δεσμεύτηκε ότι θα προ-
σληφθούν νέοι αστυφύλακες, πολλοί περισσότεροι από αυτούς που είχαν προ-
σληφθεί πέρυσι, διότι οι ανάγκες είναι πολλές και το ανθρώπινο δυναμικό δεν 
επαρκεί.

Στους παραλογισμούς της ορθής κατανομής του πληθυσμού – συγκριτικά με 
τα ποσοστά εγκληματικότητας - που όπως είπε, συνάντησε στη διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναμικού, απέδωσε και την μη τήρηση του ωραρίου εργασίας, ενώ 
ανακοίνωσε ότι, στο προσεχές χρονικό διάστημα (έως τον Μάρτιο του 2020) τα 

επόμενα εγχειρήματα της Ηγεσίας είναι, πρώτον, η επανίδρυση της Ελληνικής 
Αστυνομίας με ένα σύγχρονο οργανόγραμμα Υπηρεσιών και καθηκόντων, απαλ-
λαγμένων από τα «πάρεργα», δεύτερον, η ψήφιση – έκδοση νόμων – προεδρικών 
διαταγμάτων που θα περιλαμβάνουν επίλυση αιτημάτων μας και τρίτον, η ανα-
βάθμιση των Αστυνομικών Σχολών.

Για τις ελλείψεις υλικοτεχνικών μέσων, τόνισε ότι έχουν ξεμπλοκάρει δεκάδες 
βαλτωμένοι διαγωνισμοί και έως την προσεχή άνοιξη θα διατεθούν αντίστοιχα, 
450 οχήματα και 10.000 αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ για το πάγιο αίτημα της ανα-
γνώρισης της επικινδυνότητας της εργασίας, συμφώνησε, όπως το έχει θέσει η 
Ομοσπονδία μας, με την υποβολή εμπεριστατωμένης πρότασης, ώστε να εξευ-
ρεθεί βιώσιμη λύση.

Στην δευτερολογία του, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας έθεσε τον κ. Υπουργό 
προ των ευθυνών του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το όνομα ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ είναι 
ταυτισμένο με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το συνδικαλιστικό μας 
κίνημα και ως εκ τούτου, υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις προς αυτόν, διότι συνε-
χίζοντας θα πρέπει να αφήσει εκ νέου το στίγμα του με θετικό πρόσημο, όπως 
έκανε και στο παρελθόν. Τις εργασίες του Γενικού Συμβουλίου τίμησε με την πα-
ρουσία του ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης. κ. Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα για άλλη μια φορά στέλνει ηχηρό μήνυμα στους 
κυβερνώντες ότι δεν θα ανεχθεί τετελεσμένα, που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια 
του αστυνομικού και υποθηκεύουν το μέλλον του. Τα προβλήματα δεν αντιμετω-
πίζονται με επικοινωνιακά τρικ αλλά με διάλογο και συνεργασία, όπως επιτάσσει 
και ο θεσμικός μας ρόλος!

Το ημερολόγιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αθηνών για το έτος 2020 είναι διαθέσιμο για τα μέλη της 
Ένωσης, τα οποία μπορούν να το προμηθεύονται από τα 
γραφεία της, επί της οδού Καρύστου αρ. 3 – 1ος όροφος 
(πλησίον Πανόρμου) – Αμπελόκηποι – Αθήνα. Το φετινό 
ημερολόγιο είναι αφιερωμένο ενδεικτικά, σε Υπηρεσίες 
πρώτης γραμμής που ανήκουν στα γεωγραφικά όρια της 
Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ένωση Αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών εκ μέρους των έξι (6) γραφείων διαβατη-
ρίων της Διεύθυνσης Αθηνών. Οι προσπάθειες που έκανε το Προεδρείο απέδωσαν και έγινε το αυτονόητο. Να τη-
ρηθεί το ωράριο για το Σαββατοκύριακο (4,5 εργασίας ώρες και όχι 7), όπως αναφέρεται στο Π.Δ. 394/2001 με την 
τροποποίηση του Π.Δ. 173/2013. Ας παραδειγματιστούν και άλλες Ενώσεις και με τους κατάλληλους χειρισμούς να 
επιβάλουν το σχετικό Π.Δ. στα αντίστοιχα γραφεία διαβατηρίων των Διευθύνσεών τους. Αρκετά με τον εργασιακό 
μεσαίωνα που επικρατεί εξαιτίας κάποιων Διευθυντών Διευθύνσεων.

Ευχαριστούμε τον καθένα ξεχωριστά και όλους μαζί, τον Πρόεδρο Δημοσθένη Πάκο, τη γραμματειακή υποστήρι-
ξη της Ένωσης και φυσικά τον Γενικό Γραμματέα Κωνσταντίνο Χύτα. 

    Άλλη μία αιμοδοσία της Ένωσης Αθηνών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 σε συνεργασία με την Ι.Ρ.Α. Τ.Δ. Αθηνών στο Αμφιθέατρο της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης 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.

     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.    

    Ως Ένωση Αθηνών και  Ι.Ρ.Α. Τ.Δ. Αθηνών, νιώθουμε μια τεράστια υποχρέωση να πούμε ένα  «μπράβο» και ένα τεράστιο «ευχαριστώ» στα μέλη μας που ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμά μας.

    Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, Ταξίαρχο κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο για την παραχώρηση του αμφι-
θεάτρου του Α.Μ.Α.

Δίνω αίμα σημαίνει δίνω ζωή

Τα κυριότερα προβλήματα των Υπηρεσιών της 
Αθήνας έθεσε η Ε.ΑΣ.Υ.Α. σε Πολιτική και Φυσική 

Ηγεσία στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ημερολόγιο Ε ΑΣ Υ Α  2020. . . .

Δημόσιες ευχαριστίες προς την Ένωση Αθηνών

Ε ΑΣ Υ Α - Ι Ρ Α  Τ Δ  Αθηνών έδωσαν αίμα στη Γ Α Δ Α . . . . . . . . . . ..
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Πριν από λίγο καιρό έγινε ευρέως γνωστό στα ΜΜΕ ότι υπάλληλοι του Υπ. Πο-
λιτισμού κάλεσαν την Ελληνική Αστυνομία να παρέμβει για την επιβολή του νό-
μου και συγκεκριμένα να μην επιτραπεί η προβολή της ταινίας “The Joker” σε 
ανήλικους κάτω των 18 ετών, με την αιτιολογία των απαγορευτικών - ακατάλλη-
λων σκηνών της. Ως  “πυροσβέστης” επί του περιστατικού επενέβη η Υπουργός 
Πολιτισμού κ. Μενδώνη η οποία καταδίκασε την κίνηση τους και υποστήριξε 
πως η συμπεριφορά τους ήταν υπερβάλλουσα των αρμοδιοτήτων τους.
Με βάση το παραπάνω γεγονός γεννιέται εύλογα η απορία γιατί ο Joker να προ-
καλέσει τόσο έντονες εντυπώσεις στην κοινωνία και την πυροδότηση της κινη-
τοποίησης των Αρχών. Η ταινία του Phillips, τοποθετεί τον θεατή σε διττή θέση 
αποστροφής και γοητείας. Ο Χοακίν Φοίνιξ, ίσως ένας από τους καλύτερους 
ηθοποιούς της εποχής μας, ενσαρκώνει στο πρόσωπο του ήρωα Άρθρουρ Φλεκ 
την φρίκη του κοινωνικού αποκλεισμού και το αδιέξοδο που μπορεί να βιώσει 
ένας άνθρωπος εξαιτίας της ψυχικής του διαταραχής ακόμη και στην χώρα των 
απελπισμένων - την χώρα των ευκαιριών, της ελευθερίας και των δικαιωμάτων, 
τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Ο Αρθουρ γράφει στις σημειώσεις του “ελπίζω νεκρός να μαζέψω περισσότερα 
κέρματα από όσα  αξίζω ζωντανός”, κάτι που δείχνει την υπαρξιακή του απελ-
πισία, την θλίψη, την ματαιοδοξία και το αδιέξοδο που βιώνει. Λίγο παρακάτω 
στην ταινία ο Άρθουρ αναφέρει: “Το παράξενο είναι ότι ζητούν από εμάς που 
έχουμε κάποια ψυχική διαταραχή να συμπεριφερόμαστε σαν να μην την έχου-
με” θέλοντας ενδεχομένως να επισημάνει με τον δικό του τρόπο, πως οι σύγ-
χρονες κοινωνίες προσπαθούν μανιωδώς να κανονικοποιήσουν την ανοίκεια σε 
αυτές ψυχική διαταραχή, αντί να δεχτούν την ύπαρξη της να προσφέρουν χώρο 
αποδοχής και βοήθειας ώστε η ψυχική διαταραχή να μην εξελιχθεί σε φρικιό 
που τρομοκρατεί, που σκοτώνει. Ακόμη και στο σημείο που ο Άρθουρ συνα-
ντά την κοινωνική του λειτουργό διορισμένη από την πολιτεία της Νέας Υόρκης 
για την λήψη φαρμακευτικής αγωγής, ενώ την ρωτάει απεγνωσμένα : “υπήρξα 
ποτέ;”, η ίδια εμφανώς μηχανικά και στερεοτυπικά δεν του λέει τίποτα, αγνο-
εί συνειδητά την ερωτηματική αυτοαναζήτηση του και του αναφέρει ότι είναι 
μία απλή διαμεσολαβητής που απλώς επεμβαίνει για να πάρει τα φάρμακα του 
πλην όμως και αυτή η διαμεσολάβηση επρόκειτο να διακοπεί διότι καταργείται 
η υπηρεσία της. Μία κοινωνική λειτουργός όπου ο χαρακτηρισμός “κοινωνική” 
χρωματίζει μάλλον την τυπική παρά την ποιοτική έννοια του όρου, κάτω από το 
φιλελεύθερο περιβάλλον της Νέας Υόρκης.

