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Πάρα πολλές φορές έχω ακούσει από συνάδελφους την έκφραση «τι κερδίζω που είμαι επαγγελματίας ;;;», 
κάποτε με εκνεύριζε, με τον καιρό όμως και μετά από τη συναναστροφή μου με πολλούς από πολλές υπηρε-
σίες θεωρώ ότι έχουν δίκιο όσοι το λένε. Για το πώς φτάσαμε ως εδώ μπορούν να γραφτούν ολόκληροι τόμοι, 
σίγουρα ο καθένας από εμάς έχει τη δική του θεωρία, ακόμα πιο σίγουρα πρέπει να σταματήσει να μπαίνει το 
πρόβλημα κάτω από το χαλί. Το θετικό είναι ότι η συζήτηση έχει πλέον ανοίξει, όλοι όσοι εμπλεκόμαστε με τα 
συνδικαλιστικά δρώμενα και όσοι από την ηγεσία κατέχουν καίριες θέσεις γνωρίζουμε ότι έχει έρθει η ώρα δώ-
σουμε τη μάχη μας ο καθένας από το δικό του μετερίζι ώστε να μην ακούμε πλέον αυτές τις εκφράσεις και αυτά 
τα δικαιολογημένα παράπονα. Αν δεν αλλάξουμε, αν δεν γίνουν πραγματικές τομές, αν δεν συγκρουστούμε με 
τον ίδιο μας τον εαυτό θεωρώ ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Η μεγάλη ευκαιρία για μια αστυνομία σύγχρονη που θα 
λειτουργεί με όρους δικαιοσύνης και ισονομίας για τους ανθρώπους της χάθηκε στα τέλη της προηγούμενης 
10ετιας όταν λίγο πριν τα μνημόνια όταν οι τότε φυσικές, πολιτικές αλλά και συνδικαλιστικές ηγεσίες αρνήθη-
καν να καταλάβουν τι έρχεται. Ήταν από άγνοια, από αδιαφορία, από ανικανότητα, από την ιδεοληψία ενός 
ολόκληρου συστήματος ;;; Δεν έχει πλέον σημασία, το κακό έγινε. Όταν ήρθε και το πάγωμα των προσλήψεων 
όλες οι παθογένειες βγήκαν στην επιφάνεια και όλα τα προβλήματα είναι εδώ για να μας θυμίζουν κάθε μέρα 
ότι πρέπει να αλλάξουμε. Πιστεύω ότι η επόμενη μεγάλη ευκαιρία θα μας δοθεί μετά το πέρας του εφιάλτη 
που περνάει η χώρα μας και όλη η υφήλιος με την εξάπλωση του κορονοϊού COVID-19. Πρέπει όλοι μας να 
διατυπώσουμε σαφείς προτάσεις στα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα ώστε οι επόμενες γενιές συναδέλφων 
να μην συζητάνε τα ίδια, να μην έχουμε ανθρώπους που καρτερικά και τίμια περιμένουν να πάρουν μετάθεση 
για τον τόπο τους και την ίδια ώρα να βλέπουν άλλους να πηγαίνουν με κάθε λογής νόμιμα παράθυρα, να μην 
έχουμε ανθρώπους που θα μένουν κολλημένοι σε μια υπηρεσία πρώτης γραμμής και επειδή δεν έχουν «άν-
θρωπο», να μην είναι ο αστυφύλακας του πεζοδρόμιου σάκος του μποξ και έρμαιο πολιτικών συμφερόντων και 
μόνιμα υποψήφιος να χάσει τη δουλειά του, αυτά είναι μόνο κάποια από τα πολλά που κατά την γνώμη μου 
πρέπει να αλλάξουν και τα ανέφερα ενδεικτικά, τα υπόλοιπα εν καιρώ και στα Όργανα που πρέπει.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην λειτουργία  του Ελληνικού Κράτους 
είναι η γραφειοκρατία. Η Αστυνομία σαν ένα Σώμα στον πυρήνα του Ελληνικού Κρά-
τους φυσικά και έχει υιοθετήσει στις περισσότερες διαδικασίες της το γραφειοκρα-
τικό χάος που το διέπει και αφού έχει επωμισθεί με αχυροδουλειές του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα που θα έπρεπε να μην την απασχολούν καν, γίνεται μοιραία απο-
δέκτης αυτής της αρνητικής διαδικασίας , ενώ και η ίδια σαν ένα σώμα που διέπεται 
από κανονισμούς και οργανικούς νόμους γιγαντώνει και εσωτερικά αυτό το σύνθετο 
πρόβλημα. 

Η αυξημένη γραφειοκρατία δημιουργεί δυσλειτουργίες στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. με τα 
αποτελέσματα αυτής να έχουν αντίκτυπο στον πολίτη και στο ίδιο τον Αστυνομικό.

Αν μιλήσουμε για τον πολίτη θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι αδιανόητο το 
2020 να υφίσταται τέτοιου είδους ταλαιπωρία προσερχόμενος στα αστυνομικά τμή-
ματα ( χωρίς ευθύνη του κάθε αστυνομικού ) για να μπορέσει να κάνει την δουλειά 
του, ενώ θα έπρεπε να κάνει τις διαδικασίες άλλος φορέας του Δημοσίου χωρίς να 
αναμιγνύεται κάν η αστυνομία. Όμως το ελληνικό κράτος και ο εκάστοτε Υπουργός- 
Κυβέρνηση φόρτωνε και με μια δουλειά παραπάνω την ΕΛ.ΑΣ.  ώστε να ξεκουράσει 
έναν άλλο κλάδο του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Αν μιλήσουμε για τον συνάδελφο αστυνομικό , θα λέγαμε πολλά περισσότερα όμως.

Το πρόβλημα είναι σύνθετο, από τα υλικά που χρησιμοποιεί ο κάθε συνάδελφος 
στο γραφείο του μέχρι τις διαταγές που ο εκάστοτε διοικητής εφαρμόζει αλλά και 
τα προεδρικά διατάγματα που βασίζεται και χρησιμοποίει η Ελληνική Αστυνομία, 
κάποια εκ των οποίων είναι της εποχής του Βασιλιά και ακόμη παλαιότερα.

Η συνεχώς αυξανόμενη γραφειοκρατία είναι ο λόγος που έχουν ανοίξει τα παρα-
θυράκια για ολοένα και περισσότερη διόγκωση των υπηρεσιών του αρχηγείου ,τα 
επιτελεία και όποιου άλλου είδους Υπηρεσία εμπλέκεται με τα χαρτιά, εντός του 
Σώματος.

Η εξίσωση είναι πολύ απλή, όσο αυξάνεται το χαρτί, δηλαδή, οι διαταγές, οι ΕΔΕ, οι 
ΠΔΕ τα διαχειριστικά, τα σχέδια ασφαλείας και λοιπά , τόσο αυξάνεται και ο αριθμός 
των συναδέλφων που θα πρέπει να τα βγάλει εις πέρας στα αντίστοιχα γραφεία. Αυ-
ξάνοντας λοιπόν τον αριθμό αυτών των αστυνομικών μειώνεται ο αριθμός εκείνων 
που υπηρετούν στο πεζοδρόμιο και οι οποίοι θα λείψουν και στον πολίτη και στον 
κάθε ένα συνάδελφο αφού θα χαθούν από την Υπηρεσία του.

Ένα αρχικό βήμα για την μείωση της γραφειοκρατίας, είχε γίνει με την λειτουργία 
των εφαρμογών του Police on Line  στην διασύνδεση των Υπηρεσιών, το οποίο 
πραγματικά διαθέτει απίστευτες δυνατότητες. Η συνέχεια βέβαια μας έχει δείξει 
πως περισσότερο σε προτάσεις κινείται το αρχηγείο και λιγότερο σε εφαρμογή της 
μείωσης κάποιων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Όμως για να μην είμαι άδικος 
θα τονίσω πως υπάρχουν κατά καιρούς διαταγές του Αρχηγείου που δείχνουν πως 
ομάδες συναδέλφων εργάζονται πάνω στο να ψάχνουν και να ζητούν τις προτάσεις 
των Υπηρεσιών προκειμένου να καταργηθούν ή να απλοποιηθούν διατάξεις που θα 
μειώσουν το πρόβλημα.

Βέβαια η αδυναμία και η γύμνια του συστήματος απέναντι στην γραφειοκρατία φά-
νηκε στην περίοδο αυτή, που δεν πρέπει λόγω κορονοϊού να ερχόμαστε σε επαφή 
ούτε να πιάνουμε συνεχώς χαρτιά, καθώς ενώ θα έπρεπε οι διαδικασίες να είναι 
άμεσες και χωρίς την επιλογή της συνήθης αλληλογραφίας, αντ’ αυτού αναγκάζο-
νται οι υπηρεσίες να συνεχίζουν τις συνήθης πρακτικές και αλληλογραφίες, παρά τις 
διαταγές του αρχηγείου για καθολική χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών. Πράγμα 
αντιφατικό καθώς δεν έχει προχωρήσει στον πλήρη εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονι-
κού συστήματος διασύνδεσης των Υπηρεσιών η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναπόφευκτα θα πρέπει να στραφούμε στους τρόπους 
μείωσης της γραφειοκρατίας προκειμένου να έχουμε σταδιακή αποσυμφόρηση των 
Υπηρεσιών από αστυνομικούς που εκτελούν υπηρεσίες εντός γραφείου και να προ-
χωρήσουμε στον εκσυγχρονισμό μέσα από τον εξοπλισμό με νέα μέσα και νέους 
υπολογιστές και την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών εφαρμογών που ήδη λειτουρ-
γούν όπως η εφαρμογή Police on Line . 

Αν αναβαθμίσουμε λοιπόν τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών, με νέους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, αν καταχωρήσουμε ηλεκτρονικά όσα είναι καταγεγραμμένα σε ατο-
μικούς φακέλους και ατομικά βιβλιάρια ,αν καταργήσουμε διατάγματα βασιλικά 
που δεν έχουν εφαρμογή, αν εκσυγχρονίσουμε όλες τις διαδικασίες καταργώντας 
την χρήση χαρτιού για κάθε απλή διαδικασία τότε θα βαδίσουμε σε πιο αισιόδοξη 
από όλες τις απόψεις αστυνομία καθώς θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε αστυ-
νομικό προσωπικο, εργατοώρες, αναλώσιμα υλικά (χαρτί, μελάνι, εκτυπωτές, φαξ 
κ.α. ) και φυσικά προχωρώντας με γνώμονα το να γίνεται δουλειά ουσίας και όχι 
ρουσφετολογίας. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα μας καταβροχθίσει το τέρας της γραφειοκρατίας.

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

Να συγκρουστούμε με 
τον ίδιο μας τον εαυτό

Επιτακτική ανάγκη για την ΕΛ.ΑΣ. η μείωση 
της γραφειοκρατίας.
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Συνάντηση της Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον Συνήγορο του Πολίτη

Εξέχουσας σημασίας συνάντηση με τον Πρόεδρο του Συνηγόρου του Πολίτη κ. 
Ανδρέα Ποττάκη και τους Νομικούς επιτελείς της Αρχής πραγματοποίησε αντι-
προσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αθηνών, παρουσία των Νομικών της Συμβούλων.Το Διοικητικό μας  Συμβούλιο, 
μολονότι η συνάντηση ήταν πρωτίστως «αναγνωριστική»,  έλαβε πλήρη ενημέ-
ρωση για τις ακριβείς αρμοδιότητες της Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη αναφο-
ρικά με  θέματα «Αντιμετώπισης Περιστατικών Αστυνομικής Αυθαιρεσίας», σύμ-
φωνα με το Ν. 4443/2016, στα πλαίσια της επιχειρούμενης νομικής αναβάθμισης 
του εν λόγω «μηχανισμού».

Θέσαμε επίσης με σαφήνεια πολλά από τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι εργα-
ζόμενοι αστυνομικοί και που πιθανόν αποτελούν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο 
αρμοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη, αφού πολλοί συνάδελφοι μας καταγ-
γέλλουν ότι πέφτουν συχνά θύματα ιδιότυπου «εργασιακού bullying» από ανώ-
τερούς τους. Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τις διαχρονικές παραλείψεις της Πολιτείας 
σε πολλά ζητήματα καθημερινότητας, για τα οποία βρίσκεται πολλάκις απολο-
γούμενος, «χωρίς να φέρει ευθύνη», ο εργαζόμενος αστυνομικός από αγανα-
κτισμένους  πολίτες. (π.χ. έλλειψη καθαριότητας, υπερπληθυσμός κρατουμένων 
στα κρατητήρια, έλλειψη συντήρησης ανελκυστήρων – υπηρεσιακών οχημάτων 
κ.λ.π.).

Επιπρόσθετα,  ζητήσαμε ενημέρωση σχετικά με την διερεύνηση των καταγγε-
λιών των πολιτών, τη θωράκιση των αστυνομικών από ανακριβείς ή ανώνυμες 
καταγγελίες, την εξατομικευμένη ευθύνη του αστυνομικού προσωπικού, το μεί-
ζον ζήτημα χρήσης αποσπασματικού φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού 
σε βάρος των αστυνομικών, την καταχρηστική επίκληση  ιδιότητας (εναντίον του 
αστυνομικού) εκτός Υπηρεσίας, την οριοθέτηση της ατομικής ευθύνης στα πλαί-

σια οργανωμένων αστυνομικών επιχειρήσεων και τέλος τον συσχετισμό δικονο-
μικής και πειθαρχικής διαχείρισης των υποθέσεων, σε σχέση με τις αρμοδιότητες 
του Συνηγόρου του Πολίτη.

Ο Πρόεδρος του Συνηγόρου του Πολίτη από την πλευρά του μας τόνισε ότι η 
Ανεξάρτητη Αρχή λειτουργεί επικουρικά για την διασφάλιση της διαδικασίας και 
την τήρηση της νομιμότητας, ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση 
της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των δικαιωμάτων του παιδιού 
και των ευπαθών ομάδων.Ξεκαθάρισε δε, ότι επιθυμεί συνεργασία με την Ένωσή 
μας και επέδειξε τεράστιο ενδιαφέρον σε υπηρεσιακά ζητήματα άγνωστα σε αυ-
τόν, μολονότι πολλά από αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά του με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.Η συνάντηση έλαβε χώρα σε πολύ καλό κλίμα και οφείλουμε 
να ευχαριστήσουμε δημόσια τον Πρόεδρο του Συνηγόρου του Πολίτη κ. Ανδρέα 
Ποττάκη και τους Επιτελείς της Αρχής που μας υποδέχθηκαν και «έτειναν ευήκοα 
ώτα» στα ζητήματα που μας απασχολούν.Σε κάθε περίπτωση, φρονούμε ότι με 
μια ορθά – ρητά οριοθετημένη και νομικά καταγεγραμμένη «σχέση» μεταξύ του 
Συνηγόρου του Πολίτη και του αστυνομικού έργου, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
μέσα στην Ελληνική Πολιτεία θα αποκτήσουν ακόμη ευρύτερη διασφάλιση, με 
μεγαλύτερο βάθος για όλες τις πλευρές.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι αν ξε-
περαστούν οι πρώτες δυσκολίες και οι όποιες τυχόν δυσλειτουργίες, ο συγκε-
κριμένος θεσμός θα λειτουργήσει ευεργετικά για την καλύτερη οργάνωση των 
αστυνομικών Υπηρεσιών, με ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 
συναδέλφων – μελών μας.
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Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων 
κ. Κώστα ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Πραγματοποιήθηκε την 27 Ιανουαρίου 2020, συνάντηση στο Δημαρχείο Αθηνών, μεταξύ 
του Δημάρχου, κ. Κώστα ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ και αντιπροσωπείας του Προεδρείου της ΠΟΑΣΥ, 
με επικεφαλής τον Πρόεδρο, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, καθώς και του Προεδρείου της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν 
τον Κλάδο μας.

Από την πλευρά μας, αρχικώς θέσαμε το αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τη μετονομασία της οδού 
Λάμπρου ΠΟΡΦΥΡΑ στα Πατήσια σε Νεκταρίου ΣΑΒΒΑ, ως ένας ελάχιστος φόρος τιμής και 
αναγνώρισης της προσφοράς του συναδέλφου μας προς την κοινωνία, ο οποίος εν ώρα κα-
θήκοντος δολοφονήθηκε από αδίστακτους τρομοκράτες. Εν συνεχεία, θέσαμε την ανάγκη 
ύπαρξης ενός ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Ηγεσίας 
του Σώματος, αφού, σε αρκετές περιπτώσεις, κρίνεται αναγκαία η συνέργεια μεταξύ της 
Δημοτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας. Τέλος, αναφέραμε τα μεγάλα αιτήματα της Ομο-
σπονδίας μας για ένα δίκαιο μισθολόγιο που θα βασίζεται στις αποφάσεις του ΣτΕ και ένα 
σύγχρονο βαθμολόγιο που θα καλύπτει τις ανάγκες του Σώματος, ενώ του ζητήσαμε να εί-
ναι δίπλα μας και στη διεκδίκηση της επικινδυνότητας της εργασίας μας.Η Ενωση Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Αθηνών, μέσω του Προέδρου της, κ. Δημοσθένη ΠΑΚΟΥ, έθεσε το θέμα της 
δημιουργίας ενός παιδικού σταθμού, στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αθηναίων που θα 
καλύπτει τις ανάγκες των μελών της. Πρότεινε δε, μέχρι τη δημιουργία του εν λόγω σταθ-
μού, την έναρξη προγράμματος μοριοδότησης αστυνομικών στους εν λειτουργία παιδικούς 
σταθμούς, προκειμένου να μην απορρίπτονται τα τέκνα των συναδέλφων, όπως συνέβαινε 
τα τελευταία έτη. Επίσης, ζήτησε τη συνεργασία και στον τομέα του πολιτισμού, έτσι ώστε, 

κάποιο από τα μέχρι πρότινος μη διαθέσιμα ακίνητα του Δήμου, να αξιοποιηθεί και να γίνει 
μουσείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Τέλος, κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα με τα αιτήματά 
της.

Ο κ. Δήμαρχος, από την πλευρά του, αφού μας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που προ-
σφέρουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αστυνομικοί προς τους πολίτες του Δήμου Αθηναίων, 
ανέφερε ότι: «Φαινόμενα ετών που επικρατούσαν στην πόλη, αντιμετωπίζονται πλέον χά-
ριν της εμφανούς παρουσίας των συναδέλφων σας». Αναφορικά δε, με τη μετονομασία 
της οδού Λάμπρου ΠΟΡΦΥΡΑ, μας ενημέρωσε ότι οι διαδικασίες προχωρούν γρήγορα και 
σύντομα ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος θα θέσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, μας 
γνώρισε ότι συνεργάζεται άψογα με την Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και 
είναι ανοιχτός σε περαιτέρω συνεργασίες μεταξύ των Φορέων. Ειδικότερα, για το θέμα των 
παιδικών σταθμών, δήλωσε θετικός, τόσο ως προς τη μοριοδότηση των αστυνομικών, όσο 
και ως προς τη μελλοντική δημιουργία ειδικού σταθμού, ζητώντας προτάσεις από την Ένω-
ση και άμεση συνεργασία με το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα. Τέλος, σχετικά με τα αιτήματά 
μας, επανέλαβε, για μια ακόμη φορά, αυτό που πολλάκις έχει δηλώσει δημόσια, ήτοι ότι 
το επάγγελμα του αστυνομικού είναι επικίνδυνο και η Πολιτεία οφείλει να τον θωρακίζει 
με τα απαραίτητα κάθε φορά μέσα.Η Ομοσπονδία μας, συνεχίζει τις συναντήσεις της, για 
τη δημιουργία συμμαχιών στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, με στόχο την ανάδειξη, 
την προώθηση και την εύρεση λύσεων στα μεγάλα και μικρά θέματα που απασχολούν το 
ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τις οικογένειές του.

ΟΜΑΔΑ «ΔΙΑΣ»

Κατά την πολιτική και φυσική ηγεσία αποτελεί:

Την πιο μάχιμη υπηρεσία
Τη μονάδα για όλες τις δουλειές
Την Υπηρεσία που δεν χρειάζεται να σου δώσει επίδομα ( συμφέρει οικονομικά)
Την Υπηρεσία που πρέπει να φαίνεται παντού και πάντα
Την Υπηρεσία που το φιλότιμο, η προσπάθεια και η αίσθηση του καθήκοντος δεν αν
βαθμίζει τον αστυνομικό
Μια Υπηρεσία που δεν σε μοριοδοτεί , καθ’οτι δεν παράγεις ή κινδυνεύεις περισσότερ
από το να είσαι σε γραφείο.
Υπηρετείς στην ομάδα ΔΙΑΣ!
Δε φεύγεις ποτέ για καλή υπηρεσία αν δεν έχεις «δυνατό βύσμα»
Είναι σπάνιο να αποσπαστείς σε νησί να ενισχύσεις την οικογένειά σου, (ο αστυνομικός
της ΔΙΑΣ είναι πλούσιος και δεν έχει ανάγκες)

Ακόμα και πολυτραυματίας και με χειρουργεία, είσαι ιδιαίτερα ικανός να καβαλάς
μηχανή
Παίρνεις μόνος σου άρβυλα, προστατευτικά για το κορμάκι σου, ασύρματο κλπ δημόσια
είδη, οπότε συμφέρεις και πάλι!
Δεν κατεβαίνεις ποτέ από τη μηχανή, πρέπει να κινείσαι συνεχώς, γιατί ως υπεράνθρ
πος ούτε η μέση πονά, ούτε τα μάτια πονάνε, και τι καλύτερο από το να φοράς συνέχεια
το κράνος; 
Σου χρεώνουν ασύρματο χωρίς κουμπιά και που η μπαταρία πέφτει στη μισή βάρδια και
πρέπει να διαβιβάσεις ( ικανότητα υπερφυσική)
Δε νιώθεις ποτέ το κρύο, ποτέ τη λάβα (υπεράνθρωπος)
Σου χρεώνουν ασύρματο χωρίς κουμπιά και που η μπαταρία πέφτει στη μισή βάρδια και
πρέπει να διαβιβάσεις ( ικανότητα υπερφυσική)
Μια Υπηρεσία που κάνεις ελέγχους μόνο όπου σου λένε, γιατί κάποια σημεία που ενε
γείς ελέγχους και με μεγάλη εγκληματικότητα είναι φαίνεται εκτός ελληνικής επικράτεας.
Αυτα προς το παρόν                                           

Υ.Γ : περίσσιο το φιλότιμο των υπηρετούντων στην Ομάδα ΔΙΑΣ!!! 

“Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα”
Μια περιγραφή του Παπαντώνη Γεώργιου

Αντιπροσώπου της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών όπως έχει πάγια τακτική, αντιμετωπί-
ζει όλες τις ποινικές υποθέσεις (είτε αφορούν μέλη της αστυνομικούς, είτε πολί-
τες) με τη δέουσα σοβαρότητα.

Οφείλουμε λοιπόν να διαχωρίσουμε τη θέση μας από διάφορες νομικές προ-
σεγγίσεις αναφορικά με το ζήτημα των τραυματισμών των συναδέλφων μας στις 
πρόσφατες επιχειρήσεις στα υπό κατάληψη κτίρια στο Κουκάκι. Κατά την άποψή 
μας θεωρούμε ενδεδειγμένη στάση το να διατυπωθούν οι όποιες αντιρρήσεις 
μπορούν να υπάρχουν, στην έδρα του Δικαστηρίου με νομικές θέσεις, δια των 
Νομικών μας Συμβούλων. Κάθε άλλη προσέγγιση επ’ αυτού του θέματος δεν μας 
αφορά και δεν μας εκφράζει.

Τη στάση αυτή μας υπέδειξαν από την πρώτη στιγμή οι νομικοί μας σύμβουλοι 
κ.κ. Σκαμπαρδώνης Βάιος και Λιβανίδης Βλάσσης, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα 
στους συναδέλφους από την πρώτη στιγμή συνεπικουρούμενοι από αντιπροσω-
πεία του Διοικητικού μας Συμβουλίου και ύστερα από εξουσιοδότηση των ίδιων 
των τραυματιών αστυνομικών – μελών μας, δήλωσαν παράσταση πολιτικής Αγω-
γής.

Επειδή τις τελευταίες ώρες έχει δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση για το ποιος εκ-
προσωπεί ποιον και το ποιος κάνει τι, θα θέλουμε να διαχωρίσουμε σαφώς τη 
θέση μας από ενέργειες άλλων συνδικαλιστικών Ενώσεων, καθώς δεν έχουν ου-
δεμία σχέση με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών η οποία εκπροσω-
πείται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και το Διοικητικό της Συμβούλιο 
και τις αποφάσεις αυτού. Ενημερώνουμε λοιπόν ότι η εμπιστοσύνη μας τόσο 
στην Δικαιοσύνη, όσο και στους Δικαστικούς Λειτουργούς είναι αμέριστη και 

αδιαπραγμάτευτη. Οφείλουμε όμως να προβούμε όμως σε κάθε ενδεδειγμένη 
ενέργεια για την προστασία των δικαιωμάτων των συναδέλφων μελών μας μέσα 
στα όρια που ορίζει το Σύνταγμα και οι Νόμοι

Θα θέλαμε πάλι να ζητήσουμε από όλους οι οποίοι κακώς έχουν χρησιμοποιή-
σει την επωνυμία της Ένωσής μας για πρόσφατες ενέργειες που είδαν το φως 
της δημοσιότητας, να αποδώσουν τα Καίσαρος τω Καίσαρι , γιατί δυστυχώς ως η 
μεγαλύτερη Πρωτοβάθμια Ένωση Αστυνομικών της Χώρας πολλές φορές τα πολι-
τικά κόμματα, τα Μ.Μ.Ε. και οι συνάδελφοί μας, λόγω δικαιολογημένης άγνοιας, 
χρεώνουν σε μας  ενέργειες άλλων συνδικαλιστικών Ενώσεων.

Η Ενωση Αθηνών παρίσταται ως πολιτική αγωγή στο πλευρό 
των τραυματισμένων Αστυνομικών στο Κουκάκι.

Την Δευτέρα 13/01/2020 
αντιπροσωπεία του Δ.Σ 
της Ένωσης Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Αθηνών 
ήταν παρούσα από το 
πρωί μέχρι και τις πρώ-
τες νυχτερινές ώρες στο 
Β΄ Τριμελές Πλημμελει-
οδικείο Αθηνών, όπου 
οδηγήθηκαν οι συλλη-
φθέντες από τα  πρω-
τοφανή επεισόδια κατά 
την εκκένωση κατάλη-

ψης κτιρίου στο Κουκάκι το Σάββατο 11/01/2020,  εκπροσωπώντας δια των νομικών της 
συμβούλων κ.κ Σκαμπαρδώνη Βάϊο και Λιβανίδη Βλάση, που παραστάθηκαν ως πολιτική 
αγωγή, στους τραυματίες-μέλη της, που υπηρετούν στις ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. 
Η Ενωσή μας εκφράζει έμπρακτα την αμέριστη συμπαράστασή της στους συναδέλφους που 
δοκιμάζονται καθημερινά στις επιχειρήσεις εκκένωσης κτιρίων, που τελούν υπό κατάληψη, 
όπως και σε όλους εκείνους που καθημερινά εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες και 
καθιστά σαφές ότι η υποστήριξη είναι συνεχής και ουσιαστική.
Ωστόσο δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε την αγανάκτησή μας αλλά και την απορία μας 
για το ότι οι συλληφθέντες των εν λόγω επεισοδίων παραπέμφθηκαν σε δίκη μόνο για 
πλημμελήματα!!! Για να προλάβουμε κάθε μικροπρεπή, ο οποίος θα τρέξει να μας κατη-
γορήσει για κρίση  αποφάσεων της Δικαιοσύνης, δηλώνουμε απερίφραστα ότι την εμπι-
στευόμαστε απόλυτα αλλά έχουμε και το δικαίωμα ως Έλληνες πολίτες να αγανακτούμε 
και να διαμαρτυρόμαστε όταν οι δολοφονικές επιθέσεις που επί μία περίπου ώρα δεχόταν 
οι συνάδελφοί μας και τις οποίες έχει παρακολουθήσει το πανελλήνιο, να χαρακτηρίζονται 
ως πλημμέλημα!!!
Τι μηνύματα άραγε περνούν, τόσο στους Αστυνομικούς όσο και στους πολίτες; Ότι οι Αστυ-
νομικοί είμαστε αναλώσιμοι; Ότι κάποιοι ό,τι και  να πράξουν θα απολαμβάνουν μια  ιδι-
ότυπη  ασυλία; 
Θέλουμε επίσης να εκφράσουμε την απορία μας για την αδικαιολόγητη σιωπή ορισμένων 
που κατά τους προηγούμενους μήνες, σε κάθε τηλεοπτικό στιγμιότυπο το οποίο θεωρείτο 
κατ’ αυτούς ως υπέρβαση άμυνας από πλευράς των συναδέλφων μας, ήταν λαλίστατοι, 
μιλούσαν για βία και αυθαιρεσία και καταδίκαζαν εκ των προτέρων τους Αστυνομικούς σε 
τηλεδίκες.

Την τελευταία μας απορία την αφήνουμε για την 
Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία.
Είναι άραγε ευχαριστημένοι από τις άθλιες εικό-
νες που όλοι αντικρίσαμε;
Είναι ευχαριστημένοι με τις εντολές αντιμετώπι-
σης των δολοφονικών επιθέσεων εναντίον των 
ενεργούντων συναδέλφων μας, που οδήγησαν 
σε τραυματισμούς και κατεστραμμένο εξοπλισμό 
χιλιάδων ευρώ;
Πιστεύουμε πως όχι. Πως θα μπορούσαν άλλω-
στε;
Εμείς λοιπόν δηλώνουμε ότι δεν θέλουμε να ξα-
νααντικρίσουμε αυτές τις εικόνες ντροπής γιατί 
είναι άλλο το επικίνδυνο του επαγγέλματός μας 
(το οποίο δεν έχει θεσμικά αναγνωριστεί ακόμα) 
και άλλο, στο βωμό των υπηρεσιακών-επιχειρη-
σιακών αναγκών οι συνάδελφοι να υπομένουν 
τέτοιου είδους εξευτελισμό και να μην μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν ούτε καν τα δημόσια είδη τους, δημόσια είδη τα οποία καταστράφη-
καν και πιστεύουμε ότι θα τηρηθεί η υπόσχεση της Ηγεσίας για άμεση αντικατάστασή τους. 
Δυστυχώς κατά το παρελθόν οι συνάδελφοι κλήθηκαν να πληρώσουν από το υστέρημά 
τους τα υλικά που καταστράφηκαν και σε πάρα πολλές περιπτώσεις η Ένωσή μας συνέδρα-
με οικονομικά μέλη της που αδυνατούσαν να επωμιστούν το κόστος.
Απαιτούμε λοιπόν να γίνουν επιτέλους πράξη αυτά που τόσο καιρό προτείνουμε προς την 
Ηγεσία, δηλαδή οι ξεκάθαροι κανόνες εμπλοκής των Αστυνομικών δυνάμεων σε τέτοιου 
είδους περιστατικά, η σαφέστατη περιγραφή των ορίων των ενεργειών του Αστυνομικού 
απέναντι στον παραβάτη. Επιτέλους να δοθούν όλα εκείνα τα νομικά εργαλεία που δεν 
θα επιτρέπουν εκπτώσεις στην αυτοπροστασία των Αστυνομικών στο όνομα ενός κακώς 
εννοούμενου δικαιωματισμού. Αν δεν συμβεί αυτό, θα κρίνουμε τα πάντα  εκ του αποτε-
λέσματος και με την  υποκειμενική κρίση του κάθε τηλεσχολιαστή ανάλογα την ιδεολογική 
του πλευρά .
Κλείνοντας, δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι εμείς δεν θα σταματήσουμε να είμαστε 
εδώ, προστατεύοντας τους συναδέλφους-μέλη μας χωρίς να υπολογίζουμε κανένα κόστος 
και στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα θέσουμε το ζήτημα της παρουσίας μας ως πολιτι-
κή αγωγή για κάθε συνάδελφο που τραυματίζεται εν ώρα υπηρεσίας σε ανάλογα περιστα-
τικά και επιθυμεί την συνδρομή μας

Δελτίο τύπου από την Ε.ΑΣ.Υ.Α.



σύγχρονηαστυνομία 6

Την 17-12-2019 αντιπροσωπεία του Προε-
δρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αθηνών επισκέφτηκε το Αστυνομικό 
Τμήμα και το Τμήμα Ασφαλείας Ζωγράφου, 
ώστε να συνομιλήσει με τους συναδέλφους 
– μέλη της και να τους δηλώσει την αμέρι-
στη συμπαράστασή της.

Εκφράζουμε την έντονη αγωνία μας και 
ανησυχία των χιλιάδων μελών μας και υψώ-

νουμε φωνή διαμαρτυρίας ώστε να αποκαλυφθούν, το ταχύτερο δυνατόν, οι αδί-
στακτοι εγκληματίες του άνανδρου παρ’ ολίγον τρομοκρατικού χτυπήματος στο 
Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου.

Λυπούμαστε βαθύτατα διότι ως Ένωση, παρά το γεγονός ότι έχουμε υποβάλλει 
σημαντικές προτάσεις που αποδεικνύουν εμπεριστατωμένα την επικινδυνότητα 
του επαγγέλματός μας, εντούτοις δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε την επίση-
μη Πολιτεία ώστε να θωρακίσει τους συναδέλφους μας από κάθε λογής  επίθεση 
εναντίον τους.

Η Ελληνική Αστυνομία για να εκπληρώσει την αποστολή της, πρέπει επειγόντως 
να οργανωθεί, μακριά από τα πρότυπα του παρελθόντος, σεβόμενη τα  δικαιώ-
ματα των πολιτών και προφανώς προστατεύοντας τους  χιλιάδες αστυνομικούς 
που χυδαία, ακόμα και εκλεγμένοι βουλευτές του κοινοβουλίου , αποκαλούν ως 
«μπάτσους». Όταν λοιπόν η «αόρατη κάννη» των δολοφόνων μας σημαδεύει, 
είναι εγκληματικό λάθος να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε ή να κρύβουμε το πρό-
βλημα κάτω από το χαλί.

Θερμά συγχαρητήρια στον Διοικητή του Τ.Α. Ζωγράφου, αλλά και στους συναδέλ-
φους τόσο του Τμήματος Ασφαλείας, όσο και του Αστυνομικού Τμήματος, που 
με αυταπάρνηση απέτρεψαν μια ενδεχομένως δολοφονική επίθεση εναντίον του 
κτιρίου του Α.Τ. Ζωγράφου, αλλά και της γύρω κατοικημένης περιοχής.

Διατυμπανίζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις  ότι οι συγκεκριμένες Υπηρεσίες 
έχουν αποδυναμωθεί πλήρως τους τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα να υπο-
λειτουργούν και μετά βίας να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Με 
έκπληξη δε πληροφορηθήκαμε ότι ακόμα και αστυνομικοί οι οποίοι τοποθετηθή-
καν στο Α.Τ. Ζωγράφου με τις τελευταίες τακτικές μεταθέσεις του καλοκαιριού, 
προσφάτως αποσπάστηκαν σε άλλες Υπηρεσίες.

Άμεση λοιπόν, επιβάλλεται να είναι η ενίσχυση των Αστυνομικών Τμημάτων της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, αφού είναι αδιανόητο πυκνοκατοικημένες πε-
ριοχές να αστυνομεύονται από Α.Τ. τα οποία λειτουργούν στον αυτόματο πιλότο, 
έχοντας αφεθεί στο έλεος του Θεού!! Ενίσχυση βεβαίως επιβάλλεται να υπάρξει 
και στα Τμήματα Ασφαλείας που υπάγονται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθη-
νών.

Απαιτούμε από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να εγκύψουν πάνω 
στα Αστυνομικά Τμήματα και στα Τμήματα Ασφαλείας , επιδεικνύοντας άμεσα τα 
απαραίτητα αντανακλαστικά και ενέργειες που θα εξασφαλίσουν σε όλους τους 
πολίτες, την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους και στους συναδέλφους 
μας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας οι οποίες επιβάλλεται να συνοδεύονται από 
σαφές νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα τους προστατεύει από τους παντοειδείς 
κινδύνους.

Αντιπροσωπεία της Διοίκησης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και 
εκλεγμένοι αντιπρόσωποί της, ήταν παρόντες την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 
στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης 
των καταληψιών της Ματρόζου 45 στο Κουκάκι.

Το Δικαστήριο, με αντίθετη πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας, αποφάσισε την 
αναβολή αορίστως της υπόθεσης μετά από αιτήματα των συνηγόρων υπεράσπι-
σης των κατηγορουμένων, για διάφορους δικονομικούς λόγους.
Το Β’ Τριμελές Αυτόφωρο έκρινε ότι οι προτεινόμενοι λόγοι αναβολής συνδέονται 
ουσιωδώς με την αποδεικτική διαδικασία και κατέληξε στην ανωτέρω απόφαση.
Πλήθος αντιπροσώπων και συναδέλφων – μελών, μετά από κάλεσμα της Ένωσής 
μας, που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των τραυματισθέντων συναδέλφων των 
ομάδων Ο.Π.Κ.Ε., κατέκλυσε τους χώρους του δικαστηρίου, δείχνοντας έμπρακτα 
την αλληλεγγύη τους και διατρανώνοντας την εμπιστοσύνη τους στον σταθερό 
και σοβαρό νομικό χειρισμό της υπόθεσης (ότι η ενδεχόμενη τροποποίηση του 

κατηγορητηρίου πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία της εκδίκασης, όπως από 
την πρώτη στιγμή μόνο η Ένωσή μας υποστήριξε) που χάραξαν από την πρώτη 
στιγμή η  Ένωση Αθηνών και οι Νομικοί της Σύμβουλοι, μένοντας μακριά από αί-
ολα νομικά «πυροτεχνήματα» που ακούγονταν στα Μ.Μ.Ε. για χάριν πρόσκαιρου 
εντυπωσιασμού και λίγων λεπτών δημοσιότητας !