Ο Αρθουρ Φλεκ είναι σίγουρα ψυχικά ασθενής και αρκετοί επιστήμονες Ψυ-
χικής Υγείας θεωρούν ότι η ασθένεια που παρουσιάζεται στο έργο μπορεί να 
τοποθετηθεί στην διασχιστική διαταραχή ταυτότητας (Dissociative identity 
Disorder) ή όπως παλαιότερα ήταν γνωστή ως πολλαπλή διαταραχή προσωπι-
κότητας (Multiple Personality Disorder). Ο πρωταγωνιστής ταλανίζεται ανάμεσα 
σε 2 προσωπικότητες όπου στη μία εξαναγκάζεται να χαμογελά ακατάπαυστα, 
προσπαθώντας να κάνει τον κόσμο να γελάσει, αλλά ανεπιτυχώς, αφού στην 
καλύτερη περίπτωση βιώνει την απόρριψη και στην χειρότερη το φαινόμε-
νο “Slapstick comedy” που παρουσιάζει έχει ως αντίκτυπο να δεχθεί σφοδρή 
σωματική βία από έφηβους της πόλης. Στον αντίποδα η άλλη προσωπικότητα 
του είναι βαθιά καταθλιπτική, απαρηγόρητη, μοναχική και εξαρτημένη από 
μία μητέρα  ανήμπορη να φροντίσει τον εαυτό της. Η ματαίωση που βιώνει, 

επιδεινώνεται στην προσπάθεια αναζήτησης του άγνωστου πατέρα με σημείο 
κορύφωσης την συνάντηση του με τον ενδεχόμενο πατέρα του και πάμπλουτο 
Τόμας Γουέιν.

Όπως μπορεί κανείς να αναλογιστεί, ο Joker δεν βρίσκεται μόνο ως πρωταγωνι-
στής σε ένα κινηματογραφικό έργο αλλά μπορεί να συναντηθεί και σε πολλούς 
άσημους Joker εκεί έξω στον κοινωνικό ιστό. Οι Joker είναι οι άνθρωποι που 
ενσαρκώνουν την φτώχεια, την ακραία ανισότητα σε ηθικό επίπεδο διότι ναι 
μπορεί να είναι τρελοί αυτό δε σημαίνει ότι δεν είναι όμοιοι. Επιπρόσθετα οι 
άνθρωποι που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες άλλες σπάνιες όπως του πρω-
ταγωνιστή και άλλες βεβαρημένες είναι αυτοί που στην εμφάνιση τους αντι-
κειμενοποιείται και αγκιστρώνεται η ανεπάρκεια της Ψυχιατρικής φροντίδας, 
η τυπικότητα της, πολύ περισσότερο όμως η ανέτοιμη κοινωνία να αποδεχτεί 
ανθρώπους όμοιους αλλά ψυχικά ασθενείς, που η ασθένεια τους δεν είναι υιός 
που θα “κολλήσουν”  οι υγιείς, δεν είναι μικρόβιο που θα μεταδοθεί. 
Το ότι έφτασε η ταινία του Phillips να προκαλέσει τόσο έντονες εντυπώσεις στο 
παγκόσμιο λόμπι, να προκαλέσει τις κινητοποιήσεις των κρατικών μηχανισμών 
να απαγορεύσουν την προβολή της ταινίας σε ανήλικους κάτω των 18 ετών 
(όπως και στην χώρα μας) και μάλιστα ορισμένοι να ασπαστούν άκριτα αυτή 
τη θέση κάνει το ζήτημα “Joker” επάξιο σημείο αναφοράς των ενδόμυχων φό-
βων που προκαλεί η πιθανότητα ταύτισης των υγιών ανθρώπων με τους ψυχικά 
ασθενείς, τους καταραμένους όπως αρκετοί τους χαρακτηρίζουν εύκολα, άκριτα 
και απροβλημάτιστα. Πολλοί μάλιστα περιγελούν και υπονομεύουν την αξιο-
πρέπεια των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχική ασθένεια, είναι αυτοί που δεν 
μπορούν να ενδοσκοπήσουν και να αυτο-αναρωτηθούν: πρέπει να συνεχιστεί 
όλο αυτό να γίνεται, απλώς επειδή έτσι γίνεται και είθισται; μας ωφελεί ως κοι-
νωνία, μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε στιγματίζοντας και περιθωριοποιώ-
ντας αυτούς τους ανθρώπους; 
Τέλος, το ότι απαγορεύεται η προβολή της συγκεκριμένης ταινίας κάτω των 18 
ετών ενώ στην τηλεόραση προβάλλονται απολύτως ελεύθερα εμμέσω ανταγω-
νισμού τηλεοπτικές σειρές με σκηνές βίας, σωματικής και ψυχολογικής κακοποί-
ησης, με το πρόσχημα ότι η προβολή τους είναι επιτρεπτή αφού προβάλλονται 
στην οθόνη σήματα επιτρεπόμενων ηλικιακών ορίων προβολής της εκάστοτε 
τηλεοπτικής παραγωγής είναι κάτι που φανερώνει ότι στην ευρύτερη κοινωνία 
υπάρχει η αδυναμία να αποδεχτεί ότι ένα ζήτημα δεν επιλύεται με την απαγό-
ρευση, με την σιωπή, την επιβολή κυρωτικών μέτρων και την καταστολή, διότι 
το μόνο βέβαιο είναι ότι θα επανεμφανιστεί ως φαύλος κύκλος. Δεν είμαστε 
ασφαλείς, υγιείς και δυνατοί όταν απαγορεύουμε τον ανήλικο να δει τον Joker, 
θα τον δει στο διαδίκτυο, θα τον δει στην τηλεόραση εκ των υστέρων, το σίγου-
ρο είναι πως στην ανήλικη κοινωνία η απαγόρευση χωρίς να προηγηθεί αιτιολό-
γηση οδηγεί στην επανάσταση. Η άσχημη εκδοχή όμως είναι ο ανήλικος να δει 
τον Joker στο δρόμο και η ακόμη χειρότερη, να εξελιχθεί ο ίδιος σε Joker μετά 
από λίγα χρόνια, με την ενήλικη κυρίως κοινωνία να συνεχίζει τον ίδιο ρυθμό της 
εθελοτυφλούσας στάσης απέναντι στα ζητήματα Ψυχικής Υγείας.
Όσο λοιπόν τα κατασταλτικά μέτρα λειτουργούν μονομερώς, χωρίς την πρόλη-
ψη και προαγωγή ψυχικής υγείας, χωρίς δράσεις για την ένταξη των ψυχικά 
ασθενών στο κοινωνικό σύνολο ως ισότιμα μέλη του, τόσο πιο ελλιπή θα φαίνο-
νται εκ των υστέρων και πολύ πιθανόν να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στην 
ακρότητα των ψυχικά ασθενών, όπως του Joker - των ανθρώπων που έμειναν 
μόνοι, περιθωριοποιήθηκαν, χλευάστηκαν, ταπεινώθηκαν και κατέληξαν στην 
ακρότητα, αφού κανείς δεν γύρισε να τους αντιμετωπίσει ως όμοιους παρά μό-
νον ως κοινωνικά απόβλητα. Καθώς λοιπόν η ψυχική ασθένεια δεν αντιμετωπί-
ζεται όπως της αξίζει, κοινωνικά και κρατικά, η ακρότητα συνεχώς σταδιακά θα 
πυροδοτείται με το προσωπικό της ΕΛΑΣ να προσπαθεί εκ των υστέρων αλλά 
μάταια να την καταστείλει. Η ΕΛΑΣ το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό που θα κλη-
θεί να εκτελέσει στο όνομα του νόμου, θα προσπαθήσει και θα το εκτελέσει, 
όμως το ζήτημα του Τζόκερ όπως γίνεται ευλόγως κατανοητό είναι πολύ πιο 
βαθύ, είναι διατομικό (άτομο με άτομο) πέραν πάσας επαγγελματικής ιδιότη-
τας, πέραν και πάσας θέσεως στον κρατικό μηχανισμό. Είναι ζήτημα ανθρώπων.

     Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εκφράζουμε την συμπαράστασή 
μας στον τραυματία συνάδελφό μας, ο οποίος δέχθηκε επίθεση το βράδυ 3-11-
2019 στην περιοχή των Εξαρχείων από γνωστούς θρασύδειλους, οι οποίοι δρουν 
στην συγκεκριμένη περιοχή εδώ και δεκαετίες. Η Ενωσή μας, βρέθηκε για ακόμα 
μια φορά στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. στο πλευρό ενός ακόμα τραυματία αστυνομικού.                

     Είναι δεδομένο ότι ορισμένοι αρνούνται πεισματικά να δεχθούν το σχέδιο 
της Πολιτείας να δώσει πίσω στους Έλληνες 
Πολίτες, γειτονιές που χρόνια ολόκληρα 
αποτελούν άβατο για το Κράτος στο σύνο-
λό του.                 

    Απαιτούμε από τα Πολιτικά Κόμματα 
να καταδικάσουν τη δράση των μπαχαλά-
κηδων χωρίς να βάζουν αστερίσκους. Απαι-
τούμε επίσης ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ την αναγνώριση 
από την Πολιτεία του επαγγέλματός μας ως 
επικίνδυνου και την επί της ουσίας θεσμική μας θωράκιση, απέναντι σε αυτούς 
που ως στόχο έχουν να πλήξουν τη ζωή και την σωματική μας ακεραιότητα. Απο-
τελούμε άλλωστε τον Οργανισμό με τους περισσότερους νεκρούς και τραυματίες 
εν καιρώ ειρήνης.    

    

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα τονίζει για μια ακόμα φορά, ότι επιβάλλεται να 
συστρατευθούμε όλοι στον αγώνα για την απομόνωση των φορέων της ωμής 
βίας.

Κλείνοντας, θέλουμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας στους συναδέλφους 
- μέλη μας, οι οποίοι εδώ και μήνες εργάζονται ακατάπαυστα κάτω από αντίξοες 
συνθήκες στην περιοχή των Εξαρχείων, σε επιχειρήσεις στα υπό κατάληψη κτίρια 
και στις κάθε είδους εκδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Σε όλες αυτές τις περι-
πτώσεις ορισμένοι κατά  σύστημα στοχοποιούν μόνο τους αστυνομικούς, ενώ οι 
ίδιοι ξαφνικά θυμήθηκαν να «αγωνιστούν», μετά από χρόνια «αφωνίας»!!!

Δεν μας πτοούν οι επιθέσεις και οι απειλές

Δεν θα αφήσουμε κανέναν να παίζει με τη ζωή μας!!!!

Πόσοι πια θεσμικοί παράγοντες 
θα δημιουργηθούν για να 

ελέγχουν τους αστυνομικούς ;

Πριν λίγο καιρό λάβαμε γνώση για τα αποτελέσματα 
της πρώτης έκθεσης του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύ-
νησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας ενός νεοσύστατου 
μηχανισμού που έχει ως κύριο σκοπό επί της ουσίας τον 
έλεγχο των Αστυνομικών. Αυτό μας κάνει και αναρωτιό-

μαστε πόσοι πια μηχανισμοί και πόσες Υπηρεσίες χρειάζονται για να ερευνούν καθημερι-
νά τον εργαζόμενο υπό αντίξοες συνθήκες Αστυνομικό; Και γιατί δεν υπάρχει και αντίστοι-
χος κρατικός μηχανισμός προστασίας του Αστυνομικού όπως έχει προτείνει η Ομοσπονδία 
τόσα χρόνια και πρέπει κάθε φορά ο Αστυνομικός να τρέχει με δικηγόρους των εκάστοτε 
Ενώσεων; Όλοι οι υπόλοιποι φορείς του Δημοσίου δεν χρήζουν ελέγχου περί Αυθαιρεσίας 
σε κλάδους όπως η παιδεία και η υγεία ή μήπως τα έχουμε λύσει όλα εκεί; Επίσης για να 
κρίνεις κάτι ως μη αναγκαίο και να υποθέτεις πιο πρόσφορα μέσα πρέπει να ξέρεις τι επι-
κρατεί στον «δρόμο». Πότε οι κύριοι αυτών των επιτροπών ήρθαν σε μια πορεία να δουν 
τι έχουν να αντιμετωπίσουν τα Μ.Α.Τ και πότε παραβρέθηκαν μέσα σε ένα περιπολικό 
κατά τη διάρκεια καταδίωξης δράστη για να δουν και να σχηματίσουν άποψη στο τι ήταν 
αναγκαίο να γίνει και τι όχι; Κύριοι φτάνει πια η απαξίωση που έχουμε υποστεί όλα αυτά 
τα χρόνια. Βεβαίως και καταδικάζουμε τις απανταχού αυθαιρεσίες αλλά για να μην ξεχνιό-
μαστε η Ελληνική Αστυνομία εκτός από τα κατά τόπους πειθαρχικά όργανα σε επίπεδο 
διευθύνσεων διαθέτει και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Όσοι κάνουμε σωστά τη 
δουλειά μας στους δρόμους και πάντα σύμφωνα με τους νόμους και το σύνταγμα δεν μας 
πτοούν τέτοιες ενέργειες. Δεν θα κάμψετε το ηθικό των Αστυνομικών ούτε θα μας φοβίσε-
τε ώστε να λειτουργούμε κατά το δοκούν. Είμαστε εδώ για να προασπίσουμε τις κατακτή-
σεις και τα δικαιώματά μας και να αποτρέψουμε την υποβάθμιση του λειτουργήματός μας.

του Βιδάλη Ιωάννη 
Aντιπρoσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α

 Πριν λίγες ημέρες τοποθε-
τήθηκαν στις Υπηρεσίες οι νέοι 
Αστυφύλακες και ένα από τα 
πρώτα ζητήματα που τέθηκαν 
στην Ένωσή μας ήταν αυτό των 
εκκρεμούντων υπομνημάτων 
για την εκτός έδρας αποζημίωσή 
τους που εργάστηκαν ως Δόκιμοι 
Αστυφύλακες κατά την πρακτική 
τους εκπαίδευση.

     Στην πρόσφατη συνάντησή 
μας με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., πα-

ρουσία και του κ. Επιτελάρχη, θέσαμε το θέμα αυτό, ζητώντας 
την άμεση επίλυσή του.

      Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι μετά 
από παρέμβαση του Αρχηγείου, πιστώθηκε στους λογαρια-
σμούς των δικαιούχων το αναλογούν κατ’ άτομο ποσό, ενώ η 
διαδικασία εξόφλησής τους αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 
τον επόμενο μήνα.

Εκτός Έδρας Αποζημίωση 
Πρακτικής Εκπαίδευσης

Αναβολή συζήτησης στο Σ.τ.Ε.
Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης των Ομοσπονδιών μας, αναφορικά με 
την αίτηση ακύρωσης κατά της εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης του Νόμου 
4472/2017, για το εν ισχύι μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας, σας γνωρίζουμε 
ότι η ορισθείσα συζήτηση για την 01-11-2019, ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ, 
αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 10-01-2020. Η αναβολή δόθηκε οίκοθεν, δηλαδή 
με πρωτοβουλία του Δικαστηρίου, χωρίς σχετικό αίτημα των διαδίκων.