Καταλυτική επίσης υπήρξε η καίρια παρέμβαση της Ένωσης Αθηνών προς την 
Ηγεσία αναφορικά με την εξοικονόμηση κονδυλίου για την αντικατάσταση του 
κατεστραμμένου εξοπλισμού των αστυνομικών των ομάδων Ο.Π.Κ.Ε..

Η έντονη δραστηριότητα της Ένωσής μας για την επίλυση των προβλημάτων, οδη-
γεί τους συναδέλφους μας  να απευθύνονται καθημερινά στην Ένωση Αθηνών 
προκειμένου να ενταχθούν στις τάξεις της και αυτό για μας αποτελεί τη μεγαλύ-
τερη επιβράβευση.

Το Αστυνομικό Τμήμα στόχος τρομοκρατικής οργάνωσης
Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. στο Α.Τ. Ζωγράφου 

Μαζικό παρών αστυνομικών μετά από κάλεσμα της Ένωσης 
Αθηνών στο Δικαστήριο
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Τα 60 χρόνια απ’ την ίδρυσή της (1959-2019) γιόρτασε την 18 Δεκεμβρίου 2019 η 
Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, σε μια μεγαλοπρεπή τελετή που έλαβε χώρα 
με πρωτοβουλία του Ταξιάρχου κ. ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ Κωνσταντίνου, στις εγκαταστάσεις 
του ΟΤΕ academy στο Μαρούσι.Στην εκδήλωση παρευρέθηκε κατόπιν προσκλή-
σεως, το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, το οποίο εκ-
προσώπησε τους μάχιμους αστυνομικούς – μέλη της, που υπηρετούν σ’ αυτή την 
Υπηρεσία πρώτης γραμμής.

Η  αποστολή της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής  επικεντρώνεται στην αδιά-
κοπη παροχή υπηρεσιών ασφαλείας προς τους πολίτες, στην άμεση επέμβαση 
στα συμβάντα αστυνομικής φύσεως, στην συνεχή περιπολία για την εξασφάλιση 
της δημόσιας τάξης, καθώς και στην παροχή ειδικής υποστήριξης στις λοιπές Υπη-
ρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε, έγινε μια ιστορική αναδρομή από το 1959 
έτος  ίδρυσης της Υπηρεσίας έως το σήμερα, αναβιώνοντας και προκαλώντας 
στους παρευρισκομένους ποικίλα συναισθήματα μιας άλλης εποχής, μιας άλλης 
Αστυνομίας, της οποίας συνεχιστές αποτελούν οι μάχιμοι αστυνομικοί της Άμε-
σης Δράσης.

Παρόντες επίσης πέραν της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ., ήταν 
ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος, καθώς και τα προεδρεία των Ενώσεων Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Πειραιά και Βορειοανατολικής Αττικής.

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών χαιρετίζει αυτού του είδους τις πρω-
τοβουλίες, οι οποίες προάγουν πολιτισμό, καλλιεργούν την εξωστρέφεια και φέρ-
νουν τον Έλληνα αστυνομικό κοντά στους πολίτες.

Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην εκδήλωση για τα 60 χρόνια της Άμεσης Δράσης
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Έπειτα από πολλές οχλήσεις συναδέλφων-μελών της Ένωσής μας για το ζήτημα των 
υπολοίπων των αδειών, σας ενημερώνουμε ότι εξαιτίας των δύο εθνικών εκλογι-
κών αναμετρήσεων και των ολοένα αυξανόμενων υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως 
κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, έχει απομείνει μεγάλο υπόλοιπο αδείας 
έτους 2019 να χορηγηθεί έως τέλος Μαρτίου. 

 Παρακαλούμε για την από μέρους σας παρέμβαση προς το Αρχηγείο για την έκ-
δοση σχετικής Διαταγής παράτασης του χρόνου χορήγησης των κανονικών αδειών 
έτους 2019 μέχρι τέλος Απριλίου 2020, μη συμπεριλαμβανομένου του χρονικού 
διαστήματος των προγραμματισμένων αδειών του Πάσχα έτους 2020.

Έχοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αυξημένες ανελαστικές υπηρεσιακές ανάγκες, 
οι οποίες ανέκυψαν τόσο κατά το προηγούμενο έτος, όσο και κατά το τρέχον 
χρονικό διάστημα, καθώς και της συνακόλουθης διαφοροποίησης του επιχει-
ρησιακού σχεδιασμού, της ανατροπής του προγραμματισμού του προσωπι-
κού και των Υπηρεσιών, αναφορικά με το χρόνο λήψης των προβλεπόμενων 
αδειών, παρακαλούμε, ενημερώσατε το προσωπικό των Υπηρεσιών σας, ότι 
τυχόν δικαιούμενες ημέρες κανονικής αδείας, έτους 2019, δύναται να διανυ-
θούν μέχρι και την 31-5-2020. 

Την εορταστική περίοδο του Πάσχα, από 11 έως 26-4-2020, θα χορηγηθούν, 
κατά προτεραιότητα, τυχόν προγραμματισμένες άδειες και εφόσον υφίστα-
ται ευχέρεια, κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων, δύναται να χορηγηθούν 
μη προγραμματισμένες άδειες στο λοιπό προσωπικό, τηρουμένων, κατά τα 
λοιπά, των διατάξεων του π.δ. 27/1986 (Α΄-11), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

Μετά το αίτημα της Ένωσής μας εκδόθηκε 
σχετική διαταγή από τον κ.Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ.

Αίτημα Ένωσης Αθηνών για παράταση χορήγησης 
κανονικής άδειας έτους 2019

Η τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών που διέπουν το χρόνο εργασίας 
του αστυνομικού προσωπικού (Π.Δ 394/2001), αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
την προάσπιση του ορθά νοούμενου υπηρεσιακού συμφέροντος και επ’ ουδενί 
δεν εναπόκειται στην καλή διάθεση του εκάστοτε προϊσταμένου έκαστης Υπη-
ρεσίας. Οι διατάξεις του συγκεκριμένου Π.Δ. είναι πέρα για πέρα σαφέστατες 
και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο καταστρατήγησής τους. Οι αστυνομικοί είναι 
εργαζόμενοι με θεσμοθετημένα δικαιώματα και η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη 
να τα σέβεται.

Επειδή δυστυχώς παρουσιάζονται περιστατικά καταπάτησης κεκτημένων εργασι-
ακών δικαιωμάτων, είμαστε υποχρεωμένοι να σας διαβιβάσουμε μια σοβαρή κα-
ταγγελία συναδέλφου – μέλους της Ένωσης Αθηνών, η οποία υπηρετεί στο Τμήμα 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (πρώην Αρχαιοκαπηλίας) της Υποδ/νσης Προστασίας 
Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Συγκεκριμένα, με την αναφορά προς την Ένωσή μας, η συνάδελφος μας γνωρίζει 
ότι καίτοι εκτέλεσε νυχτερινή υπηρεσία κατά το ωράριο 22:00 – 06:00, διατάχθη-
κε με γραπτό μήνυμα(!!!) στο κινητό της να εκτελέσει νέα υπηρεσία την ίδια μέρα 
λήξης της προηγούμενης υπηρεσίας της. Παραθέτουμε αυτολεξεί το μήνυμα: “Εί-
σαι κομμένο αδιάθετο και θα εκτελέσεις υπηρεσία κατά το ωράριο 18:00-24:00”, 
χωρίς καμία άλλη διευκρίνιση, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 3 και της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ 394/2001 “Χρόνος Εργασίας Αστυνομικού Προσω-
πικού”. Τυχόν επιχειρούμενη επίκληση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών πέφτει 
στο κενό, αφού η περιπολία που κλήθηκε να εκτελέσει εκ νέου, ανάγεται στις 
πάγιες υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, ενώ και η επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 
1 αναφέρεται σε περιπτώσεις που η ήδη εκτελούμενη υπηρεσία επιβάλλεται να 
συνεχιστεί μετά την λήξη του καθορισμένου χρόνου εργασίας λόγω της φύσης 
της ή ειδικών συνθηκών και όχι σε διάθεση για εκτέλεση νέας υπηρεσίας εντός 
16 ωρών από την λήξη της προηγούμενης.

Κατά την άποψή μας εκτός της κατάφορης παραβίασης του Π.Δ., ο τρόπος ενημέ-
ρωσης της συναδέλφου μας για το “κομμένο αδιάθετο” με ένα ψυχρό γραπτό μή-
νυμα επιδεικνύει και χαρακτηριστικά κυνικότητας εκ μέρους της Υπηρεσίας της.

Η συνάδελφός μας δε, εκτέλεσε κανονικά την διαταγή και κατόπιν συνέταξε σχε-
τική αναφορά παραπόνων την οποία και υπέβαλλε ιεραρχικά δια μέσω της Υπη-
ρεσίας της, το αποτέλεσμα της οποίας δεν έχει περιέλθει εις γνώσιν μας μέχρι 
στιγμής.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γινόμαστε αποδέκτες 
παραπόνων για μεγάλο αριθμό οφειλόμενων Ημερησίων Αναπαύσεων σε Τμή-
ματα της συγκεκριμένης Υποδιεύθυνσης κατά το παρελθόν, οι οποίες εν τέλει  
χορηγούνται μετά από  παρεμβάσεις της Ένωσής μας.

Η συγκεκριμένη όμως καταγγελία  υπερβαίνει κατά πολύ τα εσκαμμένα. Η κατα-
στρατήγηση των διατάξεων του χρόνου εργασίας έχει ως συνέπεια την καταπό-
νηση, την  μείωση του υπηρεσιακού ενδιαφέροντος και της αποδοτικότητας του 
αστυνομικού προσωπικού,  ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζουν και την ποιότητα της 
ζωής του, όπως το ίδιο το Αρχηγείο έχει πολλάκις επισημάνει στις Διαταγές του 
προς τους Προϊσταμένους των Αστυνομικών Υπηρεσιών.

Τέλος, δηλώνουμε σε αυτούς που παρουσιάζουν τις παρατυπίες τους ως σύννο-
μες, χρησιμοποιώντας αναχρονιστικές μεθόδους τρομοκράτησης των συναδέλ-
φων, οι οποίοι αν μη τι άλλο νομότυπα παραπονέθηκαν για την καταπάτηση των 
εργασιακών τους δικαιωμάτων, ότι θα βρουν μπροστά τους την Ένωση Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Αθηνών και το Νομικό Τμήμα αυτής.

Εργασιακός μεσαίωνας στο Τμήμα 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

Ασφάλειας Αττικής
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   Αλλαγή στη διοίκηση όλης της Δ.Α.Ε.Α. (Υ.ΜΕ.Τ. - Υ.Α.Τ.). Ανέλαβαν τη διοίκησή 
μας τρεις (3) αξιωματικοί έμπειροι και καλοί γνώστες του αντικειμένου. Να τους 
ευχηθούμε ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ!                

    Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων τους, ο Ταξίαρχος ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ  Δη-
μήτριος και Α/Δ ΤΣΙΑΠΟΚΗΣ Σεραφείμ έδειξαν να έχουν όρεξη για δουλειά. Μέσα 
σε αυτούς τους πρώτους μήνες προέβησαν σε κάποιες αλλαγές ουσίας για την 
υπηρεσία μας...                                                       

   Ξεκίνησε επιτέλους η εφαρμογή του οχταώρου στη συντήρηση. Μάλιστα, με 
εντολές της νέας διοίκησης μετά από αθλητικές εκδηλώσεις ή πορείες, εφόσον 
δεν υπάρχει κάποια άλλη εκδήλωση, οι διμοιρίες αποδεσμεύονται νωρίτερα 
(δουλεύοντας συνήθως εξάωρα).          

   Ο Α-300 και ο Α-308 δέχτηκαν τις προτάσεις της Ε.ΑΣ.Υ.Α. και προέβησαν σε 
«μάζεμα» των διμοιριών. Ούτε δύο μήνες δεν πέρασαν από την ανάληψη των 
καθηκόντων τους και τα σταθερά περιπολικά μειώθηκαν στο μισό (από δέκα που 
είχαμε πριν έχουν μείνει μόλις πέντε, και μάλιστα, όλα σε ένα «σημείο»). Να το-
νίσουμε ότι η απάντηση των προηγούμενων διοικήσεων σε αυτό το πάγιο αίτημά 
μας ήταν ότι επρόκειτο για σχέδια ασφαλείας τα οποία δεν μπορούν να αλλά-
ξουν. Η νέα διοίκηση όμως, συμφώνησε μαζί μας ότι αυτό έβλαπτε τη συνοχή και 
το ηθικό των διμοιριών, βρήκαν τους τρόπους και το έπραξαν. Άρα μπορούσαν 
και οι προηγούμενοι....  

  Με εντολή του Α/Δ ΤΣΙΑΠΟΚΗ  έχουν χορηγηθεί φυσούνες σε αρκετά σημεία 
που εκτελούν υπηρεσία οι διμοιρίες της Υ.ΜΕ.Τ., ακόμα και σε διμοιρίες που πη-
γαίνουν σε γήπεδα ή πορείες. Ήταν κάτι που «φωνάζαμε» διαρκώς αλλά η προη-
γούμενη διοίκηση σφύριζε αδιάφορα.   

  Με τον ερχομό του ο Α-308, άλλαξε και το σχέδιο ασφαλείας της έδρας μας, 
κάνοντας το πιο ευέλικτο και κυρίως πιο αποτελεσματικό. Πρακτικές αλλαγές οι 
οποίες έπρεπε να γίνουν εδώ και χρόνια, αλλά...   

   Επίσης, η νέα διοίκηση (Α-300 και Α-308) βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή 
δίπλα στις διμοιρίες που ενήργησαν σε Μυτιλήνη και Χίο. Μάχιμη διοίκηση μετά 
από χρόνια! 

   Τα όσα διαδραματίστηκαν σε Χίο και Μυτιλήνη μόνο αγανάκτηση προκάλε-
σαν. Πλήρης αδιαφορία από τις Α.Δ. Λέσβου και Χίου απέναντι στις διμοιρίες που 
τόσα χρόνια που διαρκεί το μεταναστευτικό τις ενισχύαμε. 

   Ανύπαρκτη η διοικητική τους μέριμνα όσον αφορά τη διαμονή και σίτιση των  
διμοιριών. Τη λύση και εδώ την έδωσε η Ένωση Αθηνών. 

 Οι διμοιρίες εργάστη-
καν 36 ώρες συνεχόμενα 
χωρίς να τους χορηγηθεί 
ούτε ένα μπουκαλάκι 
νερό...Σας ευχαριστούμε!

 Από τις ανωτέρω διευ-
θύνσεις δεν επετράπη 
στους έμπειρους αξιω-
ματικούς της Δ.Α.Ε.Α. να 
σχεδιάσουν και να οργα-
νώσουν την όλη επιχεί-
ρηση. Δεν τους άκουσαν 
ούτε καν ως προς την τοποθέτηση των διμοιριών, γιατί άραγε; Οι ευθύνες έχουν 
ήδη ζητηθεί και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποδοθούν.                   

  Σε όλες τις διμοιρίες έδωσαν άλλο κανάλι επικοινωνίας (και μάλιστα «προβλη-
ματικό») απ΄ αυτό που χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι για επικοινωνία με το κέντρο. 
Ή μήπως δεν γνώριζαν ότι στα σημεία που ενεργούσαμε δεν είχαν ούτε σήμα τα 
κινητά μας τηλέφωνα;          

     Καμία φύλαξη των χώρων διαμονής των διμοιριών από τους ντόπιους συναδέλ-
φους. Κάποιοι άνανδροι και θρασύδειλοι εισέβαλλαν σε ξενοδοχείο στη Χίο την 
ώρα που ξεκουράζονταν οι συνάδελφοί μας και τους ξυλοκόπησαν. Την επόμενη 
μέρα κάποιοι άλλοι στην Μυτιλήνη διέρρηξαν τα δωμάτια άλλων συναδέλφων 
μας κλέβοντας και καταστρέφοντας τα πράγματά τους. Ευθύνες υπάρχουν;                                    

    Οι αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Α. που βρίσκονταν στα νησιά έκαναν κάθε τι δυνατόν 
να προστατεύσουν τις διμοιρίες, παίρνοντας μάλιστα  αρκετές πρωτοβουλίες πέ-
ραν των αρμοδιοτήτων τους, καθότι οι τοπικοί αξιωματικοί ήταν εξαφανισμένοι. 
Ανεξαρτητοποίηση τις Δ.Α.Ε.Α. ΤΩΡΑ!                                 

   Η Π.Ο.ΑΣ.Υ και η Ε.ΑΣ.Υ.Α., βρέθηκαν στο πλευρό των διμοιριών από την πρώτη 
στιγμή, ενήμερες για τα όσα υποστήκαμε, δίνοντας καίριες λύσεις καλύπτοντας 
ανεπάρκειες άλλων αλλά ακόμα και με την φυσική παρουσία των προέδρων τους 
στα νησιά ενισχύοντας το ηθικό των συναδέλφων.    

 -  Με την επιστροφή από τα νησιά κάποιοι βιάστηκαν να «δικάσουν» τους άντρες 
αυτής της υπηρεσίας για τα όσα συνέβησαν εκεί, αποκαλώντας μας τραμπού-
κους, χουλιγκάνους κ.τ.λ., και είπαν ότι ντρέπονται για εμάς. Αυτοί οι «χουλιγκά-
νοι» όμως δεν δίστασαν να κόψουν τις άδειες τους, τις απαλλαγές που τους εί-
χαν χορηγηθεί, να αφήσουν (ξανά) πίσω τις οικογένειές τους, να αψηφήσουν τη 

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

ΤΖΑΝΗΣ Αντώνιος, ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ Σπυρίδων

Η φωνή της Υ.ΜΕ.Τ.
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σωματική και ψυχολογική τους κόπωση και να φύγουν οικειοθελώς για τον Έβρο 
ώστε να υπερασπιστούν τα σύνορα της Πατρίδας μας. ΜΟΝΟ ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ!!! 

   Οι ανωτέρω «χουλιγκάνοι» αν και εργάζονται σε πραγματικά δύσκολες συνθή-
κες στην γραμμή των συνόρων του Έβρου, συλλογιζόμενοι τις ανάγκες της εκεί 
τοπικής κοινωνίας, σκέφτηκαν - οργάνωσαν και πραγματοποίησαν εθελοντική 
αιμοδοσία με μεγάλη μάλιστα συμμετοχή. Συγχαρητήρια!                                                     

-  Και ενώ οι διμοιρίες χρησιμοποιούνται παντού και για τα πάντα, πέραν των 
προφορικών «μπράβο» δεν βλέπουμε και την αντίστοιχη υλική υποστήριξη.                                                   

-  Τα οχήματά μας (Λ/Φ και περιπολικά) χρειάζονται συντήρηση άμεσα. Η κατά-
σταση έχει αρχίσει να ξεφεύγει και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφά-
λεια του προσωπικού (και όχι μόνο).

 - Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες της διοίκησης μας αλλά και της Ε.ΑΣ.Υ.Α. 
για άμεση αγορά - παραλαβή δημόσιων υλικών για την υπηρεσία μας (και ενώ 
είχε διεξαχθεί διαγωνισμός) το αρχηγείο αποφάσισε να τα ακυρώσει όλα και να 

τα ξανακάνει απ΄ την αρχή δημιουργώντας έτσι μια μεγάλη χρόνο-καθυστέρηση 
στον εφοδιασμό μας με καινούρια υλικά. Γιατί; Ανεξαρτητοποίηση της Δ.Α.Ε.Α. 
τώρα, η μόνη ΛΥΣΗ!    