JOKER
Οι  “τζόκερ” που διαχρονικά προσπαθείς να αφανίσεις ως κοινωνικά 
απόβλητα και η προβολή του στην ταινία του Todd Phillips που ταράζει 
την κίβδυλη κανονικότητα.

Του Χατζησυμεωνίδη Σταύρου
Μέλους Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, καλωσό-
ρισε, στα Αμφιθέατρα του Α.Μ.Α., της Δ.Α.Ε.Α. και του Μεταγωγών, καθώς  και 
στην αίθουσα συγκεντρώσεων της Άμεσης Δράσης  τους νέους Αστυφύλακες 
έτους 2019, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες της Αθήνας. Ειδικότερα, έγινε 
ενημέρωση για τα δικαιώματα που αυτοί οφείλουν να γνωρίζουν στην έναρξη της 
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στο Σώμα και για ποιους λόγους πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη, στο Σωματείο τους, την Ένωση Αθηνών. Η Ενωση 
Αθηνών τους εύχεται καλή αρχή και θα βρίσκεται πάντοτε δίπλα τους. Ακολουθεί 
το κείμενο που μοιράστηκε στους νέους συναδέλφους μας:

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ,Το 1994 μετά από σκληρούς αγώνες και δοκιμασίες, το όραμα 
των Αστυνομικών Υπαλλήλων γίνεται πράξη. Κατοχυρώνονται πλέον θεσμικά οι 
συνδικαλιστικές ελευθερίες των Αστυνομικών με την ψήφιση από τη Βουλή των 
Ελλήνων του Ν. 2265/1994.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, την ίδρυση ημέρα με την ημέρα πενήντα οχτώ (58) 
πρωτοβάθμιων Ενώσεων σε όλη τη Χώρα και οι οποίες αποτελούν τα μέλη της 
δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ). μία εκ των οποίων ήταν και η 
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής (υπ.αριθμ.2702/95 απόφαση Πρωτοδι-
κείου Αθηνών).

Επιπλέον, με το άρθρο 18 του Ν.3938/2011 η ενιαία Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Αττικής, υποχρεωτικά διασπάστηκε σε πέντε (05) πρωτοβάθμιες  Ενώσεις, 
όπου η μία εξ’ αυτών είναι και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.
Μέλη της Ένωσης Αθηνών, δύναται να είναι οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε 
υπηρεσίες που ανήκουν στα γεωγραφικά όρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθη-
νών.
Συμπληρώνονται τριάντα (30) χρόνια συνδικαλιστικής δράσης. Χρόνια θυσίας με 
πλείστους όσους σκληρούς και επίπονους αγώνες. Αγώνες που αναμφίβολα έφε-
ραν στο χώρο μας θετικά και καρποφόρα αποτελέσματα.
Το Διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών σας καλω-
σορίζει στην οικογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας, δηλώνοντας ότι σε οποιοδή-
ποτε πρόβλημα θα είναι δίπλα σας.
Ευχόμαστε σε όλες και όλους σας, καλή σταδιοδρομία με επιτυχίες, πρόοδο, 
υγεία, καλό κουράγιο, καλή δύναμη και καλή αρχή.

Η Ενωση Αθηνών καλωσόρισε τους νέους Αστυφύλακες Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής & 
στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής

Το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών,  στα πλαίσια σειράς 
επισκέψεων σε Υπηρεσίες της Αθήνας, συναντήθηκε με τον Διευθυντή της Διεύ-
θυνσης Αλλοδαπών Αττικής, Ταξίαρχο κ. ΔΑΒΑΛΟ Δημήτριο και τον Διευθυντή της 
Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής, Ταξίαρχο κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Λά-
μπρο, παρουσία εκλεγμένων αντιπροσώπων της που υπηρετούν στις Υπηρεσίες 
αυτές, εκθέτοντας σοβαρά ζητήματα που εδώ και χρόνια υφίστανται στις δύο 
Υπηρεσίες και έχουν σαν αποτέλεσμα τη δυσχέρεια της υπηρεσιακής καθημερι-
νότητας των συνάδελφων – μελών μας. 

Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής

• Υγιεινή & Ασφάλεια: Καθαριότητα κτιρίου: Έλλειψη καθαριότητας ιδιαιτέρως 
στα υπόγεια γκαράζ και στα κρατητήρια. Απαιτείται  οι μυοκτονίες πέριξ του κτι-
ρίου να πραγματοποιούνται πιο συχνά, ειδικότερα αυτές των κρατητηρίων για 
κοριούς και κατσαρίδες. Κίνδυνος πυρκαγιάς: Το οικόπεδο που συνορεύει με τη 
Διεύθυνση, έχει συσσωρευμένα κομμένα δέντρα των Δήμων Ν. Σμύρνης, Καλλι-
θέας και Αθήνας και μαζί με τα σκουπίδια και τα ξερά χόρτα, είναι επικίνδυνα για 
πρόκληση πυρκαγιάς. Λόγω ύπαρξης αρουραίων στο προαναφερόμενο οικόπε-
δο, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για μόλυνση, καθώς αυτά περνούν στο χώρο του 
Αλλοδαπών – Μεταγωγών. 

• Ανελκυστήρες: Δεν λειτουργούν από τον Μάιο του 2018.

• Ανελκυστήρες: Δεν λειτουργούν από τον Μάιο του 2018.

• Τήρηση των Π.Δ. περί χρόνου εργασίας και υγιεινής - ασφάλειας

• Κτιριακό: Οροφή: Οι πλάκες ορυκτής ίνας χρήζουν άμεσης αντικατάστασης 
καθ’ ότι είναι σαπισμένες, ραγισμένες, ενώ σε πολλά σημεία δεν υπάρχουν κα-
θόλου και φαίνεται το μπετόν.  Ηλεκτρολογικά υλικά: Εδώ και δύο χρόνια δεν 
υπάρχει έγκριση δαπάνης για φώτα εξωτερικά και εσωτερικά του κτιρίου (κολώ-
νες), καθώς και για φωτιστικά ασφαλείας. Πόρτες: Χωρίς πόμολα και με χαλα-
σμένες τις κλειδαριές. Παράθυρα: Τα στόρια είναι κατεστραμμένα. Μεταλλική 
ράμπα γκαράζ: Παραμορφωμένη από τα βαριά οχήματα - κλούβες. Air condition 
δαπέδου: Καταστραμμένα λόγω παλαιότητας Υδραυλικά: Διαρροή νερού από 
σωλήνες αποχετευτικού. Τηλεφωνικές συσκευές: Απαιτείται αντικατάσταση με 
καινούργιες. Φωτεινοί Σηματοδότες: Ενώ έχουν τοποθετηθεί επί της Πέτρου Ράλ-
λη, αυτά δεν λειτουργούν με αποτέλεσμα στο παρελθόν να υπάρχουν σοβαροί 
τραυματισμοί (ακόμα και θανάσιμοι τόσο αστυνομικών, όσο και πολιτών).

• Κρατητήρια: Επανέλεγχος λειτουργικότητας του συστήματος κλειδώματος των 
κελιών για την ασφάλεια των κρατητηρίων.

• Το Αλλοδαπών δεν είναι ούτε ΠΡΟΚΕΚΑ, ούτε φυλακή: Είναι προφανές ότι 
στην εποχή μας το κοινωνικό πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης είναι μία 
σκληρή πραγματικότητα που σαν Χώρα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με τα 
πενιχρά μας μέσα. Αυτή η παγκόσμια διάσταση του θέματος ξεπερνά τα όρια μιας 
Χώρας, ενώ η προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων απαιτεί συλλογική δράση. Θα 
σταθούμε όμως αμείλικτοι σε θέματα που άπτονται της υγιεινής, της ασφάλειας 
και των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων μας, διότι είναι οι μόνοι που δί-
νουν καθημερινά μάχη για να ισορροπήσουν μεταξύ κινδύνων και επαγγελματι-
κού αποτελέσματος. Το κτίριο του Αλλοδαπών σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
λογίζεται ως ΠΡΟΚΕΚΑ ή ως φυλακή από τη συντεταγμένη Πολιτεία.

Διεύθυνση Μεταγωγών – Δικαστηρίων Αττικής

Επιτακτική η ανάγκη για επιχειρησιακή αναβάθμιση της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α. με σκοπό την 
τήρηση της τάξης και ασφάλειας στους χώρους των δικαστηρίων της  Αττικής, τη 
διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας  των συνοδών συναδέλφων και τέλος 
την αξιοπρεπή και ασφαλή μεταγωγή των κρατουμένων στις φυλακές και στα δι-
καστήρια.

• Παρατηρείται έντονη έλλειψη προσωπικού η οποία έχει πάρει τεράστιες δια-
στάσεις ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Απαιτείται σημαντική ενίσχυση 
με προσωπικό (νεοεξερχόμενοι  Ε.Φ.), πέραν των 50 νεοεξερχόμενων Αστυφυ-
λάκων, οι οποίοι δεν επαρκούν, ώστε να δύναται η ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α. να καλύπτει τις 
ανάγκες της χωρίς την ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό από άλλες Διευθύνσεις, 
το οποίο δεν έχει την απαιτούμενη εκπαίδευση  και εμπειρία για την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας.

• Ενίσχυση της Ε.Ο.Μ. (Ειδικών Ομάδων Μεταγωγών)  και εκπαίδευση του προ-
σωπικού της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.  σε πρακτικής φύσεως θέματα και τακτικές μεταγωγής 
κρατουμένων. Με αυτόν τον τρόπο όλες οι μεταγωγές κρατουμένων  θα πραγ-
ματοποιούνται αποκλειστικά  από το προσωπικό της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α., ενώ ανάλογα με 
την επικινδυνότητα των μεταγόμενων, θα μπορούν σε ελάχιστες περιπτώσεις να 
διατίθενται  και ειδικές δυνάμεις της Αστυνομίας σύμφωνα με τα επιχειρησιακά 
σχέδια.

• Πιστή εφαρμογή από πλευράς της Διοίκησης των προβλεπόμενων διατάξεων, 
ώστε να μην παρατηρείται δυσαναλογία συνοδών - αστυνομικών και μεταγόμε-
νων κρατούμενων.

• Υποχρέωση της Διοίκησης  να αντικαθιστά  τη συνοδευτική δύναμη στα αυ-
τόφωρα. Δεν είναι δυνατόν ο αστυνομικός να εργάζεται από τις 06.00 το πρωί 
και να απαιτείται να παραμείνει στην εργασία έως τις 20.00. Απαρέγκλιτα πρέπει 
να τηρείται το Π.Δ. 394/2001. Τα ίδια ισχύουν και στα δικαστήρια του Μικτού 
Ορκωτού στο Εφετείο, τα οποία μπορεί  διαρκέσουν μέχρι αργά το βράδυ. Να 
υπάρχει μέριμνα για αντικατάσταση. Επιβεβλημένη επίσης η ύπαρξη ξεχωριστής 
συνοδευτικής δύναμης για τα δικαστήρια της Ευελπίδων.

• Υποχρέωση για ανακοίνωση της υπηρεσίας εβδομαδιαία βάση (Π.Δ. 173/2013) 

• Υποχρέωση τήρησης του Π.Δ. 45/2008 περί υγιεινής και ασφάλειας.

• Να υπάρξει μέριμνα για εμβολιασμό  όλου του προσωπικού που εμπλέκεται με 
φύλαξη και μεταγωγή κρατούμενων.

•      Οι Διευθυντές των δύο Υπηρεσιών (που μόλις πριν λίγους μήνες ανέλαβαν 
τα καθήκοντά τους), επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα υπομνήματα που κα-
ταθέσαμε. Εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να τονίσουμε ότι η κατάσταση 
που αντικρίσαμε είναι πολύ καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, ιδίως στον 
τομέα της καθαριότητας και του ωραρίου εργασίας αλλά καταβάλλεται σοβαρή 
προσπάθεια και στα υπόλοιπα θέματα των υπομνημάτων.

•      Συγκεκριμένα τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Μεταγωγών τα οποία και επι-
σκεφθήκαμε, μαζί με τον κ. Ταξίαρχο, είναι πλέον ανθρώπινα και ασφαλή για 
αστυνομικούς και κρατουμένους.

•      Είναι απολύτως προφανές ότι εφόσον η Διοίκηση της κάθε Υπηρεσίας δείχνει 
ενδιαφέρον για τα ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό και θέλει τη συνερ-
γασία του συνδικαλιστικού μας κινήματος, θα βρίσκονται λύσεις.

•      Για όσα ζητήματα τέθηκαν υπ’ όψιν των Διευθυντών αλλά τους υπερβαί-
νουν, η Ένωσή μας θα τα θέσει στις ιεραρχικά προϊστάμενες Υπηρεσίες (Αρχηγείο 
ΕΛ.ΑΣ., Γ.Α.Δ.Α.), συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις της και την παρουσία της δίπλα 
στους συναδέλφους – μέλη της ως θεματοφύλακες των εργασιακών τους δικαι-
ωμάτων.

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών καταδικάζει απερίφραστα τους 
τραυματισμούς των συναδέλφων μας σε επεισόδια που εκτυλίχτηκαν στο κέντρο 
της Αθήνας στις 2 και 5 Οκτωβρίου 2019. Και στις δύο περιπτώσεις οι τραυματίες 
αστυνομικοί ήταν δυστυχώς πάνω από 10.

Η Ενωσή μας στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα στους τραυματίες αστυ-
νομικούς και με σχετική απόφαση του Δ.Σ, έχει θέσει το νομικό μας τμήμα στην 
διάθεσή τους ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες εναντίον όσων με 
πράξη ή παράλειψη προκάλεσαν τον τραυματισμό τους.

Είναι δυστυχώς η πολλοστή φορά που ως Ένωση αναγκαζόμαστε να στραφού-
με στην δικαιοσύνη ώστε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους αστυνομικούς, 
οι οποίοι εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία, κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Θέτουμε όμως προς όλους τα κάτωθι ερωτήματα:

-Μήπως ο ανελέητος ξυλοδαρμός των αστυνομικών έξω από το συμβολαιογρα-
φείο και στο άγαλμα Τρούμαν, ματαίωσε τελικά τον πλειστηριασμό ή την επίσκε-
ψη του αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών;

-Μήπως το αναφαίρετο δικαίωμα στην διαμαρτυρία εμπεριέχει το ποδοπάτη-
μα αστυνομικών στο οδόστρωμα; 

-Η πολιτική και φυσική Ηγεσία θα θέσει επιτέλους κόκκινες γραμμές, θα οριο-
θετήσει την εμπλοκή των αστυνομικών δυνάμεων ή θα συνεχιστεί η δημιουργική 
ασάφεια των προηγούμενων ετών;

-Θα συνεχιστεί για πολύ ακόμα η κατασπατάληση δυνάμεων σε σταθερά ση-
μεία και το παράδοξο να μην υπάρχει δύναμη να ενισχύσει αστυνομικούς που 
δέχονται τέτοιου είδους επιθέσεις;

-Για πόσο καιρό ακόμα άραγε όλοι θα παίζουν πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες 
μας;

 Είμαστε βέβαιοι ότι τα ερωτήματα αυτά δεν θα απαντηθούν ποτέ, έχουμε 
όμως ιερή υποχρέωση να προστατεύουμε τον εργαζόμενο αστυνομικό έναντι του 
οποιουδήποτε απειλεί την ζωή και την σωματική του ακεραιότητα .

Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν τη γνωστή τακτική που θέλει τον αστυνομικό 
είτε “αποδιοπομπαίο τράγο”, είτε “σάκο του μπόξ”.

 -Όσο η Πολιτεία δεν θέτει κόκκινες γραμμές μεταξύ της διαμαρτυρίας και του 
μπάχαλου,

 -Όσο κάποιοι κάνουν τους κοινωνικά ευαίσθητους αλλά ταυτόχρονα σε κάθε 
διαμαρτυρία-διαδήλωση διατάσουν την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων οι 
οποίες δεν δέχονται ποτέ σαφείς εντολές, τόσο εμείς θα μετράμε δεκάδες τραυ-
ματίες.

Τους ενδιαφέρει;;;

Αν θεωρούν ορισμένοι ότι οι μηνύσεις που έχουμε υποβάλει για έκθεση αστυ-
νομικών σε κίνδυνο είναι κούφιες απειλές, τους δηλώνουμε ότι θα διαψευστούν.