-  Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. δίπλα στη Δ.Α.Ε.Α., και την περίοδο της πανδημίας. Χορήγησε ήδη 
κάποια υλικά για την προστασία των συναδέλφων (μάσκες και γάντια) και έπεται 
συνέχεια.

-  Αλγεινή εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός της έκτακτης μετάθεσης Α/Υ της 
υπηρεσίας μας προς το Α.Τ ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ο συγκεκριμένος τυγχάνει εκ των ικανο-
τέρων αξιωματικών της Υ.ΜΕ.Τ.. Το χειρότερο όμως είναι πως αυτή η μετάθεση 
διετάχθη και του κοινοποιήθηκε ενώ επιχειρούσε με διμοιρίες στη Χίο, απ’ όπου 
γύρισε τραυματίας καθώς φρόντισε, αντί να κρυφτεί,να ενεργήσει για να προ-
στατέψει τους συναδέλφους του, στρέφοντας ένα πλήθος θρασύδειλων πάνω 
του.
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Τα νέα της Υ.Α.Τ.

Δε θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά παρά μόνο με τα όσα συνέ-
βησαν στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Εκεί όπου οι Διμοιρίες μας επι-
χειρούν από το 2015 προασπίζοντας την τάξη και τη νομιμότητα αλλά και διαφυ-
λάττοντας την ασφάλεια τόσο των τοπικών συναδέλφων όσο και των νησιωτών 
κατοίκων από τους χιλιάδες πρόσφυγες που βρίσκονται στις Δομές Φιλοξενίας σε 
ΧΙΟ και ΛΕΣΒΟ οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις διαμαρτυρόμενοι γίνονται βίαιοι 
με αποτέλεσμα να εξαπολύουν επιθέσεις είτε κατά συναδέλφων μας είτε κατά 
των ντόπιων κατοίκων.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου Διμοιρίες της ΥΑΤ ανακλήθηκαν λίγες μόνο 
ώρες μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους για να απεγκλωβίσουν συναδέλφους 
από τους χώρους των Hot Spot ή για να ανακόψουν πορείες εκατοντάδων εξαγρι-
ωμένων μεταναστών προς την πόλη της Μυτιλήνης.

Εκεί είμασταν τα καλά ΜΑΤ. Οι προστάτες των συναδέλφων και αυτοί που δι-
ατηρούσαμε την κανονικότητα και την ορθή λειτουργία των δομών φιλοξενίας 
αφήνοντας πίσω τις οικογένειες μας και τα σπίτια μας για είκοσι ημέρες και ένα 
μήνα . Είμασταν αυτοί που χωρίς να υπολογίζουμε ωράρια και συνθήκες εργα-
σίας τρέχαμε ώστε να κατευνάσουμε τυχόν ταραχές που θα μπορούσαν να απο-
βούν μοιραίες.

Τον Αύγουστο του 2020 μετά από διαταγή της Ηγεσίας οι Δυνάμεις της ΥΑΤ 
αποσύρθηκαν από τα νησιά μας, απόφαση που είχε ως αποτέλεσμα διμοιρίες 
που έβγαιναν για εκτέλεση υπηρεσίας είτε στο Κέντρο της Αθήνας είτε σε κάποιο 
γήπεδο να μεταβαίνουν εκτάκτως και χωρίς καμία προειδοποίηση με C-130 στα 
εν λόγω νησιά όταν τα πράγματα ξέφευγαν είτε με εξεγέρσεις είτε με άλλες δύ-
σκολες καταστάσεις στις οποίες μας είχαν ανάγκη.

Δεν πρόλαβαν να περάσουν μερικές εβδομάδες από την αποχώρηση μας όταν 
σχεδόν ολόκληρη η υπηρεσία μας έλαβε εντολή εν μια νυκτί να μεταβεί τόσο 
στην Χίο όσο και στην ΛΕΣΒΟ ώστε να συνδράμει στην διαμόρφωση των νέων 
δομών Φιλοξενίας κλειστού τύπου.

Οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν που μας ευχαριστούσαν και μας επευφημούσαν για 
την αποτελεσματικό μας.

Οι ίδιο άνθρωποι που μας καλωσόριζαν όταν φτάναμε στο νησί τους.

Ήταν οι ίδιοι που τάχθηκαν απέναντι μας.

Τόσο στην Χίο όσο και στην ΛΕΣΒΟ οι Διμοιρίες βίωσαν απάνθρωπες συνθήκες, 
δέχθηκαν επιθέσεις με τέτοια σφοδρότητα και τέτοιο μένος λες και ήταν ΜΑΤΑ-
ΤΖΗΣ αυτός που πήρε την απόφαση για την δημιουργία κλειστών δομών Φιλοξε-
νίας στα νησιά.

Οι δολοφονικές ενέργειες των κατοίκων δεν σταμάτησαν στον πετροπόλεμο 
και τις οδομαχίες.

Διμοιρίες δέχτηκαν ένοπλη επίθεση από «αγνώστους» οι οποίοι με κυνηγε-
τικές καραμπίνες άρχισαν να βάλλουν εναντίον τόσο των υπηρεσιακών οχημά-
των μας όσο και κατά ανδρών της ΥΑΤ.

Κάποιοι άλλοι πάλι χρησιμοποιώντας τα αγροτικά τους οχήματα ως φονικά 
όπλα αποπειράθηκαν να κλείσουν τον δρόμο σε υπηρεσιακά οχήματα ή ακόμα 
και να παρασύρουν πεζή δύναμη της υπηρεσίας μας.

Σοκαριστικό στην όλη υπόθεση είναι ότι Αστυνομικοί  των τοπικών διευθύνσε-
ων ,άνθρωποι που θέλουν να λέγονται συναδελφοί μας έδιναν πληροφορίες σε 
ταραχοποιούς ώστε οι επιθέσεις αυτών να είναι αποτελεσματικότερες. ΝΤΡΟΠΗ 
τους!

Μετά από παρέμβαση του προέδρου της Ένωσής μας κ. ΠΑΚΟΥ Δημοσθένη και 
του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ Γρηγόριου επιτέλους πάρθηκε η από-
φαση οι Δυνάμεις να επιστρέψουν στην Αθήνα.

Ο απολογισμός της μετάβασης των διμοιριών στα νησιά ήταν 130 τραυματίες 
άλλοι ελαφρά και άλλοι σοβαρότερα καθώς  και ανυπολόγιστες φθορές σε δημό-
σια υλικά και οχήματα.

Προς τιμήν της η διοίκηση της ΔΑΕΑ αποφάσισε να ξεκουράσει όσους συμμε-
τείχαν στην Αστυνομική επιχείρηση αυτή δίνοντας ολιγοήμερες άδειες.

.

Επιμέλεια: ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ΒΑΡΒΑΤΟΣ Απόστολος, ΓΕΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος, ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος, ΚΑΤΣΙΝΟΣ Ιωάννης, ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΣ Γεώργιος, ΛΑΧΑΝΑΣ Ηλίας, ΠΛΑΛΑΣ Γεώργιος, 

ΣΟΥΛΟΥΝΤΣΗΣ Γεώργιος, ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χρήστος, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, ΨΑΛΛΙΔΑΣ Γεώργιος
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Υ.Γ.1: Σχετικά με τα όσα συνέβησαν στα νησιά από κάποιους «συναδέλφους» των τοπικών Διευθύνσεων  περιμένουμε από την φυσική ηγεσία 
την εφαρμογή της πειθαρχικής νομιμότητας προς τους  αυτούς.

Υ.Γ.2: Η αγάπη για την Υπηρεσία αυτή είναι ίδια από τον νέο Αστυφύλακα της Διμοιρίας μέχρι τον Ταξίαρχο που υπηρετεί 41 χρόνια στην αστυ-
νομία, πολλοί δεν το καταλαβαίνουν επειδή δεν έχουν υπηρετήσει εδώ.

Η Ισχύς εν τη ενώσει.

Στο ΕΒΡΟ όμως τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Στην ακριτική Θράκη 
όπου χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού βιώσαμε μια κατάσταση άνευ προηγου-
μένου.

Από την πρώτη στιγμή που οι Διμοιρίες φτάσανε στον Έβρο η αγάπη και η συ-
μπαράσταση των κατοίκων με κάθε τρόπο ήταν έκδηλη.

Οι Διμοιρίες ζήσανε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ήταν αναγκαίο σε πολλές πε-
ριπτώσεις να επιχειρήσουν κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες. Είτε σε ελώδεις 
περιοχές είτε σε ξέρες του ποταμού Έβρου.

Η λάσπη έφτανε στην κυριολεξία μέχρι το γόνατο,ούτε ένας όμως δεν παραπο-
νέθηκε.Βρεθηκαμε εκεί για έναν ιερό σκοπό,για ένα εθνικό ζήτημα.

Οι Διμοιρίες είχαν να αντιμετωπίσουν εκτός από τον πετροπόλεμο από χιλιά-
δες μετανάστες που βρισκόντουσαν στην πλευρά της Τουρκίας και τις τουρκικές 
υπηρεσίες που δρούσαν στα σύνορα οι οποίες έκαναν  αμέτρητες  χρήσεις δα-
κρυγόνων εναντίον μας και  δεν δίστασαν ακόμα και να πυροβολήσουν εναντίον 
των Διμοιριών της ΥΑΤ ώστε να τις αναγκάσουν να κάνουν πίσω.

Οι Ματατζιδες όμως στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων ,όπως κάνουν πά-
ντα άλλωστε. Η κάθε αντιξοότητα ,η κάθε δύσκολη στιγμή έσβηνε από την μνήμη 
μας όταν μετά την υπηρεσία μας βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη για 
εμάς κατάσταση.

Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη από τους ντόπιους κατοίκους οι οποίοι βλέποντας 
μας έτρεξαν να μας προσφέρουν τρόφιμα και νερό. Έτρεξαν να μας χειροκροτή-
σουν ,να μας σφίξουν το χέρι και να μας εκφράσουν έμπρακτα ότι σε αυτόν τον 
αγώνα δεν είμαστε μόνοι μας.

Αυτό που έχουμε να τονίσουμε είναι ότι νιώθουμε μόνο υπερηφάνεια για τους 
συναδέλφους μας που έχουν αφήσει τα σπίτια και τις οικογένειες τους και παρ’ 
όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας με την δημόσια υγεία βρίσκο-
νται στον Έβρο και δίνουν σκληρές μάχες, επίσης τα μηνύματα που παίρνουμε 
καθημερινά από τους συναδέλφους των διμοιριών που βρίσκονται εδώ στην Αθή-
να είναι το πότε θα βρεθούν και αυτοί εκεί για να δώσουν την δική τους μάχη! 
Και τέλος πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αναγνωριστεί με πράξεις το 
έργο αυτής της υπηρεσίας από την πολιτεία!

Ως εκλεγμένοι συνδικαλιστές στην ένωση Αθηνών θα είμαστε δίπλα και στις 
διμοιρίες και στους αξιωματικούς της Υπηρεσίας σε ότι και αν συμβεί
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Αν και δεν το έχουμε συνηθίσει να γράφουμε για συγκεκριμένα πρόσωπα που 
πέρασαν από την Υπηρεσία μας αφήνοντας το στίγμα τους είτε θετικά είτε αρ-
νητικά, πιστεύουμε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να κάνουμε μια 
εξαίρεση για έναν άνθρωπο που δεν είναι άλλος από τον Ταξίαρχό μας τον κ. 
Παπαδήμο Δημήτριο με 41 χρόνια στην ενεργό δράση τα περισσότερα εκ των 
οποίων στην Υπηρεσία μας.

Κύριε Ταξίαρχε θέλουμε να ξέρεις ότι επί διοικήσεώς σου γύρισε το χαμόγελο 
στα πρόσωπά μας και η Υπηρεσία μας άρχισε να μπαίνει στην κανονικότητά της 
παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Θέλουμε να σου ευχηθού-
με τα καλύτερα για την νέα σου θέση σαν Διευθυντής της ΔΑΕΑ και ελπίζουμε 
να έρθουν ακόμη καλύτερες μέρες για την Διεύθυνσή μας. Επίσης ευχόμαστε τα 
καλύτερα και για τον νέο διοικητή της ΥΑΤ Α/Δ’ κ. Βούλγαρη Δημήτριο και είμαστε 
βέβαιοι ότι θα συνεχίσει το έργο

Η Ενωση Αθηνών στον Αγιασμό της Υ.Α.Τ.
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Ποιος φταίει; ποιος φταίει;
Κανένα στόμα δεν το ‘βρε και δεν το ‘πε ακόμα 

(Κοιτάξτε σε κάποιον καθρέφτη…)              

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών δηλώνουμε την ανα-
κούφισή μας για την ασφαλή επιστροφή των αστυνομικών δυνάμεων 
από τη Χίο και τη Λέσβο, μεταφέρουμε όμως ταυτόχρονα και την οργή 
μας για τα όσα ανεκδιήγητα συνέβησαν εκεί.

Επειδή έχει έρθει η ώρα του απολογισμού, θα θέσουμε προς όλους 
τους υπευθύνους κάποια ερωτήματα τα οποία οφείλουν να απαντη-
θούν άμεσα.

• Ποιος ήταν ο υπεύθυνος του σχεδιασμού της επιχείρησης ευρείας κλίμακας 
και γιατί παραμένει ακόμα στη θέση του;

• Είναι αληθές ότι δεν επέτρεπαν στους έμπειρους Αξιωματικούς της Δ.Α.Ε.Α. 
(Υ.Α.Τ. – Υ.ΜΕ.Τ.) να σχεδιάσουν την επιχείρηση και την τοποθέτηση των δυνάμε-
ων, αλλά δέχονταν εντολές από ανθρώπους που δεν έχουν γνώση του συγκεκρι-
μένου αντικειμένου;

• Ισχύει ότι στα σημεία που επιχειρούσαν οι δυνάμεις δεν υπήρχε σήμα στα 
κινητά τηλέφωνα, αλλά κυρίως ότι τα κανάλια επικοινωνίας των ασυρμάτων ήταν 
«νεκρά»;

• Υπήρχαν άλλα κανάλια επικοινωνίας τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιη-
θούν;

• Θα έπρεπε, εν μέσω «πολεμικού» κλίματος, να έχουν περιφρουρηθεί τα ξενο-
δοχεία που διέμεναν οι συνάδελφοι, ώστε να μην δεχθούν επίθεση την ώρα που 
ξεκουράζονταν στα δωμάτιά τους;

• Πιστεύει κανείς από τους υπευθύνους ότι θα έπρεπε να έχει εξασφαλιστεί 
η ασφαλής αποχώρηση των δυνάμεων από τη Χίο, ώστε να μην προσεγγίσουν 
ανενόχλητοι στο λιμάνι μπαχαλάκηδες, με συνέπεια να τους επιτεθούν με πέτρες 
και δυναμίτες ;

• Έχει να πει κάτι η Ηγεσία για ποιο λόγο εμφανίστηκε υψηλόβαθμος Αξιω-
ματικός με τηλεβόα σε συγκεντρωμένο πλήθος και επέρριπτε ευθύνες σε άλλες 
Υπηρεσίες;

• Ζητούσαν ή όχι την συνδρομή των ΜΑΤ σε κάθε δύσκολη περίσταση οι το-
πικοί άρχοντες των νησιών, αλλά και οι τοπικοί Αξιωματικοί τα τελευταία πέντε 
χρόνια που ο τόπος τους πληρώνει δυσανάλογο με την υπόλοιπη Χώρα τίμημα 
από το μεταναστευτικό – προσφυγικό,; Τώρα που φαίνεται ότι οι προσφυγικές 
ροές θα αυξηθούν θα ζητηθεί ξανά συνδρομή;

• Κάποιοι συνδικαλιστές που ελαφρά τη καρδία κάνουν κριτική εκ του ασφα-
λούς, μήπως θα έπρεπε να ζητήσουν μετάθεση στις διμοιρίες ώστε να βοηθή-
σουν τους συναδέλφους μας να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους;

• Η Ε.Δ.Ε. που ανακοινώθηκε 
από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. θα πε-
ριλαμβάνει τα πάντα; Θα ξεκινήσει 
δηλαδή από την πρώτη ώρα με την 
ανύπαρκτη διοικητική μέριμνα, 
με τα όσα οι συνάδελφοί μας κα-
ταγγέλλουν και θα γράψουν στις 
αναφορές τους μέχρι και τα όποια 
σφάλματα των αστυνομικών που 
σαφώς είναι καταδικαστέα ;

• Δεν θα έπρεπε να έχουν ήδη 
συλληφθεί ΟΛΟΙ εκείνοι που χω-
ρίς καλυμμένα χαρακτηριστικά του 
προσώπου τους, εισβάλλουν και 
ξυλοκοπούν αστυνομικούς σε δω-
μάτιο ξενοδοχείου, καθώς και όλοι 
εκείνοι που πρωτοστατούν σε επι-
θέσεις και ύβρεις;  Τα βίντεο αυτά έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου.

• Θεωρεί κανείς πως υφίσταται εκπαίδευση ικανή να κάνει έναν άνθρωπο να 
αντέχει ύστερα από δεκάωρο ταξίδι με πλοίο, στην συνέχεια να εργάζεται αδιά-
κοπα για 20 ώρες (εκ των οποίων οι 15 εν μέσω σφοδρών επεισοδίων), να τραυ-
ματίζεται, να αναπαύεται για 5 μόνο ώρες και να εργάζεται και πάλι για 20 ώρες 
σε εμπόλεμη κατάσταση και στο τέλος να είναι ένας άψογος επαγγελματίας ;
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Με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν στη Μυτιλήνη το διάστημα 24-26 Φεβρου-
αρίου2020 γράφω δύο λόγια για το πως βίωσα τα γεγονότα εγώ και οι συνάδελ-
φοί μου κατά την παραμονή μας στο νησί..Αρχικά με την άφιξή μας στο λιμάνι του 
Λαυρίου μας έδωσαν χάρτες με τα σημεία που θα γινόταν το κέντρο κράτησης και 
θα τοποθετούνταν οι διμοιρίες. Τα σημεία ήταν ήδη έτοιμα. Εδώ τίθεται το πρώτο 
ερώτημα : Γιατί δεν επετράπη στους Αξιωματικούς της ΔΑΕΑνα αναλάβουν αυτοί 
τον σχεδιασμό των μέτρων λόγω της εμπειρίας που διαθέτουν;Ταξιδέψαμε 10 
ώρες και δεν είχαμε ούτε καμπίνες. Το ειδικά ναυλωμένο για εμάς πλοίο διέθετε 
περίπου 10 καμπίνες που εκ των υστέρων διατέθηκαν σε μας μετά την καθοριστι-
κή παρέμβαση της Ένωσης Αθηνών και συγκεκριμένα του Προέδρου Πάκου Δημο 
σθένη.Από την στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας στην Μυτιλήνη γύρω στις 3:00 
τα ξημερώματα ήμασταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Με την άφιξη μας χρειασθή-
καμε τρεις (3) ώρες για να απωθήσουμε τα 400 συγκεντρωμένα άτομα που είχαν 
έρθει στο λιμάνι με σκοπό να εμποδίσουν την διέλευση μας πραγματοποιώντας 
σφοδρότατες επιθέσεις με μολότοφ και φωτοβολίδες. Είχαν παντού οδοφράγμα-
τα  ακόμα και στην είσοδο για το λιμάνι είχαν τοποθετήσει απορριμματοφόρα 
οχήματα του δήμου για να εμποδίσουν την κίνησή μας.Στις 6:00 το πρωί και αφού 
είχαν προηγηθεί όλα τα παραπάνω μετά από 17 ώρες ταλαιπωρίας για εμάς ήταν 
σαν να ξεκινάει τότε η υπηρεσία μας όπου και κινηθήκαμε για να αναλάβουμε τα 
σημεία μας.