Βάλτε κόκκινες γραμμές, όχι άλλη 
δημιουργική ασάφεια στις πλάτες μας
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Αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών την Τρίτη 22 
Οκτωβρίου 2019 συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Μ.Τ.Σ. Ταξίαρχο ε.α. κ. Κου-
τσογιαννόπουλο  Χρήστο, προκειμένου  να ενημερωθεί για την οικονομική πο-
ρεία και τα εκκρεμή ζητήματα του Ταμείου, ανταλλάσοντας απόψεις - προτάσεις 
επί του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας του.Συγκεκριμένα τα θέματα που 
αναλύθηκαν ήταν τα εξής:

• H βιωσιμότητα του Μ.Τ.Σ., οι  κρατήσεις υπέρ του Ταμείου σύμφωνα με 
το νέο μισθολόγιο  και  η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του.

• Η εναρμόνιση του Ταμείου με το νέο μισθολόγιο (ν.4472/2017) και η 
ένταξη μετόχων και  μερισματούχων στα αντίστοιχα ανά κατηγορία κλιμάκια, 
όπως προβλέπει ο νόμος.

• Η καταβολή του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυ-
τοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.) επιβάλλεται να συσχετίζεται με τις αλλαγές στους Βασικούς 
Μισθούς των Υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις. 
Για να είναι τούτο εφικτό, τονίστηκε από την πλευρά μας, ότι κατά την άποψή 
μας, αναγκαία είναι η εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, ώστε να μην υπάρξει 
πρόβλημα με τη βιωσιμότητα του Ταμείου, αλλά  ταυτόχρονα   να μην θιγούν  
δικαιώματα τόσο των εν ενεργεία, όσο και των εν αποστρατεία συναδέλφων μας. 
Επίσης, τονίσαμε την άμεση  ανάγκη εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης και για τα 
μερίσματα και τις αντίστοιχες κρατήσεις. Τα προαναφερόμενα ζητήματα αποτε-
λούν και πάγια αιτήματα της Ομοσπονδίας μας.  

•  Ιδιαίτερη βάση δόθηκε στην άμεση ανάγκη εξεύρεσης λύσης αναφορι-
κά με την νομοθετική εκκρεμότητα που υπάρχει, ώστε να σταματήσει η προκατα-
βολή του Β.Ο.Ε.Α.  και να γίνει τάχιστα η εκκαθάριση όλων των ετών. Σημειώνεται 
ότι από το 2017, το Μ.Τ.Σ. χορηγεί προκαταβολή του Β.Ο.Ε.Α., με αποτέλεσμα αρ-
κετοί συνάδελφοι να απευθύνονται στην Ένωσή μας διαμαρτυρόμενοι και ανα-
ρωτώμενοι για το τι μέλει γενέσθαι.

• Τέθηκε το θέμα της αναγνώρισης του γάμου (για γάμους που έχουν τε-
λεστεί πριν το έτος 2002 - ν.3036/2002 άρθρο 17). Ιδιαιτέρως τονίστηκε από τον 

αντιπρόσωπο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. κ. Καραγιαννόπουλο Δημήτριο ότι ο υπολογισμός θα 
πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις κρατήσεις που πραγματοποιούνταν στο 
παρελθόν, με την απόδοση που έχουν αυτές στον παρόντα χρόνο και όχι με τα 
σημερινά ισχύοντα, διότι τα ποσά που θα κληθούν  να πληρώσουν οι  συνάδελ-
φοι  που δεν έχουν προχωρήσει στην αναγνώρισή  του  είναι πάρα πολύ μεγάλα, 
έπειτα από την εφαρμογή του νέου  μισθολογίου .

• Εκπροσώπηση των εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Σ, το οποίο αποτελεί  πάγιο και χρόνιο αίτημα της 
Ομοσπονδίας μας. Σήμερα, η Αστυνομία εκπροσωπείται μόνο από την Ένωση 
Αποστράτων Αξιωματικών, ενώ ο Στρατός εκπροσωπείται και από εν ενεργεία. 
Για λόγους χρηστής εκπροσώπησης, τονίσαμε την άμεση ανάγκη ύπαρξης νομο-
θετικής ρύθμισης ώστε να αρθεί αυτή η κατάφορη αδικία.

• Συζητήθηκε  το  θέμα του ΝΙΜΤΣ. Από την πλευρά μας τονίστηκε εμ-
φατικά η άμεση ανάγκη  διεύρυνσης και για τους συναδέλφους που κατέχουν 
βαθμό από Αρχιφύλακα και κάτω. Μεταφέραμε ότι είναι απαράδεκτο  να ζητείται 
βεβαίωση  Αστυνομικού από την Υπηρεσία του και να μην υπάρχει μία βάση δε-
δομένων, η οποία θα ενημερώνεται διαρκώς, σε συνεργασία με την Διεύθυνση 
Πληροφορικής Α.Ε.Α. Επίσης, προτάθηκε όπως με την καταβολή ενός σχετικού  
χαμηλού αντιτίμου να δίνεται η δυνατότητα επίσκεψης στο εν λόγω νοσοκομείο 
και ασφαλισμένων στα Ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων.

       Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Μ.Τ.Σ. παραδέχτηκε ότι όσα του τέ-
θηκαν ήταν δίκαια και ότι σε συνεργασία με την Π.Ο.ΑΣ.Υ., θα κινηθεί προς την 
κατεύθυνση  επίλυσής τους. Πρότεινε παράλληλα όπως ποσοστό  5% από τις κλή-
σεις του Κ.Ο.Κ., να αποδίδεται και να περιέρχεται ως πόρος στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και 
στο Μ.Τ.Σ. Και τούτο μπορεί να επιτευχθεί με την πρόταση έκδοσης σχετικής Κ.Υ.Α. 
από πλευράς των συναρμόδιων Υπουργείων. 

       Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θα παρακολουθεί τις εξελίξεις 
για τα ανωτέρω ζητήματα που απασχολούν τα μέλη της, δεσμευόμενη να τα με-
ταφέρει μέσω της Ομοσπονδίας μας, στους αρμόδιους, ζητώντας παράλληλα την 
επίλυσή τους.

Τα τελευταία γεγονότα στην περιοχή των Εξαρχείων, με κορύφωση την εκδή-
λωση επίθεσης εναντίων συναδέλφων μας, με προφανή σκοπό να τους κάψουν 
κυριολεκτικά ζωντανούς, μας προκαλούν ανησυχία και αποτροπιασμό. Νιώθου-
με,πηγαία, την ανάγκη να εκδηλώσουμε και από εδώ τη συμπαράσταση μας προς 
αυτούς και να τους ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση. Στα ζητήματα ασφαλείας, που-
αφορούν τη συγκεκριμένη περιοχή και τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρονκι 
από πολλούς για μικροπολιτικούς λόγους και δημιουργία εντυπώσεων, έχουμε 
αναφερθεί ,ως αστυνομική συνδικαλιστική παράταξη αρκετές φορές, σε μια λο-
γική που βρίσκεται στον αντίποδα αυτής, που βλέπουμε να εφαρμόζεται ,με την 
χρησιμοποίηση της αστυνομίας, κατά κύριο λόγο , με όρους επικοινωνια κούπυ-
ροτεχνήματος. Αποφεύγοντας τον πειρασμό για μικροσυνδικαλιστικά οφέλη,δεν 
κουραζόμαστε να αναδεικνύουμε τον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα του ζητήμα-
τος, που δεν μπορεί παρά να εμπλέκει, στη διαχείρισή του, διάφορους φορείς 
της πολιτείας, χωρίς βέβαια να αγνοεί και όσους ζούν, εργάζονται και δραστηρι-
οποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο δε ρόλος της αστυνομίας, δε μπορεί να 
υπερβαίνει, το κομμάτι που την αφορά, το έγκλημα και την παραβατική συμπε-
ριφορά. Τα υπόλοιπα ζητήματα λύνονται πολιτικά και κοινωνικά και με σοβαρή 
και ουσιαστική διαβούλευση. Παράδειγμα προς αποφυγή αποτελεί η διαπραγ-
μάτευση, έξω από μια πόρτα καφενείου, μετά από τέτοια γεγονότα. Η αστυνομία 