Για να διανύσουμε μια απόσταση 30 χλμ με τα οχήματά μας χρειασθήκαμε 3 ώρες
καθότι παντού υπήρχαν οδοφράγματα. Είχαν τοποθετήσει οχήματα, κορμούς δέ-
ντρων,είχαν βάλει φωτιές ακόμη και καρφιά είχαν ρίξει στο οδόστρωμα. Με την 
άφιξη μας στην περιοχή «ΚΑΡΑΒΑΣ» υπήρχαν παντού άτομα και δεχόμασταν επι-
θέσεις συνεχώς. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε όλη την ημέρα ως αργά το βρά-
δυ.Εργασθήκαμε 24 ώρες με συνεχόμενες εντάσεις και επιθέσεις εναντίον μας. 
Αυτό δεν μας πτόησε. Όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες οι ΜΑΤΑΤΖΗΔΕΣ ξέρουν τι 
πρέπει να κανουν.Έχουμε φιλότιμο και αυταπάρνηση. 
Αυτό που μας ενόχλησε είναι ότι δεν υπήρξε διοικητική μέριμνα τόσο για την σίτι-
ση όσο και την διαμονή μας. Γιατί η Α.Δ. ΛΕΣΒΟΥ δεν μερίμνησε εγκαίρως για την 
διαμονή 11 διμοιριών που ήταν στο νησί; Η λύση δόθηκε αργά το απόγευμα της 
25/02/2020 με την καθοριστική παρέμβαση του
Προέδρου της Ένωσης Αθηνών Πάκου Δημοσθένη.Όσο για το τι επικράτησε τη 
δεύτερη μέρα , πως γίνεται να έχει ανακοινωθεί γενική
απεργία την επομένη στο νησί,  να πηγαίνεις για δουλειά και να μην συναντάς-
πουθενά αξιωματικούς και αστυνομικούς της Α.Δ. ΛΕΣΒΟΥ;

Ενώ κάποιες διμοιρίες θα δουλεύαμε απόγευμα την 26/02/2020 ενημερωθήκαμε 
στις 10:00 το πρωί από τον διοικητή της υπηρεσίας μας να μεταβούμε το γρηγο-
ρότερο στην περιοχή «ΔΙΑΒΟΛΟΡΕΜΑ» 4 φορές πήρα τηλ το Κ.Ε να επισπεύσει το 
όχημα για να παραλάβει τον οδηγό της διμοιρίας. Τελικά το όχημα προσήλθε μετά 
από μιάμιση ώρα. Το Κ.Ε ΛΕΣΒΟΥ δεν έδινε σημασία στις διαβιβάσεις των Αξιω-
ματικών της Δ.Α.Ε.Α. Δεν γνώριζαν  ότι στα σημεία που εργαζόμαστε δεν υπήρχε 
σήμα στα κινητά τηλέφωνα; Πλήρης αδιαφορία από την Δ.Α ΛΕΣΒΟΥ απέναντι 
μας.Όταν μας δόθηκε εντολή να οπισθοχωρήσουμε από τα σημεία ξεκινήσαμε 
περπατώντας να φτάσουμε στην Μυτιλήνη. Διανύσαμε μια απόσταση περίπου 
10 χιλιόμετρα πεζοί.Υπήρχαν παντού άτομα τα οποία μας πετροβολούσαν και έρι-
χναν φωτοβολίδες και μολότοφ εναντίον μας. Υπήρξαν κάποιοι ασυνείδητοι που 
με τα αγροτικά τους επιχείρησαν να μας πατήσουν και άλλοι έριχναν με τις καρα-
μπίνες προς το μέρος μας. Δίναμε εικόνα στο  κέντρο για τα έκτροπα που διαδρα-
ματίζονταν εις βάρος μας και ή δεν υπήρχε απάντηση ή μας έλεγαν ψυχραιμία. 
Μετά από 3 ώρες πορείας όταν εισήλθαμε στο στρατόπεδο οι στρατιωτικοί μας 
αντιμετώπισαν σαν να είμαστε εχθροί, μιλώντας άσχημα και απαξιωτικά στους 
αξιωματικούς της Δ.Α.Ε.Α. Όταν έσπασαν την πόρτα οι συγκεντρωμένοι οι στρα-
τιωτικοί πάλι εμάς κατηγορούσαν ότι τους προκαλέσαμε. Έξω από το στρατόπεδο 
συγκεντρώθηκαν περί τα 1500 άτομα. Μας έριχναν πέτρες μολότοφ φωτοβολίδες 
σε ευθεία γραμμή, με καραμπίνες ακόμη και δυναμίτες ψαρέματος. Εμείς όλοι 
λειτουργήσαμε άψογα αποκρούοντας τις δολοφονικές επιθέσεις που δεχθήκαμε, 
εμποδίζοντας τα άτομα να εισέλθουν γιατί είμαστε επαγγελματίες με υψηλό αί-
σθημα ευθύνης.Κλείνοντας, μετά από όλα αυτά που βίωσα θέλω να ευχαριστήσω 
τους Αξιωματικούς της Δ.Α.Ε.Α που ήταν στο νησί για τον υπεράνθρωπο αγώνα 
που κατέβαλαν για να μας προστατέψουν αναλαμβάνοντας ευθύνες και παίρνο-
ντας πρωτοβουλίες πέραν των αρμοδιοτήτων τους. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω 
ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και τον Πρόεδρο της ΕΑ-
ΣΥΑ ΠΑΚΟ Δημοσθένη που ήταν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή, ενήμεροι για τα 
όσα υποστήκαμε δίνοντας μας στήριξη και καίριες λύσεις καλύπτοντας έτσι 
ανεπάρκειες άλλων. Δεν θα ξεχάσω όταν έφτασαν ξημερώματα στο νησί για να 
κάνουν μαζί 
μας το ταξίδι της επιστροφής στηρίζοντας μας πέρα όλων των άλλων τόσο σε ηθι-
κό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.
Υ.Γ. Υπηρετώ 12 χρόνια στις διμοιρίες. Μόνο υπερηφάνεια νιώθω για τους
συναδέρφους μου για αυτό τον άθλο που πραγματοποιήσαμε κόντρα σε όλους 
και σε όλα.

Τα έκτροπα της Μυτιλήνης
Του Αλεξίου Κωνσταντίνου

Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α

Συνεργαστείτε για την επίλυση των ζητημάτων! Μην
αναγάγετε σε πρόβλημα τον Αστυνομικό Θεσμό!!

Σειρά εκτάκτων γεγονότων, ανά την επικράτεια, με έντονα τα χαρακτηριστικά,
αφενός της μη ορθής λειτουργίας του αστυνομικού μηχανισμού και αφετέρου,
της κοινωνικής έντασης, επιβάλλουν στην Ομοσπονδία μας, να
προειδοποιήσει κάθε αρμόδιο για τον υπαρκτό κίνδυνο τραγικών εξελίξεων με
ανθρώπινα θύματα και αναπότρεπτες καταστάσεις, στο εγγύς μέλλον!
Το φαινόμενο, βεβαίως, δεν είναι καινούργιο, καθώς η Ελληνική Αστυνομία
βρίσκεται διαρκώς στο μάτι του κυκλώνα, διαχρονικά, όταν το πολιτικό
σύστημα αδυνατεί να αντιμετωπίσει κοινωνικά προβλήματα ή κοινωνικές
αντιδράσεις.
Ειδικότερα, εκφράζουμε, την έντονη διαμαρτυρία μας και ζητάμε από την
πολιτεία, να σταματήσει να εκθέτει την Ελληνική Αστυνομία, τη μια για το
«μεταναστευτικό» και το «πανεπιστημιακό άσυλο», την άλλη για τη διεξαγωγή
συνεδρίων και την ψήφιση νομοσχεδίων και, όπως όλα δείχνουν, προσεχώς
με τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας.
Τόσο οι αιφνίδιες επιχειρήσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και η
κατακραυγή που προκαλούν, όσο και οι άστοχες – απερίσκεπτες ενέργειες
μεμονωμένων ατόμων, ενστόλων και μη, στην Αθήνα, δεν συμβάλλουν στη
δημιουργία κλίματος φιλικού της αστυνομίας προς τον πολίτη και την
κοινωνία. Απεναντίας, στρώνουν το έδαφος για τη διεύρυνση του χάσματος με   
την κοινωνία, απαξιώνοντας την αστυνομία και αφήνοντας απροστάτευτους
τους συναδέλφους μας, σε άδικες και επικίνδυνες για τη σωματική τους
ακεραιότητα, επιθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε επίσης να τονίσουμε ότι οι αστυνομικοί
εκτελούν εντολές ανωτέρων και μάλιστα, υπό την πλήρη πολιτική ευθύνη των
εκάστοτε Κυβερνώντων, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν διαρκώς για την
επαγγελματική τους επάρκεια σε όλους τους τομείς - εκπαίδευσης,
επιχειρησιακής ετοιμότητας και δράσης, διοικητικής υποστήριξης κ.λπ.
Κανείς, επομένως, δεν δικαιούται να απαξιώνει ή να θέτει σε κίνδυνο την
Ελληνική Αστυνομία και το ανθρώπινο δυναμικό της στο όνομα του δημοσίου
συμφέροντος, αλλά και κάθε άλλου συμφέροντος ή πολιτικής ή κομματικής
σκοπιμότητας.
Στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία, ο μόνος δοκιμασμένος δρόμος για την
επίλυση προβλημάτων, είναι ο ειρηνικός δρόμος του διαλόγου και της
δύναμης των επιχειρημάτων.
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Χωρίς διάθεση να μακρυγορήσω, θα ήθελα να παραθέσω τα βιώματα μου από το νησί 
της Χίου κατά το διάστημα 24 με 26 Φεβρουαρίου 2020. 

Αφιχθήκαμε στο λιμάνι του πειραιά υπό άκρα μυστικότητα και επιβιβαστήκαμε σε ειδικά 
ναυλωμένο πλοίο μόνο για εμάς και πλήθος άλλων συναδέλφων χωρίς να γνωρίζουμε βασι-
κές λεπτομέρειες για την διαμονή μας εκεί. Υπό άκρα μυστικότητα όμως μόνο για εμάς. Πως 
είναι δυνατόν όλα τα μέσα ενημέρωσης της Χίου να γνωρίζουν τα πάντα για την μετάβαση 
μας στο νησί και να παρακολουθούν το που βρίσκετε το πλοίο ανά πάσα στιγμή μέσω της 
εφαρμογής “ship tracking” ;

Στην συνέχεια διαπιστώσαμε μετά λύπης μας ότι θα περνούσαμε το 8ωρο ταξίδι στο 
σαλόνι του πλοίου και κατά την διαμονή μας στο νησί η Δ.Α Χίου είχε μεριμνήσει να διαμεί-
νουμε σε στρατόπεδο. 

Ευτυχώς έπειτα από παρέμβαση του Προέδρου της Ένωσης Αθηνών ΠΑΚΟ Δημοσθένη, τα 
δύο αυτά προβλήματα λύθηκαν άμεσα.

Με την άφιξη μας στο λιμάνι στην 03:15, το πρωί μας υποδέχθηκαν περίπου 200 άτο-
μα, εκσφενδονίζοντας μας πέτρες και φωτοβολίδες, καθώς και ένα απορριμματοφόρο του 
δήμου που δεν επέτρεπε την έξοδο των οχημάτων μας από το λιμάνι. Υπό τις εντολές των 
εμπειρότατων αξιωματικών της Υ.Α.Τ και της Υ.ΜΕ.Τ, που βρισκόντουσαν συνεχώς δίπλα μας 
καθαρίσαμε τον χώρο. Έπειτα από τρεις ώρες σφοδρότατων επιθέσεων και έχοντας λάβει 
εντολές κινηθήκαμε για τα σημεία, περιμετρικά του χώρου, όπου θα γινόταν το κέντρο κρά-
τησης.

Στην περιοχή όπου είχαμε διατεθεί να επιτηρούμε μαζί με μια ΔΙ.ΑΤ, βιώσαμε μία πο-
λεμική κατάσταση, δεχόμενοι μολότοφ, πέτρες, φωτοβολίδες, επιθέσεις με γκαζάκια και 
δυναμίτη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό συναδέλφων. Ο “πόλεμος”, όμως συνεχίστηκε 
για πολλές ώρες και βιώσαμε, χωρίς να είναι Πάσχα, τον παραδοσιακό ρουκετοπόλεμο της 
Χίου, όμως στόχος δεν ήταν η παρακείμενη εκκλησία αλλά οι συνάδελφοί μας.

Έχοντας εργαστεί σχεδόν 24 ώρες, μαχόμενοι κυριολεκτικά για την διασφάλιση της σω-
ματικής μας ακεραιότητας, αντιμετωπίσαμε και την αδιαφορία της Α.Δ Χίου για άλλη μια 
φορά, καθώς δεν είχε μεριμνήσει για την σίτιση μας. Δεν γνώριζε η Α.Δ Χίου ότι στα σημεία 
δεν έπιανε ο ασύρματος και τα κινητά τηλέφωνα, με αποτέλεσμα μία ΔΙ.ΜΕ.Τ να εργαστεί 
επιπλέον τρεις ώρες καθώς τόσο χρειάστηκε στο όχημα ασφαλείας να μεταβεί ώστε να τους 
ενημερώσει ότι σχόλασαν ;

Παραμερίζοντας τα προβλήματα από την ανύπαρκτη διοικητική μέριμνα και συνεχίζο-
ντας, γιατί αυτό έχουν μάθει να κάνουν οι διμοιρίες την ΔΟΥΛΕΙΑ τους κόντρα σε όλους, η 
επόμενη ημέρα έμελλε να είναι η πιο δύσκολη συναισθηματικά στην υπηρεσιακή μου ζωή. 

Την επόμενη μέρα άτομα από το νησί έφτασαν κυριολεκτικά στην πόρτα μας, εισβάλλο-
ντας στα δωμάτια μας κλέβοντας και πετώντας τις βαλίτσες και τα προσωπικά μας αντικεί-
μενα στην θάλασσα όσο και χτυπώντας τους εξουθενωμένους συναδέλφους μας, χωρίς την 
παραμικρή παρεμπόδιση καθώς φρόντισαν, να μην υπάρχει ουδεμία αστυνομική δύναμη, 
έξωθεν του ξενοδοχείου, παρά μόνο κατόπιν εορτής, στέλνοντας δύο τρία άτομα της τοπι-
κής δύναμης, τα οποία επέδειξαν για άλλη μία φορά αδιαφορία μπροστά στην εικόνα τριών 
τραυματισμένων συναδέλφων. Μόνο στον πόλεμο θα παραβιαζόταν η οικιακή μας ειρήνη. 
Πως είναι δυνατόν οι αστυνομικοί της Χίου, και όχι συνάδελφοι, γνωρίζοντας τρεις ώρες 
πριν για προγραμματισμένη διαμαρτυρία των κατοίκων με κατεύθυνση το ξενοδοχείο, που 
διαμέναμε να επιδείξουν πλήρη αδιαφορία μη ενημερώνοντας μας και τους το επέτρεψαν;

Η εικόνα των συναδέλφων μου που “ψάρευαν” τα πράγματα τους από την θάλασσα 
καθώς και τα πρόσωπα τους γεμάτα με απορία και θλίψη, έχουν χαραχθεί για πάντα στο 
μυαλό μου, όπως και το πείσμα τους να συνεχίσουν και να ετοιμαστούν για δουλειά, ώστε 
να συνδράμουν τα αδέρφια τους στις διμοιρίες που εργάζονταν και τους χρειαζόντουσαν. 

Βιώνοντας πραγματικά έναν “πόλεμο” έχοντας να αντιμετωπίσουμε την έχθρα των κα-
τοίκων και των αστυνομικών της Χίου που ήταν απέναντι μας, είχαμε δίπλα μας τους αξι-
ωματικούς της Δ.Α.Ε.Α που μας στήριζαν συνεχώς , τον πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ 
Γρηγόρη και τον πρόεδρο της Ε.ΑΣ.Υ.Α ΠΑΚΟ Δημοσθένη που ταξίδεψαν ξημερώματα από 
την Αθήνα για να έρθουν δίπλα μας.

Υ.Γ. Υπερηφάνεια για τους ΑΝΤΡΕΣ με τα μπλε και τα πράσινα που δεν  πτοήθηκαν 
ποτέ, κόντρα σε όλους και έπειτα από αυτά, κόβανε οικειοθελώς τα ρεπό τους προκειμέ-
νου να συνδράμουν στην δύσκολη κατάσταση που περνούσε η χώρα, προστατεύοντας τα 
σύνορα μας στον  Έβρο.