δρα και επιχειρεί με βάση το Σύνταγμα και τους Νόμους, που αποτελούν το συ-
μπεφωνημένο πλαίσιο λειτουργίας της, σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Το δόγμα 
μηδενική ανοχή φαίνεται να χωλαίνει, τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα του 
και το βασικότερο ,ως προς τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της 
ζωής, ημών που καλούμαστε να το εφαρμόσουμε. Και δηλώνουμε με όλη μας 
την κατηγορηματικότητα- κι αυτό οι ιθύνοντες ας το λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν- , 
ότι δε θα ανεχθούμε ,ούτε στιγμή ακόμη, την εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδίου 
δεν εμπεριέχει, ως οφείλει, ψηλά στις προτεραιότητες , την ασφάλεια του προ-
σωπικού. Δε θα ανεχθούμε από καμία διοίκηση και ηγεσία να μας χρησιμοποιεί, 
ως πρόβατα επί σφαγή ,σε θέατρα εντυπώσεων. Δε θα ανεχθούμε άλλους τραυ-
ματίες , στα Εξάρχεια ,στη Νέα Φιλαδέλφεια, στα γήπεδα, στα hot spots, στις 
εκδηλώσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς, σε κοινωνικές εκδηλώσεις, στα δι-
καστήρια, περιστατικά που διαχρονικά βέβαια συνέβαιναν, αλλά παρουσιάζουν 
πλέον, αλματώδη επανάληψη. Δε θα ανεχθούμε άλλα λάθη, παραλείψεις, άλλη 
αναποτελεσματικότητα. Από δω και πέρα, η επιμονή σε επικίνδυνα επιχειρησι-
ακά σχέδια, δε θα μπορεί να αποδοθεί σε άγνοια ή αμέλεια. Ακριβώς αυτή την 
προχειρότητα οφείλουμε ,για λογαριασμό των συναδέλφων μας να αναδείξουμε 
χωρίς περιστροφές δίνοντας άλλοθι στη διοίκηση.

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι διήμερες εργασίες της Φθινοπωρινής συνόδου της 
Ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας αστυνομικών (EuroCOP), στο πλαίσιο της οποίας, ο 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο Αντιπρόεδρος Οι-
κονομικών κ. Βασίλειος ΠΑΝΤΑΖΗΣ, όσο και ο εκπρόσωπός μας, μέλος της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της  EuroCOP, κ. Γεώργιος ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, παρουσίασαν τις 
θέσεις μας για την «Στρατικοποίηση των αστυνομιών της Ευρώπης» - που ήταν 
και το βασικό θέμα των εργασιών, καθώς και για το μεταναστευτικό –προσφυγικό 
ζήτημα, το οποίο κατέστη τραγικά επίκαιρο και σχολιάστηκε από τους συνέδρους, 
ευθύς μόλις έγινε γνωστή χθες το μεσημέρι, η είδηση του αιφνίδιου θανάτου 
των 39 μεταναστών σε νταλίκα στο Έσεξ της Αγγλίας. Την Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αθηνών εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης. ο Γενικός 
Γραμματέας Χύτας Κωνσταντίνος και ο Α’ Αντιπρόεδρος Ρήγας Νικόλαος.

Το ενδιαφέρον των συνέδρων κέντρισε επίσης η έκκληση του Προέδρου της 
Ομοσπονδίας μας, να υιοθετηθεί στο Ψήφισμα η πρότασή μας για καταδίκη των 
πολεμικών συρράξεων που πέραν των καταστροφικών επιπτώσεών τους, εντεί-
νουν τις προσφυγικές ροές προς την ευρωπαϊκή ήπειρο, επιδεινώνοντας έτσι το 
έργο και των  αστυνομιών της Ευρώπης.

Στη συνέχεια τόνισε ότι έχουμε νεκρούς και τραυματίες εν καιρώ ειρήνης, όπως 
λέμε στην Ευρώπη, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε έναν ιδιότυπο καθημερινό 
πόλεμο με τους αδίστακτους εγκληματίες και τους θρασύδειλους τρομοκράτες. 
Επιβάλλεται επομένως η λήψη μέτρων για την προστασία μας από τους κινδύ-
νους που μας απειλούν. Τα ελληνικά σύνορα είναι κοινά ευρωπαϊκά σύνορα και 

ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται. Εκτός από 
τις πολεμικές συρράξεις, και η κλιματική αλλαγή 
μακροπρόθεσμα θα επιδρά επίσης επιβαρυντικά 
και στο έργο των Υπηρεσιών ασφαλείας. Επομέ-
νως, είμαστε υποχρεωμένοι να εργαστούμε με 
επαγγελματική συνείδηση και συνδικαλιστική 
υποχρέωση για να προλάβουμε τα χειρότερα.

Τέλος, επισήμανε ότι οι νέες προκλήσεις, επι-
τάσσουν την αναζήτηση των καλύτερων δυνατών 
μοντέλων αστυνόμευσης σε ευρωπαϊκό και διε-
θνές επίπεδο, χωρίς δογματισμούς και προσκολ-
λήσεις σε συστήματα του παρελθόντος, ιδίως δε 
όταν το ευρωπαϊκό κεκτημένο λειτουργεί υπέρ 
της εξέλιξης του αστυνομικού θεσμού ως δημοκρατικής πολιτικής λειτουργίας 
που απαλλάσσεται σταδιακά από τα παλιά πρότυπα της στρατιωτικής οργάνω-
σης και λειτουργίας.

Το πρόβλημα των αυξημένων μεταναστευτικών ροών και την πολιτική της κυ-
βέρνησης για τις αντιμετώπισή τους, παρουσίασε ο προσκεκλημένος της Eurocop,  
Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου, κ. Πά-
τροκλος Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ο οποίος επισήμανε ιδιαίτερα την αναγκαιότητα της ευ-
ρωπαϊκής αλληλεγγύης και της στήριξης της χώρας μας ως χώρας σύνορο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H πρόεδρος της Eurocop κα Angels BOSCH ανοίγοντας τις εργασίες του συ-
νεδρίου, ευχαρίστησε την Ομοσπονδία μας για τη φιλοξενία των συνέδρων και 
αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα υπηρεσιακά προβλήματα, στις δυσκολίες και τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζει καθημερινά ο Έλληνας αστυνομικός. Αναγνώρισε 
τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε για το μεταναστευτικό – προσφυγικό και τό-
νισε ότι οι αποφάσεις της ΕΕ πρέπει να έχουν ουσιαστικό πρακτικό αποτέλεσμα. 
Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται εξάλλου και θα κινούνται και στο μέλλον οι 
παρεμβάσεις της στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και σε όποια άλλα 
πολιτικά επίπεδα και κέντρα εξουσίας.

 Έγγραφο της Ένωσης Αθηνών σε πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Αξιότιμοι Κύριοι,

    Κατόπιν πολλών ερωτημάτων συναδέλφων – μελών μας, την Τρίτη 26 Νοεμ-
βρίου 2019, μέλη της Διοίκησης της Ένωσης Αθηνών επισκέφθηκαν τα γραφεία 
του Ο.Α.Σ.Α. και συζήτησαν με στελέχη του Οργανισμού για τα αποτελέσματα της 
μέχρι σήμερα συνεργασίας μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και Ο.Α.Σ.Α., καθώς και 
σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την έγκαιρη ανανέωση της τρέχουσας 
σύμβασης, για το έτος 2020, η οποία λήγει την 31-12-2019.

Από μέρους των στελεχών του Ο.Α.Σ.Α. μας μεταφέρθηκε η απόλυτη ικανο-
ποίηση από πλευράς τους για την τήρηση των υποχρεώσεων από πλευράς της 
Ελληνικής Αστυνομίας που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 5220/2018, καθώς και την 
αγαστή συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου για την διαδικασία 
έκδοσης των προσωποποιημένων καρτών μετακίνησης του ένστολου προσωπι-
κού με τα Μ.Μ.Μ..

Όσον αφορά την ανανέωση της σύμβασης για το επόμενο έτος, ενημερωθή-
καμε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη αλλά, ως Ο.Α.Σ.Α., θεωρούν 
αυτονόητο ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ληφθούν οι ανάλογες πρωτοβου-
λίες μεταξύ των δύο φορέων.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα είναι για 
την Ένωσή μας, ύψιστης προτεραιότητας, 
καθώς απασχολεί το σύνολο των υπηρε-
τούντων μελών μας και για την οριστική 
επίλυσή του δόθηκε μεγάλος αγώνας, τόσο 
από την Ένωσή μας, όσο και από την Ομοσπονδία μας, παρακαλούμε όπως τύ-
χουμε υπεύθυνης ενημέρωσης από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες 
του Αρχηγείου, αν έχουν αναληφθεί οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για την έγκαι-
ρη ανανέωση της τρέχουσας σύμβασης, ώστε να συνεχίσουν οι αστυνομικοί της 
Αθήνας να χρησιμοποιούν απρόσκοπτα τα Μ.Μ.Μ. για τις υπηρεσιακές τους με-
τακινήσεις.