Ο “πόλεμος” της Χίου 
Tου Βασιλείου Δημητρίου 

Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α

Διπλό μέτωπο Π.Ο.ΑΣ.Υ. & EuroCOP υπέρ των συναδέλφων 

Διπλό μέτωπο της Ομοσπονδίας βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα με στόχο τη δη-
μοσιοποίηση των προβλημάτων των αστυνομικών που δίνουν μάχες κατά μήκος 
των ελληνοτουρκικών συνόρων, απαντώντας αποτελεσματικά στην πρωτοφανή 
πρόκληση της Τουρκίας να διευκολύνει τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές 
μέσω της χώρας μας προς την Ευρώπη.Κλιμάκιο της Ομοσπονδίας με επικεφαλής 
τον Πρόεδρο αυτής κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, επισκέπτεται περιοχές του Έβρου, 
ενώ το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της EuroCOP και Πρόεδρος της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής, συμμετέχει στην Εαρινή σύνοδο της 
Συνομοσπονδίας των ευρωπαίων αστυνομικών, η οποία πραγματοποιείται στο 
Πόρτο της Πορτογαλίας.Η Ομοσπονδία μας στέλνει για άλλη μια φορά ηχηρό μή-
νυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης όλων των συναδέλφων/συναδελφισσών μας 
στις ακριτικές περιοχές της χώρας και τους εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή 
της στις δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν. Μας 
κάνουν υπερήφανους για την αποτελεσματική τους συμβολή στην αντιμετώπιση 
ενός προβλήματος με διεθνείς διαστάσεις , αλλά την ίδια ώρα οφείλουμε να επι-
σημαίνουμε και να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που ανακύπτουν. Υπάρχουν 

πολλά προβλήματα, τα οποία η πολιτεία καλείται άμεσα να επιλύσει, προνοώ-
ντας ότι η έκτακτη κατάσταση στον Έβρο θα έχει προφανώς διάρκεια.
Την ίδια ώρα, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την Πρόεδρο της EuroCOP κα Angels 
Bosch, η οποία, ανοίγοντας σήμερα τις εργασίες της Εαρινής Συνόδου στο Porto, 
αναφέρθηκε ευθέως στη φύλαξη των ελληνικών -ευρωπαϊκών συνόρων από την 
Ελληνική Αστυνομία, τονίζοντας ότι οι Έλληνες αστυνομικοί έχουν αφεθεί μόνοι 
τους να αντιμετωπίσουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Αναφέρθηκε, επίσης, στις επι-
θέσεις που δέχτηκαν πρόσφατα οι αστυνομικοί τόσο στη Λέσβο όσο και στη Χίο, 
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όπου οι άλλοι πρωταγωνιστές αποτυγχάνουν, κα-
λούνται τα στελέχη της αστυνομίας να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτής της 
αποτυχίας. Κάλεσε μάλιστα τους πολιτικούς της Ευρώπης να  αντιληφθούν ότι οι 
αστυνομικοί δέχονται παντού μεγάλες πιέσεις, όσο ποτέ άλλοτε αυτήν την περί-
οδο, και επιβάλλεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους τους στη λειτουργία 
των αστυνομιών, διότι σε ενάντια περίπτωση το τίμημα το πληρώνει ολόκληρη η 
κοινωνία. Οι αστυνομικοί αξίζουν πολύ περισσότερα από το να αντιμετωπίζονται 
απλά ως αναλώσιμοι, τόνισε.
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Ανίκανοι ή αδιάφοροι… Σίγουρα επικίνδυνοι!
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών βρισκόμαστε για πολλοστή φορά 

στην δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε την ανεπάρκεια της Διοίκησης, ακόμα 
και στα πιο απλά ζητήματα.

     Οι «φωτεινοί παντογνώστες» που ήταν επιφορτισμένοι για την λήψη διοικη-
τικής μέριμνας, εν όψει της ογκώδους μετακίνησης αστυνομικών δυνάμεων από 
την Αττική στην Χίο και στη Λέσβο, έλαμψαν δια της απουσίας τους!

      Την ώρα που εκατοντάδες συνάδελφοί μας από Υ.ΜΕ.Τ., Υ.Α.Τ., Ο.Π.Κ.Ε. και 
άλλες Υπηρεσίες, μετέβαιναν στα ανωτέρω νησιά με διαταγή της Υπηρεσίας 
ώστε να εργαστούν σε συνθήκες «πολέμου», για ένα ακόμη ζήτημα που από 
εθνικό τείνει να μετατραπεί σε  αστυνομικό, ορισμένοι το μόνο που όφειλαν να 
κάνουν ήταν η εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης των αστυνομικών δυνάμε-
ων, η διαμονή και η σίτισή τους. 

Αυτά είναι ελάχιστα από τα δεκάδες προβλήματα που μας καταγγέλθηκαν τις 
πρώτες μόνο ώρες μιας επιχείρησης που κανονικά θα έπρεπε να είναι απόλυτα 
σχεδιασμένη από υψηλά αμειβόμενα στελέχη !

Εμείς, όπως και κάθε φορά όμως, δεν αφήσαμε τίποτα στην τύχη του, αφού 
δεν είμαστε «διορισμένοι» αλλά εκλεγόμαστε από τα χιλιάδες μέλη μας, στα 
οποία λογοδοτούμε και μόνο.  Το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αθηνών την 24/02/2020 ύστερα και από τη σημαντική συνδρομή του Προέ-
δρου της  Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γερακαράκου Γρηγόρη,  με καθοριστικές παρεμβάσεις προς 
την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία εξασφάλισε τη διάθεση των ελάχιστων καμπινών 
για τους συναδέλφους μας.Το επόμενο πρωί 25/2/2020, το Προεδρείο της Ένω-
σής μας μετέβη στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. και ύστερα από συνεχείς πιέσεις προς 
τους αρμόδιους Υπηρεσιακούς παράγοντες, διασφάλισε τα αυτονόητα !!!! Ήτοι: 
α) Σίτιση έστω και στις 10.00 π.μ. και β) Τη διαμονή των συναδέλφων μας.

Η  έκδοση των Διαταγών την τελευταία στιγμή δίνει την εντύπωση σ’ όλους 
ότι όλα λειτουργούν εκ του προχείρου με ορατή και επακόλουθη αρκετές φορές 
την αποτυχία του στοχευμένου αποτελέσματος, γεγονός που προκαλεί σωρεία 
δυσμενών και αρνητικών σχολίων για τον τρόπο λειτουργίας των Αστυνομικών 
Υπηρεσιών.

Επειδή όμως, δεν είναι δική μας δουλειά να καλύπτουμε τις ανεπάρκειες των 
διοικούντων,  αξιώνουμε από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία τα ονοματεπώνυ-
μα των υπευθύνων για την ελλιπή διοικητική μέριμνα και την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ τους 
ΔΙΩΞΗ, αφού είμαστε βέβαιοι ότι δεν έχουν την ευθιξία να υποβάλλουν την πα-
ραίτησή τους για το γεγονός ότι υποχρέωσαν τους συναδέλφους να ταξιδέψουν 
και να εργαστούν σε τριτοκοσμικές συνθήκες, τις οποίες εάν βίωνε κάποιος πολί-
της ή μετανάστης θα είχαμε το λιγότερο εισαγγελική παρέμβαση!!!

• Τα ναυλωμένα από την Διοίκηση πλοία δεν διέθεταν τον απαιτούμενο αριθμό 
καμπινών, ώστε οι συνάδελφοί μας να μπορέσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
τους να ξεκουραστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εάν διατάσσονταν σχετικά. Επί-
σης, όσες καμπίνες υπήρχαν δεν διατέθηκαν, αφού σύμφωνα με όσα μας κατήγ-
γειλαν οι συνάδελφοι – μέλη μας, δεν είχε πληρωθεί το ακριβές αντίτιμο για την 
παροχή καμπίνας !

• Οι συνάδελφοί μας με την άφιξή τους στα δυο νησιά διατάχθηκαν απευθείας να 
εκτελέσουν υπηρεσία σε πολεμικές συνθήκες, ενώ την ίδια στιγμή η Διοίκηση δεν 
είχε μεριμνήσει ούτε για ένα μπουκάλι νερό !

• Στις αγωνιώδεις ερωτήσεις των συναδέλφων μας για το που θα στεγαστούν 
κατά την διάρκεια της παραμονής τους στα νησιά, δεν έλαβαν ουδεμία σαφή απά-
ντηση.

Μάλλον όμως ζητάμε πάρα πολλά !!!

Για να γνωρίζει ο κάθε αστυνομικός και ο κάθε πολίτης για το τι έχει 
συμβεί, αναφέρουμε τα εξής τραγελαφικά:
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Χορήγηση υγειονομικού υλικού – Έκδοση εγκυκλίου – 
μνημονίου ενεργειών

Κορονοϊός

Αναφορικά με το μεγάλο ζήτημα του Convid-19 (κοροναϊού) που απασχολεί το 
τελευταίο χρονικό διάστημα την διεθνή κοινότητα και έχει φτάσει πλέον σε γειτο-
νική χώρα, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου.
Η εξάπλωση του ιού καθημερινά λαμβάνει ολοένα και πιο ανησυχητικές διαστά-
σεις και τείνει να εξελιχθεί σε πανδημία. Η Ελληνική Αστυνομία θα είναι ένας 
από τους κλάδους, οι οποίοι σε συντρέχουσα περίπτωση θα επιφορτιστούν με 
το δύσκολο έργο της  άμεσης επαφής με τυχόν φορείς του convid-19 κοροναϊού.
Για το λόγο αυτό φρονούμε ότι είναι επιβεβλημένα τα έγκαιρα αντανακλαστι-
κά όλων των συναρμοδίων Υπουργείων και Υπηρεσιών, ώστε να χορηγηθεί σε 
όλους τους συναδέλφους μας υγειονομικό υλικό (ειδικές μάσκες προστασίας, 
αντισηπτικά υγρά, ειδικά γάντια κλπ.) που σε περίπτωση ανάγκης, θα αποτελέσει 
ασπίδα προστασίας για τους συναδέλφους μας. Σε συνδυασμό δε με την έλλειψη 
συνεργείων καθαριότητας και απολύμανσης, οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας 
σε αστυνομικά κρατητήρια και Υπηρεσίες θα επιδεινωθούν δραματικά. 
Επιπρόσθετα, σήμερα 25/02/2020 συνεδρίασε η Ομάδα Εργασίας Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Ένωσής μας , την οποία απασχόλησε ιδιαιτέρως η έλλειψη σα-
φούς πρωτοκόλλου ενεργειών των εντεταλμένων οργάνων του Κράτους, σε περί-
πτωση εμφάνισης υπόπτου κρούσματος. Απαραίτητη κρίνεται, κατά την άποψή 
μας, η άμεση έκδοση μνημονίου ενεργειών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 

Υγείας προς τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, όπως η ΕΛ.ΑΣ.
Να τονίσουμε επίσης ότι πέραν του υπ’ αριθ. 1917/20/192547 από 27/01/2020 
εγγράφου της Δ/νσης Υγειονομικού / Α.Ε.Α. το οποίο αναφερόταν σε γενικά μέ-
τρα προφύλαξης του αστυνομικού προσωπικού, καθότι εκείνη την περίοδο πρω-
τοεμφανίστηκε ο ιός στην Κίνα, δεν έχει υπάρξει καμία νεότερη ενημέρωση για 
την πρόληψη και αντιμετώπισή του.

H Ε.ΑΣ.Υ.Α. έγκαιρα (25 / 02 / 2020) έκορυσε τον κώδωνα του κινδύνου

Άδεια ειδικού σκοπού – διευκόλυνση γονέων αστυνομικών

Μετά την απόφαση σύμφωνα με την οποία κλείνουν τα σχολεία για δύο εβδομάδες λόγω της εξάπλωσης του Covid-19 (κορονοϊού), ως Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, ύστερα από σχετικά ερωτήματα των χιλιάδων μελών που εκπροσωπούμε και μετά από τη σημερινή σχετική 
ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ζητούμε και εμείς από την πλευρά μας να υπάρξει μέριμνα για διευκόλυνση των αστυνομικών 
υπαλλήλων, κυρίως όμως ζητούμε να υπάρξει πρόβλεψη ώστε αν δοθεί από την Κυβέρνηση άδεια ειδικού σκοπού σε γονείς με τέκνα έως 15 ετών, η Διοίκηση άμεσα 
να μεριμνήσει για το πώς αυτό θα ισχύσει και για τους αστυνομικούς υπαλλήλους.  Προφανώς θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματός μας, 
πρέπει όμως να προβλεφθούν όλες οι περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν ανά Υπηρεσία ώστε να μην διασαλευθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός και προγραμ-
ματισμός των αστυνομικών αλλά και ο υπηρεσιακός σχεδιασμός. Το ζήτημα αυτό απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά και άμεση προεργασία ώστε να δοθούν λύσεις από 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
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Καταγγελίες της Ε.ΑΣ.Υ.Α. για μη τήρηση μέτρων ασφαλείας, 
οδηγιών και λοιπών προβλεπόμενων Διατάξεων

Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί από την αποστολή της έναν από τους πυλώ-
νες της Πολιτείας και προτεραιότητα του Κράτους οφείλει να είναι η προστασία 
του προσωπικού της, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες έκθεσής του στον 
Covid-19 (κορονοϊό).

Είμαστε, ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, στη δυσάρεστη θέση 
να επανέλθουμε, γνωστοποιώντας σας τραγελαφικές καταστάσεις οι οποίες 
μας καταγγέλλονται και λαμβάνουν χώρα τα τελευταία 24ωρα σε Αστυνομικές 
Υπηρεσίες, εκθέτοντας στον κίνδυνο μετάδοσης του ιού τους συναδέλφους – 
μέλη μας.

Συγκεκριμένα, γυναίκα αστυνομικός με χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα 
μετέβη χθες (14/03/2020) στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο με συμπτώ-
ματα πυρετού και βήχα, απ’ όπου την παρέπεμψαν σε γνωστό Νοσοκομείο 
(δεν αναφέρουμε την επωνυμία για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Σε τυχόν 
όμως επόμενη καταγγελία, θα είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε). Κατά 
την άφιξή της δεν υπεβλήθη στο τεστ για τον Covid-19 (κορονοϊό), διότι όπως 
της ανέφεραν, δεν ήταν ακόμα έντονα τα συμπτώματα, ενώ μέχρι προχθές η 
συνάδελφος εργαζόταν κανονικά στην Υπηρεσία της. Δεν είμαστε ειδικοί και 
έχουμε εμπιστοσύνη στο προσωπικό του κλάδου της υγείας, θεωρούμε όμως 
ότι οι αστυνομικοί οι οποίοι έρχονται καθημερινά σε επαφή με μεγάλο αριθμό 
συναδέλφων τους και πολιτών, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να έχουν προτε-
ραιότητα και να υποβάλλονται την ίδια στιγμή σε εξέταση όταν παρουσιάζουν 
επικίνδυνα συμπτώματα.

Ελπίζουμε πως ο λόγος για τον οποίο δεν εξετάστηκε 
να μην συσχετίζεται με το ύψος του κόστους της εξέτασης!

Ως Ένωση Αθηνών έχουμε κατά το παρελθόν πολλές φορές καλύψει ανά-
γκες μελών μας, αλλά και Υπηρεσιών, καλύπτοντας ακόμα και την απουσία της 
Πολιτείας και φυσικά δε θα διστάσουμε να το κάνουμε και τώρα, αλλά κατά τη 
γνώμη μας, είναι αδιανόητο να τίθεται ζήτημα κόστους όταν όλος ο πλανήτης 
βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πανδημία.

Όχι άλλη εγκληματική κωλυσιεργία
Τα γεγονότα συνεχώς σας προλαβαίνουν…

Επιπρόσθετα, με το υπ’ αριθ. 100/12 από 13/03/2020 έγγραφό μας ζητήσαμε 
όπως από πλευρά σας ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ανάλογα με εκείνα 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για λόγους Δημόσιας Υγείας, ανα-
φορικά με  την εξυπηρέτηση αλλοδαπών πολιτών στην Διεύθυνση Αλλοδαπών 
Αττικής, καθ’ ότι εργάζονται δεκάδες αστυνομικοί οι οποίοι έρχονται σε άμεση 
επαφή με αλλοδαπούς πολίτες. Επειδή ακόμα και χθες (14-03-2020) παρατη-
ρήθηκε στους χώρους της Υπηρεσίας υπέρμετρος συνωστισμός αλλοδαπών, 
παρακαλούμε όπως έστω και καθυστερημένα εκδοθεί σχετική διαταγή η οποία 
θα καθορίζει το καθεστώς λειτουργίας των γραφείων εξυπηρέτησης αλλοδα-
πών πολιτών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, αφού από  αύριο (όπως και 

τις προηγούμενες ημέρες), αναμένεται να παρουσιαστεί πλήθος αλλοδαπών 
πολιτών για να εξυπηρετηθούν. 

Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα που μας καταγγέλλεται είναι ότι ορισμένοι 
Διοικητές αρνούνται τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού κάνοντας δική 
τους κρίση των Διαταγών που εκδίδει το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., ενώ αρνούνται 
ακόμα και τη χορήγηση αδειών σε συναδέλφους με σοβαρά προβλήματα 
υγείας ή σε συζύγους εγκύων!

Προφανώς κάποιοι ζουν σε άλλο πλανήτη!

Είναι επιβεβλημένη η από πλευράς σας αναζήτηση τυχόν πειθαρχικών και 
ποινικών ευθυνών. Σε περίπτωση που κάποιοι δεν συνετιστούν με τα διατασσό-
μενα, τις επόμενες ημέρες είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε με επώνυμες 
καταγγελίες. Προς τούτο, καλούμε τους συναδέλφους μας σε περιπτώσεις 
άρνησης χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στους δικαιούχους οι οποίοι προ-
σκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να μας το καταγγέλλουν στο e-mail 
της Ε.ΑΣ.Υ.Α. eaya@otenet.gr

Αποτελούμε ως Οργανισμός μέχρι στιγμής ίσως τον μοναδικό φορέα του 
Δημοσίου που δεν υπάρχει πρόβλεψη για την μεθοδολογία εργασίας μας σε 
κλειστούς χώρους, την ίδια ώρα που συνεχίζουν να συνωστίζονται συνάδελφοι 
και κρατούμενοι στις Αστυνομικές Υπηρεσίες. 

Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα, η αυτονόητη διασφάλιση ενός υγιούς και 
ασφαλούς περιβάλλοντος για τους συναδέλφους μας, με αποκλειστικό σκοπό 
την αποτροπή μετάδοσης του ιού, δεν έχει επιφέρει τα αναμενόμενα αποτε-
λέσματα. 

Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και προειδοποιούμε ότι πρέπει να λη-
φθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα, γιατί στην απευκταία περίπτωση που 
κάποιος αστυνομικός νοσήσει από τον Covid-19, θα προκληθεί εξαιτίας της 
φύσης του επαγγέλματός μας μεγάλη διασπορά του κορονοϊού, με συνέπειες 
οι οποίες θα είναι ολέθριες για τις Αστυνομικές Υπηρεσίες και κατ’ επέκταση 
για την υγεία των ευπαθών ομάδων αστυνομικών, πολιτών και των οικογενειών 
τους,

Βρισκόμαστε σε  κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Προφανώς η Αστυνομία δεν μπορεί να βάλει λουκέτο όπως άλλες Υπηρεσίες 
και για να συνεχίσει να είναι στην πρώτη γραμμή δίπλα στους πολίτες, πρέπει οι 
ίδιοι οι Αστυνομικοί να αισθάνονται ασφαλείς και να είναι υγιείς.

Παρακαλούμε για την από πλευρά σας λήψη όλων των αναγκαίων και άμεσων 
πρωτοβουλιών προτού να είναι αργά. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήπο-
τε άλλη διευκρίνιση
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Επανερχόμαστε στο υψίστης σημασίας ζήτημα της πρόληψης μετάδοσης του 
Covid-19 (κορονοϊού), μνημονεύοντάς σας τα κάτωθι επείγοντα ζητήματα τα 
οποία χρήζουν, κατά την άποψή μας, άμεσων ενεργειών για την αντιμετώπισή 
τους από την Πολιτεία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

1.Χορήγηση υγειονομικού υλικού
Ως Ένωση Αθηνών, έγκαιρα, με το υπ’αριθ. 100/9 από 25/02/2020 έγγραφό 
μας, ζήτησαμε τη χορήγηση υγειονομικού υλικού σε όλους τους συναδέλφους 
μας (ειδικές μάσκες προστασίας, αντισηπτικά υγρά, ειδικά γάντια κλπ.) που 
θα αποτελούσε ασπίδα προστασίας. Δυστυχώς αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί 
μέχρι σήμερα και η Διαταγή που εκδόθηκε με μεγάλη καθυστέρηση (υπ’ αριθ. 
1744/20/540123 από 11-3-2020 έγγραφο του Κλάδου Διαχειριστικής – Τεχνικής 
Υποστήριξης & Πληροφορικής / Α.Ε.Α.) δεν έχει επιφέρει τα επιθυμητά απο-
τελέσματα, λόγω ελλείψεων στην αγορά δεδομένου ότι τα αποθεματικά στις 
αποθήκες των Διευθύνσεων δεν επαρκούν για τη χορήγηση του ανωτέρω υλι-
κού σε όλο το αστυνομικό προσωπικό.

Θέλουμε να ελπίζουμε, ότι μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα έχει επι-
λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έχουμε λά-
βει, καθώς πλέον δεν υπάρχει χρόνος για άλλες καθυστερήσεις.

2. Καθαριότητα
Δεν μπορούμε να μιλάμε για κορονοϊό 
όταν δεν υπάρχει η προβλεπόμενη καθαριότητα

Εξαντλήθηκαν πλέον όλες οι δικαιολογίες, καθ’ ότι έχουν παρέλθει σχεδόν 8 μή-
νες (!!!) από τότε που καταθέσαμε ως Ένωση Αθηνών σχετικό Υπόμνημα προς την 
Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, μνημονεύοντας σε αυτό την ελλιπή καθαριότητα 
και την ανυπαρξία απολύμανσης στους χώρους εργασίας και στα κρατητήρια.

Συνεργεία καθαριότητας δεν υπάρχουν, εδώ και ένα χρόνο, σε πολλές Αστυνο-
μικές Υπηρεσίες με αποκλειστική ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιακών παρα-
γόντων, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν ακόμα εικόνες αποστροφής!!! Επιπρό-
σθετα, σε καμία Αστυνομική Υπηρεσία δεν προβλέφθηκε να πραγματοποιείται 
τακτική απολύμανση των χώρων, με τον κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών ασθε-
νειών σε αστυνομικούς, κρατούμενους και πολίτες να καραδοκεί.

Αναρωτιόμαστε αν στις αρμοδιότητες του γιατρού εργασίας της Διεύθυνσης 
Υγειονομικού Α.Ε.Α. συμπεριλαμβάνεται η εποπτεία της τήρησης των κανόνων 
Υγιεινής και Ασφάλειας στις Αστυνομικές Υπηρεσίες. Ελπίζουμε ότι το υπ’ αριθ. 

1744/20/540123 από 11-3-2020 έγγραφο του Κλάδου Διαχειριστικής – Τεχνικής 
Υποστήριξης & Πληροφορικής / Α.Ε.Α. να επιλύσει έστω και τώρα αυτό το υψί-
στης προτεραιότητας πρόβλημα.
 3. Είσοδος κοινού στις Αστυνομικές Υπηρεσίες

Από την πλευρά μας εκτιμούμε ότι ως εργαζόμενοι Αστυνομικοί αλλά και ως εκ-
πρόσωποι εργαζομένων και όντας όλοι μας αρωγοί στην προσπάθεια να τηρη-
θούν τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή μετάδοσης του Covid-19 (κορονοϊού), 
είναι επιβεβλημένο να ληφθεί μέριμνα ώστε οι πολίτες οι οποίοι σκοπεύουν να 
επισκεφθούν Αστυνομικές Υπηρεσίες για διαδικαστικού χαρακτήρα και μη επεί-
γοντα ζητήματα, να εξυπηρετούνται κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας ή διά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι εφικτό.

Φρονούμε ότι καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η έκδοση σχετικής Εγκυκλίου 
με διευκρινήσεις προς τους Αστυνομικούς και τους πολίτες.

4.Αναστολή Πειθαρχικών Συμβουλίων

Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βάση είναι το 
ενδεχόμενο αναστολής των Πειθαρχικών Συμβουλίων, όπως αποφασίστηκε για 
τις ποινικές δίκες, προς αποφυγή περιττού συνωστισμού.

5. Έλλειψη ειδικότητας Πνευμονολόγου στα Κ.Ι.Α

Ο νέος κορονοϊός (Covid-19), σύμφωνα με τα ιατρικά ανακοινωθέντα, μπορεί να 
προκαλέσει πνευμονία και οξύ σύνδρομο του αναπνευστικού. Παραταύτα δεν 
υπάρχει, τη στιγμή αυτή, ειδικότητα πνευμονολόγου στα πολυιατρεία της ΕΛ.ΑΣ. 
για εξέταση κρουσμάτων που ενδεχομένως να προκύψουν. Είναι επιβεβλημένη, 
κατά την άποψή μας, η ενίσχυση των Κ.Ι.Α. με έναν πνευμονολόγο και με ειδικευ-
μένο νοσηλευτικό προσωπικό σε τυχόν ανακατανομή προσωπικού του Υπουργεί-
ου Υγείας.

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ως η μεγαλύτερη Πρωτοβάθμια 
Ένωση Αστυνομικών της Χώρας, αναμένει να αφουγραστείτε την αγωνία μας και 
όπως με καθοριστικές προσωπικές σας παρεμβάσεις τα ανωτέρω κρίσιμα ζητή-
ματα τύχουν θετικής κατάληξης.

«Πρόληψη μετάδοσης του Covid-19 (κορονοϊού) στις 
Αστυνομικές Υπηρεσίες»

Επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών 
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Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι για το ζήτημα της απολύμανσης σε Αστυνομι-
κές Υπηρεσίες και τα υπηρεσιακά οχήματα, το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Αθηνών επικοινώνησε εκ νέου με το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. και 
ζήτησε ενημέρωση. Κατόπιν της ανωτέρω επικοινωνίας σας γνωστοποιούμε  ότι:

•Έχουν ενημερωθεί εδώ και πολλές ημέρες μέσω POL οι Διαχειρίσεις όλων των 
Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α. να αποστείλουν προς το Αρχηγείο έκτακτα αιτήματα 
δαπανών για απ’ ευθείας αναθέσεις, ξεχωριστά για απολυμάνσεις και ξεχωριστά 
για συμβάσεις καθαριότητας.

•Η ίδια η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α. μεριμνά ήδη και έχει απο-
στείλει συνεργεία απολύμανσης σε Αστυνομικές Υπηρεσίες που το έχουν αιτηθεί 
υπηρεσιακά, καθώς και στα οχήματά τους. Ανεξάρτητα από την προαναφερόμενη 
διαδικασία και μέχρι αυτή να ολοκληρωθεί, θα συνεχίσει να αποστέλλει συνερ-
γεία απολύμανσης όπου παρίσταται ανάγκη.

Ας κινητοποιηθούν λοιπόν και κάποιοι Διοικητές Υπηρεσιών ώστε αν δεν έχει 
λάβει χώρα απολύμανση στις Υπηρεσίες τους και στα οχήματά τους, να υποβά-

λουν σχετικό αίτημα προς την Διαχείριση της Διεύθυνσης που ανήκουν και από 
εκεί προς την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου, καθώς μετά από έρευνα που 
διενεργήσαμε προέκυψε ότι πολλές Υπηρεσίες ΔΕΝ έχουν υποβάλλει καν σχετικά 
αιτήματα!!!  Ας αναλάβουν λοιπόν όλοι τις ευθύνες που τους αναλογούν, ας δρα-
στηριοποιηθούν και όχι να μετακυλύουν μονίμως το φταίξιμο δείχνοντας προς 
το Αρχηγείο.

Κλείνοντας, ζητούμε από όλους τους εκλεγμένους αντιπροσώπους αλλά και 
από τα απλά μέλη της Ένωσης Αθηνών να μας ενημερώσουν τις επόμενες ημέρες, 
αν στην Υπηρεσία τους δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα απολύμανση, καίτοι έχει 
υποβληθεί σχετικό αίτημα ιεραρχικά.

Τέλος, διατυμπανίζουμε τοις πάσι ότι ο ρόλος των Σωματείων ΔΕΝ είναι να 
υποκαθιστά ή να παριστάνει τη Διοίκηση και να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις 
της, αλλά να αναδεικνύει τα προβλήματα και να προτείνει λύσεις για την επίλυσή 
τους.

Καταγγελία Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων 
    για την Κλειστή Δομή Μαλακάσας

Μετά από συνεχείς και επίμονες καταγγελίες συναδέλφων – μελών μας που κλή-
θηκαν εσπευσμένα να εκτελέσουν υπηρεσία στην Κλειστή Δομή Μαλακάσας, 
αντιπροσωπία του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Β/Α.Α. επισκέφτηκε χθες 25-3-2020 τον χώρο 
στην Μαλακάσα και διαπίστωσε «ιδίοις όμμασιν» όσα λαμβάνουν χώρα καθη-
μερινά εκεί.
Οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι όσα διαπιστώθηκαν εκφεύγουν κατά πολύ τα 
όσα χαρακτηρίζουν μια χώρα ως ευρωπαϊκή εν έτη 2020 και δημιουργούν μεγά-
λους προβληματισμούς για τη βασική ουμανιστική προσέγγιση φυλασσομένων 
και φυλασσόντων, τη βασική υγειονομική προστασία των ανωτέρω, τις συνθήκες 
που καλούνται να εκτελέσουν υπηρεσία οι συνάδελφοι και βεβαίως την τεράστια 
διακινδύνευση της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής τους. Στο πρώην στρα-
τόπεδο «Γερακίνη» λοιπόν, έχει δημιουργηθεί άτυπα και πριν την Κ.Υ.Α 2945/24-
3-2020 «Κλειστή Δομή Περιορισμένου Χρόνου» υπαγόμενη στην εποπτεία της Δ/
νσης Μεταγωγών και σε απλές σκηνές που περιφράσσονται με απλό συρματό-
πλεγμα στοιβάζονται περί τους 1.200 αλλοδαπούς κρατουμένους (?) κάθε φυλής, 
κάθε ηλικίας και με ανύπαρκτα μέτρα υγιεινής, ασφαλείας και βασικού κανονι-
σμού συνύπαρξης.
Το όλο φαινόμενο εν όψει και του Covid-19 εξελίσσεται μαθηματικά πλέον σε 
βραδυφλεγή (?) βόμβα καθώς εκλείπουν οι στοιχειώδεις φροντίδες υγειονομι-
κής προστασίας (τουαλέτες, καθαριότητα, μάσκες, γάντια, αριθμός διαμενόντων 
ατόμων στις σκηνές κ.τ.λ). Θα ανέμενε λοιπόν κανείς, εν όψει των κοσμογονικών 

γεγονότων που βιώνουμε, να υπάρξει τουλάχιστον ένας συντονισμός των αστυ-
νομικών δυνάμεων που διατάσσονται να εποπτεύσουν το χώρο (για φύλαξη δεν 
το συζητάμε καν) και του τρόπου που επιλέγονται αυτοί οι δέκα (10) δεκαπέντε 
(15) συνάδελφοι που προέρχονται από Υπηρεσίες της Βορειοανατολικής Αττικής, 
της Δυτικής Αττικής, της Υ.Α.Τ., της Δ/νσης Μεταγωγών καλούνται να «διαφυλά-
ξουν» τη λειτουργία της Δομής με ότι αυτό συνεπάγεται. Ο αριθμός, η ανομοι-
ογένεια, η παντελής έλλειψη σαφών εντολών και η εκ του πλαγίου «χρέωση» 
του τεράστιου αυτού αριθμού κρατουμένων στους παραπάνω κάθε φορά δια-
φορετικούς συναδέλφους, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σύντομα σε εξαιρετικά 
επικίνδυνες καταστάσεις. Ο καθένας ας αναλογισθεί τι θα συμβεί όταν υπάρξει 
συνδυασμός έξαρσης υγειονομικών συνθηκών και φύλαξης. Για τις συνθήκες, τα 
ωράρια των συναδέλφων, τη διακινδύνευσή τους ας μην επεκταθούμε καλύτερα 
όπως προειπώθηκε.
Φρονούμε ότι πλέον πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση όλων ανεξαιρέτως των 
συναρμοδίων φορέων για τη διαχείριση του μείζονος προβλήματος που τείνει να 
δημιουργηθεί.
Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου πριν να είναι αργά, πριν οι «λύσεις» που 
παραπέμπουν στο γνωστό «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού» προκαλέσουν 
ανεπανόρθωτη ζημιά. Η ολιγωρία είναι πλέον ασυγχώρητη.
Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους οι κατά το Νόμο Υπεύθυνοι.
Εμείς πάντως θα τις αναζητήσουμε.

Απολύμανση σε Αστυνομικές Υπηρεσίες – οχήματα
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Απίστευτη ανετοιμότητα παρατηρείται εκ μέρους του υπηρεσιακού μηχανισμού, 
καθώς δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα καμία πρόβλεψη για τους Αστυνομικούς 
που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα του Covid-19 (κορονοϊός) και 
στους οποίους ο Ε.Ο.Δ.Υ.  συνιστά να παραμείνουν για 14 ημέρες σε κατ’ οίκον 
περιορισμό !!!
Η αρμόδια Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α. στην οποία απευθύνονται οι συνά-
δελφοι και οι Υπηρεσίες τους προκειμένου να προβούν στις ενδεδειγμένες υπη-
ρεσιακές ενέργειες, απαντά ότι δεν υπάρχει έως σήμερα καμία εγκύκλιος που να 
προβλέπει τη δικαιολόγηση του κατ’ οίκον περιορισμού για το αστυνομικό προ-
σωπικό, με συνέπεια να επικρατεί σύγχυση.

Ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες τους αναγκαστικά αυτοσχεδιάζουν κατόπιν επικοινω-
νίας με τους ιεραρχικά προϊσταμένους, προκειμένου οι συνάδελφοι να τηρήσουν 
τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και να μην διακινδυνεύσουν πιθανή μετάδοση του επικίν-
δυνου ιού στο χώρο εργασίας τους.

Επειδή φρονούμε ότι το όλο ζήτημα αποτελεί υψίστης σημασίας, παρακαλούμε 
για τις άμεσες ενέργειές σας προς τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να 
εκδοθεί εγκαίρως σχετική εγκύκλιος που θα αφορά τους υπηρετούντες στην Ελ-
ληνική Αστυνομία.

Covid-19: Επείγουσα ανάγκη έκδοσης εγκυκλίου για το 
αστυνομικό προσωπικό

Οι Έλληνες Αστυνομικοί τοίχος προστασίας για την Κοινωνία
Την ώρα που η Χώρα μας βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση που έχουν αντιμετωπί-
σει οι μεταπολεμικές γενιές, ο Έλληνας αστυνομικός καλείται να βρεθεί στην 
πρώτη γραμμή του καθήκοντος για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορο-
νοϊού στην κοινωνία. Ήταν προφανές και απολύτως λογικό ότι μετά τη μάχη που 
δίνουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι αστυνομικοί θα αναλάμβαναν 
το δύσκολο έργο της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων  κυκλοφορίας που η 
Κυβέρνηση αποφάσισε.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνω-
μοσύνη μας σε όλους εκείνους τους συναδέλφους που θα κληθούν να εφαρμό-
σουν τα αναγκαία μέτρα, για όσο καιρό αυτά διαρκέσουν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να συνεχίσει να εξοπλίζει το προσωπικό 
της με τα απαραίτητα για την προστασία τους υλικά, (γάντια, μάσκες, αντιση-
πτικά) ως οφείλει, όπως πρώτη και εγκαίρως η Ένωσή μας επισήμανε. Αδήριτη 
όμως είναι η ανάγκη να συνεχίσουν να εφοδιάζονται απρόσκοπτα οι Υπηρεσίες 
της ΕΛ.ΑΣ. με υγειονομικό υλικό.

Απαραίτητη επίσης κρίνουμε την έκδοση εγκυκλίου που θα προβλέπει ρητά τα  
νέα καθήκοντα των εμπλεκομένων συναδέλφων μας, ώστε να αποφευχθούν τυ-
χόν διενέξεις με πολίτες που  δεν συνεργάζονται.

Αγαπητοί συμπολίτες, ως εργαζόμενοι αστυνομικοί ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗ-
ΤΑ (εξαιτίας της αποστολής μας) που έχετε πολλοί από εσάς να «ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ».

Θα είμαστε παντού όταν το καθήκον μας καλεί, ώστε να μείνει
η κοινωνία ασφαλής μέχρι να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης.

 Από την πρώτη στιγμή το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Αθηνών και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί της βρίσκονται δίπλα στους 
συναδέλφους όλων των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της, ώστε να υπάρχει άμεσα 
καταγραφή όλων των προβλημάτων 
που ανακύπτουν, προκειμένου δι-
αβιβαστούν στην Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. 
για να επιλυθούν.

Κλείνοντας, έχουμε ακράδαντα την 
πεποίθηση ότι οι όποιες εμφανί-
σεις εκπροσώπων αστυνομικών στα 
Μ.Μ.Ε. πρέπει να γίνονται τηρώντας 
όλα τα μέτρα ασφαλείας (τηλεφωνικά 
ή με εφαρμογές τηλεδιάσκεψης), να 
είναι στοχευμένες και πάντα στο πλαί-
σιο στήριξης των συναδέλφων μας, 
καθώς και όλης της κοινωνίας που 
υποφέρει. Δεν είναι άλλωστε ώρα αυ-
τοπροβολής, αλλά ώρα ευθύνης και 
κοινωνικής αλληλεγγύης.
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Εξυπηρέτηση αλλοδαπών πολιτών στην Διεύθυνση 
Αλλοδαπών Αττικής

Ικανοποιήθηκε το αίτημα της Ε.ΑΣ.Υ.Α. για τη Δ/νση 
Αλλοδαπών Αττικής

Άλλη μια επιστολή της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την πρόληψη της διάδοσης του κορονοϊού (Covid-19)

Με εντολή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η Διεύθυνση Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, καθώς και όλες οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών & Μετανάστευσης 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την πρό-
ληψη της διάδοσης του κορονοϊού (Covid-19), από την Πέμπτη 12/03/2020 έως 
και την Παρασκευή 10/04/2020 δεν θα εξυπηρετούν το κοινό, καθ’ ότι για το ανω-
τέρω χρονικό διάστημα θα δοθεί παράταση ισχύος των αδειών διαμονής, των 
δελτίων διαμονής, των δελτίων μόνιμης διαμονής, των βεβαιώσεων κατάθεσης 
αίτησης (μπλε βεβαίωση) και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής που 
λήγουν μέσα στο διάστημα αυτό. Αντίστοιχα, δεν θα εκδίδονται αποφάσεις επι-
στροφής εξαιτίας της λήξης του τίτλου διαμονής κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Ανάλογα, στα κατά τόπους Τμήματα Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών 
Αττικής εξυπηρετούνται καθημερινά εκατοντάδες αλλοδαποί πολίτες (αναγνω-
ρισμένοι πρόσφυγες οι οποίοι αιτούνται την έκδοση Αδειών Διαμονής Ενιαίου 

Τύπου (ΑΔΕΤ) και διαβατηρίων (TDV), ομογενείς από Αλβανία και Τουρκία για την 
έκδοση και ανανέωση ΕΔΤΟ-ΑΔΕΤ, πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση 
Αδειών Διαμονής, πολίτες τρίτων χωρών για την παράταση προξενικών θεωρή-
σεις κλπ.)