Συνάντηση της Ε ΑΣ Υ Α  με τον Πρόεδρο του Μ Τ Σ. . . . . . . Στις εργασίες της Φθινοπωρινής συνόδου της 
EuroCop στην Αθήνα συμμετείχε η Ένωση Αθηνών

Μετακίνηση αστυνομικών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Πρόβατα επί σφαγή & Βασίλη Κούτσικου

Μέλος ΔΣ ΕΑΣΥΑ 
Των Βαλάντη Χάχαλη
Μέλος ΔΣ ΕΑΣΥΑ 
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Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τα μέλη μας που υπη-
ρετούν  στην Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και διατίθενται καθημερινά για με-
ταγωγές κρατουμένων με το βανάκι της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών,  ότι 
ένα διαχρονικό αίτημα της Ένωσής μας προς τη Διοίκηση,  ικανοποιήθηκε άμεσα 
από τον Διοικητή Ασφαλείας Αττικής, Υποστράτηγο κ.  ΤΖΕΦΕΡΗ Πέτρο.

 Συγκεκριμένα,  στην πρόσφατη συνάντηση της Ένωσης Αθηνών  με τον Διοι-
κητή Ασφαλείας Αττικής, ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που θίξαμε ήταν η 
υπεραπασχόληση του προσωπικού που διατίθεται σε υπηρεσία μεταγωγής κρα-
τουμένων με το βανάκι της Υ.Α.Α. που ξεπερνάει τα φυσιολογικά όρια αντοχής, 
λόγω της πολύωρης διαδικασίας. Από  (25-10-2019) με έγγραφη Διαταγή του 
κ.  Διοικητή,  οι Υπηρεσίες των αστυνομικών καλούνται να μεριμνούν εγκαίρως  
για την αντικατάσταση του προσωπικού και την πιστή εφαρμογή της νομοθεσί-

ας σχετικά με τον υπολογισμό του επιπλέον εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας. Σε 
περίπτωση δε αδυναμίας αντικατάστασης σε μεταγωγή η οποία επιβάλλεται να 
συνεχιστεί περαιτέρω, οι συνοδοί αστυνομικοί δεν θα διατίθενται σε υπηρεσία 
την επόμενη μέρα,  ή θα χορηγείται Ημερήσια Ανάπαυση, ανάλογα με την περί-
πτωση. Ευχαριστούμε τον κ.  Διοικητή για τα άμεσα αντανακλαστικά που επέδει-
ξε,  αποδεικνύοντας ότι αναγνωρίζει το επίπονο έργο της μαζικής μεταγωγής κρα-
τουμένων, καθώς και τους κινδύνους που διατρέχουν οι συνάδελφοι - συνοδοί.

 Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. δεν σταματά τον αγώνα της για την καλυτέρευση των συνθηκών 
εργασίας των υπηρετούντων αστυνομικών - μελών της στις Υπηρεσίες της Αθήνας 
και θα συνεχίσει να καταθέτει εποικοδομητικές προτάσεις με επιχειρήματα, που 
φέρνουν αποτελέσματα.

Δεκτό το αίτημα της Ένωσης Αθηνών για το βανάκι της 
Υ.Α.Α. με εντολή του κ. Διοικητή Ασφαλείας Αττικής

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

www.synetelas.gr

Εργάσιμες ημέρες & ώρες
09.00 - 15.00

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

    Παρά τις κατά καιρούς μεγαλόστομες εξαγγελίες περί μέτρων πρόληψης και κα-
ταστολής της βίας στα γήπεδα και έξω από αυτά, ως Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Αθηνών και Πειραιά για ακόμα μία φορά δηλώνουμε ότι βρισκόμαστε στο 
ίδιο έργο θεατές. Στο ποδοσφαιρικό αγώνα του πρωταθλήματος της Superleague 
μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακού – ΠΑΟΚ, ένας ακόμα αστυνομικός (μέλος της 
Ένωσης Αθηνών) μεταφέρθηκε τραυματίας στο 401 Γ.Σ.Ν.Α., ο οποίος από τύχη 
γλίτωσε τα χειρότερα (ο τραυματισμός είναι στην περιοχή του ματιού).

    Αντιπροσωπεία της Ένωσης Αθηνών βρέθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα στον 
συνάδελφο, του συμπαραστάθηκε και έθεσε το νομικό της τμήμα στη διάθεσή 
του ώστε αν το επιθυμεί να κινηθεί εναντίον όποιου με πράξη ή παράλειψή του 
τον οδήγησε στο νοσοκομείο. Του ευχόμαστε περαστικά και θα είμαστε αρωγοί 
σε κάθε ενέργεια όπως και σε κάθε μελλοντικό περιστατικό τέτοιου είδους που 
θα πλήξει τη σωματική ακεραιότητα συναδέλφου.

  Δυστυχώς, όσο το Κράτος δεν καταφέρνει να απαλλάξει το ποδόσφαιρο από τις 
παθογένειες που το μαστίζουν χρόνια τώρα, θα μετράμε τραυματίες αστυνομι-
κούς από χούλιγκαν. 

  Αν η Πολιτεία είχε λάβει σοβαρά υπόψη τις προτάσεις του συνδικαλιστικού 
μας κινήματος, οι οποίες κατά κόρον έχουν αναλυθεί σε ειδικές ημερίδες (με τε-
λευταία την περσινή που οργανώσαμε ως Ενώσεις Αττικής υπό την αιγίδα της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. τον Ιούνιο του 2018  με θέμα «Η Αθλητική Βία ως μέρος της Κοινωνι-
κής Βίας»), αλλά και σε επίσημες συναντήσεις με αρμόδιους πολιτικούς παρά-
γοντες, σήμερα δεν θα παρατηρούνταν όλος αυτός ο τραγέλαφος.Πιστέψαμε ότι 
επί νέας διακυβέρνησης, η εκπεφρασμένη βούληση της νέας αθλητικής ηγεσίας 
για ριζική παρέμβαση και αντιμετώπιση της «καφρίλας» των γηπέδων, θα είχε 

φέρει κάποια θετικά αποτελέσματα, 
ώστε γεγονότα σαν και τα προχθεσι-
νά και πολλά ακόμα, να ήταν οριστι-
κά παρελθόν. Αποδεικνύεται ωστόσο 
ότι με μεγαλόστομες διακηρύξεις και 
σχέδια, επί χάρτου δεν αντιμετωπίζε-
ται η βία των γηπέδων. Απαιτούνται 
δραστικά μέτρα στο πλαίσιο μιας 
σοβαρής στρατηγικής για την οποία 
όσοι κληθούν να εφαρμόσουν, θα 
φέρουν και ακέραια την ευθύνη όσο 
ψηλά κι αν βρίσκονται. Ως Ενώσεις 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών 
και Πειραιά συντασσόμαστε πλήρως 
με την χθεσινή (02/12/2019) ανακοί-
νωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Αστυνομικών Υπαλλήλων με τίτλο «Ένας ακήρυχτος πόλεμος η αθλητική βία».

     Τέλος διερωτόμαστε, πως γίνεται πάντα «φταίχτης» να είναι η Ελληνική Αστυ-
νομία και ο απλός Έλληνας Αστυνομικός στον οποίο πέφτει το ανάθεμα και επιρ-
ρίπτονται ευθύνες από τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες;

      Σε κάθε περίπτωση, κατά την γνώμη μας  δεν φταίει σε τίποτε ο απλός αστυ-
νομικός που πέραν των άλλων, καλείται να υπηρετήσει επιχειρησιακά σχέδια και 
τις περισσότερες φορές κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων περί ωραρίου 
εργασίας, όρων υγιεινής και ασφάλειας κλπ.

Ως πότε θα έχουν ασυλία οι χούλιγκαν;
Κοινή ανακοίνωση των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Πειραιά

Βαρεθήκαμε τα κροκοδείλια δάκρυα και τα ευχολόγια

Δεν ανεχόμαστε κάθε Σαββατοκύριακο οι συνάδελφοι να εκτελούν υπηρεσία σε εμπόλεμες ζώνες