Επειδή στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής εργάζονται δεκάδες αστυνομικοί οι 
οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με αλλοδαπούς πολίτες προκειμένου να τους 
εξυπηρετήσουν, παρακαλούμε όπως από πλευρά σας ληφθούν όλα τα απαραί-
τητα μέτρα, ανάλογα με εκείνα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για 
λόγους Δημόσιας Υγείας.

 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στους συναδέλφους που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, ότι ύστερα από τις ανωτέρω παρεμβά-
σεις μας, εκδόθηκε σήμερα, 16 Μαρτίου 2020, ανακοίνωση της Γ.Α.Δ.Α., σύμφωνα με την οποία, οι πολίτες και οι συνήγοροι, για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών 
τους, θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο, μέσω τηλεφώνων και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ως Ένωση Αθηνών, δεν μπορούμε παρά να εξάρουμε την άμεση ανταπόκριση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, Υποστρατήγου κ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ Γεωργίου στο 
αίτημά μας, αποδεικνύοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον της Ηγεσίας στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη και προστασία από τον κορονοϊό, με 
σκοπό την αποφυγή συνωστισμού μεγάλου αριθμού ατόμων σε κλειστούς χώρους, για την προστασία πολιτών και αστυνομικών.
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Εναρμόνιση της λειτουργίας της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α. με την 
λειτουργία των Δικαστηρίων

Με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Πολιτικών Δικαστηρίων, Ποι-
νικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Χώρας, για το χρονικό διάστημα από 
13.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα 
αναφερόμενα στην από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19, η λειτουργία των δικαστηρίων 
περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που 
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, κα-
θώς και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης 
εκάστου αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώ-
πισης.

     Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι σήμερα 13/03/2020 παρατηρήθη-
κε το εξής οξύμωρο. Συνάδελφοι που υπηρετούν στην Διεύθυνση Μεταγωγών – 
Δικαστηρίων διατάχθηκαν να πραγματοποιήσουν πολλές μεταγωγές μεταξύ των 
οποίων και μία 28 κρατουμένων, οι οποίοι στοιβάχτηκαν σε ένα υπηρεσιακό όχη-
μα τύπου βαν προκειμένου να μεταφερθούν στα δικαστήρια, την ίδια ώρα που 
ο αριθμός των συνοδών αστυνομικών ξεπερνούσε τους 10. Ο συνολικός αριθμός 
των κρατουμένων στα δικαστήρια, μετά την άφιξή τους, αυξήθηκε κατακόρυφα, 
αφού οι μεταγόμενοι προστέθηκαν στους ήδη υπάρχοντες μέσα σε ένα κλειστό 
χώρο.

     Το τραγελαφικό είναι ότι σύμφωνα με τη χθεσινή απόφαση, αρκετές από 
τις προγραμματισμένες δίκες δεν πραγματοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να συνω-
στίζονται άσκοπα αστυνομικοί και κρατούμενοι σε χώρο λίγων τετραγωνικών, 
κάτι που αντίκειται στις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έτυχαν 
καμίας ενημέρωσης προκειμένου να αποφευχθούν οι άσκοπες μετακινήσεις κρα-
τουμένων και αστυνομικών,  που συνεπάγονται έκθεση σε κινδύνους ασφαλείας 
και υγείας καθώς και κατασπατάληση πολύτιμου αστυνομικού προσωπικού. Δεν 
θέλουμε επ’ ουδενί να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει μέριμνα για την υγεία των 
εργαζόμενων αστυνομικών και των μεταγόμενων κρατουμένων, ούτε να θεωρή-
σουμε ότι για την Πολιτεία ο αστυνομικός θεωρείται κατώτερος εργασιακός κλά-
δος εργαζομένων.

            Κύριοι Υπουργοί,

            Μια εποικοδομητική πρόταση θα μπορούσε να αποτελέσει η επιστροφή 
των κρατουμένων των οποίων οι υποθέσεις εκδίκασης έχουν ανασταλεί και για 
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή, στα Καταστήματα Κράτησης, προκει-
μένου να αποσυμφορηθούν τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστη-
ρίων Αττικής.

         Κλείνοντας, κατά την άποψή μας είναι αναγκαία η άμεση επικοινωνία με-
ταξύ των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, ώστε να ενημερώνεται έγκαιρα η Διεύθυνση 
Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής για το πρόγραμμα των δικών που θα πραγμα-
τοποιηθούν, έτσι ώστε να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις του αστυνομι-
κού προσωπικού το οποίο τις δύσκολες αυτές ώρες που διανύει η πατρίδα μας 
θα μπορούσε να είναι σε ετοιμότητα ώστε να συνδράμει σε άλλα καθήκοντα τα 
οποία αφορούν τη Δημόσια Υγεία.

Η Ενωση Αθηνών για τους αστυνομικούς
που διατίθενται στα ξενοδοχεία «καραντίνας»

Ενημερώνουμε τα μέλη μας που διατίθενται καθημερινά σε μέτρα φύλαξης ξε-
νοδοχείων που έχουν οριστεί ως χώροι προληπτικού περιορισμού όσων ατόμων 
επαναπατρίζονται στη Χώρα μας, ότι κατόπιν παρέμβασης του Προεδρείου της 
Ένωσης Αθηνών προς τον Α-51 Βοηθό Γ.Α.Δ.Α, Υποστράτηγο κ. ΣΑΝΙΔΑ Παρα-
σκευά, εκδόθηκε άμεσα Διαταγή στην οποία ορίζονται με σαφήνεια τα καθήκο-
ντα των διατιθέμενων αστυνομικών, η αρμοδιότητα κάθε φορέα, καθώς και η 
χορήγηση στις διατιθέμενες δυνάμεις, του απαραίτητου υγειονομικού υλικού 
ατομικής προστασίας.

        Τα μέλη του Δ.Σ. και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Ένωσης Αθηνών βρίσκο-
νται στις επάλξεις, γίνονται καθημερινά αποδέκτες ανακυπτόντων ζητημάτων τα 
οποία μεταφέρουν στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες για την αντιμε-
τώπισή τους, με γνώμονα την προστασία τόσο της υγείας, όσο και των εργασια-
κών δικαιωμάτων των συναδέλφων – μελών μας που εργάζονται υπό δυσμενείς 
συνθήκες εν μέσω πανδημίας.
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Άλλη μία αιμοδοσία της Ένωσης Αθηνών πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 
2020, στην Αίθουσα συγκεντρώσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με τεράστια επι-
τυχία.
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 χρεια-
στούν κάλυψη σε αίμα οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα, η Ένωσή μας ανταποκρίνεται 
άμεσα στις ανάγκες τους.    
 Ως Ένωση Αθηνών νιώθουμε μια τεράστια υποχρέωση να πούμε ένα «μπράβο» και ένα 
τεράστιο «ευχαριστώ» στα μέλη μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας.
 Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, 
Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΛΑΣΚΟ Σπυρίδωνα, τόσο για την παραχώρηση της αίθουσας, όσο 
και για την τιμή που μας έκανε να παρευρεθεί σε μία τόσο σημαντική για εμάς εκδήλωση 
της Ένωσης, καθώς και τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, Αστυνομικό Δι-
ευθυντή κ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ Χρήστο, ο οποίος μας τίμησε και αυτός με την παρουσία του.

Εθελοντική αιμοδοσία στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

Δίνω αίμα σημαίνει δίνω ζωή
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Άλλη μια αιμοδοσία της Ένωσής μας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11/03/2020, στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής με τεράστια επιτυχία.
Σε μία χρονική συγκυρία που λόγω της ενδεχόμενης έξαρσης του κοροναϊού κυριαρχεί ο φόβος σε όλη την χώρα, ένας πρωτόγνωρα μεγάλος αριθμός συναδέλφων 
προσήλθε για να επιτελέσει το «ιερό» του καθήκον και  να πιστοποιήσει το γεγονός ότι οι αστυνομικοί διακρίνονται για την ευαισθησία τους και το αίσθημα προσφο-
ράς στο κοινωνικό σύνολο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στην σημερινή εθελοντική 
μας αιμοδοσία αποτελεί ρεκόρ για τη συγκεκριμένη Διεύθυνση και σημειώθηκε 
σε μια εποχή που λόγω του φόβου για την εξάπλωση του ιού έχει μειωθεί κατα-
κόρυφα ο αριθμός των συμπολιτών μας που μεταβαίνουν σε νοσοκομεία για να 
δώσουν αίμα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα επάρκειας.

Στη σημερινή αιμοδοσία, με μέριμνα της Ένωσής μας και του αρμοδίου γιατρού 
λήφθηκαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί από τον 
αρμόδιο Οργανισμό για την προστασία από τον κοροναϊού.
Το σημαντικότερο όλων είναι ότι πλέον γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι πως όταν 
χρειαστούν κάλυψη σε αίμα οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα, η Ένωσή μας 
ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες τους.
Ως Ένωση Αθηνών νιώθουμε τεράστια υποχρέωση να πούμε ένα «μπράβο» και 
ένα «ευχαριστώ» στους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και 
να δεσμευθούμε ότι θα συνεχίσουμε ανάλογες δράσεις.
Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τόσο τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδα-
πών Αττικής Ταξίαρχο κ. ΔΑΒΑΛΟ Δημήτριο για την φιλοξενία όσο και τον Διευ-
θυντή της Διεύθυνσης Μεταγωγών Αττικής Ταξίαρχο κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Λάμπρο 
, οι οποίοι έμπρακτα στήριξαν την αιμοδοσία μας και δια της παρουσίας τους 
προέτρεψαν και παρότρυναν τους συναδέλφους να συμμετέχουν σ΄αυτή.

Απόλυτα επιτυχημένη η αιμοδοσία της Ε.ΑΣ.Υ.Α. και 
στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής

Δίνω αίμα σημαίνει δίνω ζωή
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Μια συγκινητική πρωτοβουλία ανέλαβαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
αντιπρόσωποι της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών που υπηρετούν στις 
διμοιρίες Υ.ΜΕ.Τ. – Υ.Α.Τ. οι οποίες έχουν διατεθεί για υπηρεσία στον Έβρο και 
είναι επιφορτισμένες με τη φύλαξη των συνόρων.
Συγκεκριμένα, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020, κατά τις ώρες 10.00 έως 17.00, θα 
διοργανώσουν εθελοντική αιμοδοσία σε αίθουσα του ξενοδοχείου «RAMADA 
PLAZA», τη διεξαγωγή της οποίας έχουν αναλάβει οι γιατροί και το νοσηλευτικό 
προσωπικό του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
Αυτή την ώρα στον Έβρο βρίσκονται δώδεκα (12) διμοιρίες Μ.Α.Τ. από το Νομό 
Αττικής, στις οποίες οι υπηρετούντες είναι στο σύνολό τους μέλη της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 
έξι (6) εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Ένωσής μας.
Η κίνηση των εκλεγμένων εκπροσώπων και των απλών μελών μας είναι ένα ελά-
χιστο δείγμα ευγνωμοσύνης απέναντι στους κατοίκους του Έβρου, οι οποίοι 
από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το ζήτημα στα σύνορά μας αγκάλιασαν τις 
αστυνομικές δυνάμεις, τους έδειξαν απέραντο σεβασμό και τους ευχαρίστησαν 
με κάθε δυνατό τρόπο για την υπεράσπιση της ζωής και της περιουσίας τους, 
αντιμετωπίζοντάς τους ως δικά τους παιδιά.
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών δηλώνουμε υπερήφανοι και συγκι-

νημένοι για την πρωτοβουλία αυτή των μελών μιας Υπηρεσίας, η οποία κατά και-
ρούς για πολιτικούς λόγους έχει κατασυκοφαντηθεί αισχρά.
Καλούμε όσους έχουν τη δυνατότητα, να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια, τα 
αποτελέσματα της οποίας σώζουν ζωές.
Οι συνάδελφοί μας από την πρώτη στιγμή αδιαμαρτύρητα μετακινήθηκαν από 
τις εστίες τους ώστε να διαφυλάξουν τα σύνορα της Πατρίδας μας και κάθε φορά 
που έρχεται η ώρα να πραγματοποιηθεί αλλαγή των δυνάμεων εκεί με άλλες από 
την Αττική, όλοι τους δηλώνουν εθελοντές.
Ενημερώνουμε ότι το αίμα που θα συγκεντρωθεί, θα χρησιμοποιηθεί για τις ανά-
γκες του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών όμως δεν σταματάμε εδώ την προ-
σφορά μας προς την κοινωνία και θα διοργανώσουμε και στην Αθήνα εθελοντική 
αιμοδοσία στις αρχές Απριλίου, σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί τις προσε-
χείς ημέρες.
Η Ενωσή μας  αντιλαμβανόμενη τις εκκλήσεις των ειδικών για τις ελλείψεις που 
παρουσιάζουν τα νοσοκομεία σε αίμα, θα επιδείξει για ακόμα μια φορά το κοι-
νωνικό της πρόσωπο.

Εθελοντική αιμοδοσία στον Έβρο από μέλη του Δ.Σ. 
& αντιπροσώπους  της Ένωσης Αθηνών των ΜΑΤ που 

φυλάνε τα σύνορα



σύγχρονηαστυνομία 28

Σε μια χρονική συγκυρία που κυριαρχεί ο φόβος σε όλους τους πολίτες, λόγω του 
κορωνοϊού και είναι ελάχιστοι οι συμπολίτες μας που μεταβαίνουν εθελοντικά 
στα νοσοκομεία για να δώσουν αίμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια έλλει-
ψη, η Ένωσή μας αποφάσισε να στηριχτεί στα αισθήματα του εθελοντισμού, της 
αλληλεγγύης και της διάθεσης για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο που διέπει 
τον Έλληνα αστυνομικό και διοργάνωσε με ανεπανάληπτη επιτυχία, άλλη μια αι-
μοδοσία, σήμερα 6 Απριλίου 2020, στην αίθουσα του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Το σύνολο του τεράστιου αριθμού μονάδων αίματος που συγκεντρώθηκε σή-
μερα, αποφασίσαμε ως Ένωση να διατεθεί εξ ολοκλήρου για τις ανάγκες του 
νοσοκομείου «Η Σωτηρία», το οποίο στεγάζει την τράπεζα αίματος της Ένωσής 
μας και το οποίο αποτελεί ένα από τα εξειδικευμένα νοσοκομεία αναφοράς και 
αντιμετώπισης κρουσμάτων του Covid-19. Η συγκεκριμένη μας κίνηση αποτελεί 
ένα ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για τη σκληρή μάχη που δίνουν καθημερινά 
οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και οι συνάδελφοί μας στο δρόμο και μία 
στήριξη στις σκληρές δοκιμασίες που περνούν οι συμπολίτες μας.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας τηρήθηκαν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., την 
τήρηση των οποίων επιμελήθηκε το Προεδρείο της Ένωσής μας. Η εικόνα των 
συναδέλφων να περιμένουν καρτερικά για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ουρά 
για να επιτελέσουν το «ιερό τους καθήκον» προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, 
μας γεμίζει υπερηφάνεια και σε συνδυασμό με την άλλη απολύτως επιτυχημένη 
αιμοδοσία που διοργανώθηκε από στελέχη της Ένωσής μας , που υπηρετούν στη 
Δ.Α.Ε.Α., πριν λίγες ημέρες στον Έβρο, νιώθουμε την ευθύνη να συνεχίσουμε μα 
ανάλογες δράσεις στο άμεσο μέλλον.
Για να αντιληφθεί κάποιος το μέγεθος της επιτυχίας της σημερινής αιμοδοσίας 
αρκεί να αναφερθεί το γεγονός πως αρχικά η αιμοδοσία ήταν προγραμματισμέ-
νη να περατωθεί, όπως συμβαίνει πάντα, στις 13.00 ώρα και τελικά, λόγω του 
μεγάλου αριθμού των συναδέλφων, περατώθηκε στα 16.00 και επίσης πως του-
λάχιστον είκοσι συνάδελφοι, οι οποίοι λόγω υποχρεώσεών τους δεν μπορούσαν 
να αναμένουν, αποχώρησαν και μετέβησαν στο νοσοκομείο «Η Σωτηρία» ή και 

σε άλλα νοσοκομεία και έδωσαν 
αίμα για την τράπεζα αίματος της 
Ένωσής μας, για τον ίδιο σκοπό.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από 
καρδιάς τον Αρχηγό της Ελληνι-
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγο 
κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ για τη 
συμβολή του στη διοργάνωση της 
αιμοδοσίας, τον Προϊστάμενο του 
Κλάδου Διοικητικής Υποστήρι-
ξης και Ανθρώπινου Δυναμικού / 
Α..Ε.Α. Υποστράτηγο κ. ΚΟΝΔΥΛΗ 
Χρήστο και τον Διευθυντή του 
Επιτελικού Γραφείου κ. Αρχηγού 
ΕΛ.ΑΣ. Ταξίαρχο κ. ΜΑΝΟΥΡΑ Χρή-
στο, οι οποίοι μας τίμησαν με την 
παρουσία τους ως εκπρόσωποι 
του Αρχηγείου.
Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή του ΚΕ.ΜΕ.Α. κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡ-
ΓΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη και τον Αναπληρωτή Διευθυντή κ. ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗ Νικόλαο για την 
παραχώρηση της αίθουσας, σημειώνοντας το γεγονός ότι ο κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥ-
ΛΟΣ συμμετείχε και στην αιμοδοσία, δίνοντας εθελοντικά αίμα για την Ένωσή 
μας.
Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη γιατρό και το νοσηλευτικό προσωπικό της 
κινητής μονάδας αιμοληψίας του νοσοκομείου «Η Σωτηρία», οι οποίοι αψηφώ-
ντας το ωράριο λήξης της βάρδιάς τους, παρέμειναν μέχρι να δώσει αίμα και ο 
τελευταίος συνάδελφος.

Συνάδελφοι,
Ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι στοιχεία 
απαραίτητα για να βγει η Χώρα μας από αυτόν τον εφιάλτη που βιώνουμε.

Το αίμα δεν παράγεται
Μόνο χαρίζεται

Ανεπανάληπτη η επιτυχία στην αιμοδοσία της Ένωσής μας
στην αίθουσα του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Το τολμήσαμε και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε απόλυτα!!!
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Καθήκον μας η «αιμοδοσία» της Κοινωνίας 
Τιμή μας η αναγνώριση της Προσφοράς μας

Με το Ν.1884/90  καθιερώθηκε το ενιαίο ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας με 
ισχύ από 1-1-1991. Με το Ν.3655/2008 ανατέθηκε η διαχείριση του ενσήμου στο 
Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α..

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1481/84 τα ένσημα ΕΛ.ΑΣ. (συμπεριλαμβανο-
μένου κατ’ επέκταση και του ενιαίου ενσήμου) ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο 
και όσοι τα διαχειρίζονται είναι δημόσιοι υπόλογοι, το δε αντίτιμο της ανάλωσης 
αυτών ως κοινωνικός πόρος περιέρχεται και αποτελεί περιουσία των Ασφαλιστι-
κών Ταμείων της ΕΛ.ΑΣ. (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.). Επίσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 
του Ν.1884/90, το καθαρό ποσό που προκύπτει από το ένσημο επιμεριζόταν σε 
ποσοστό 68% στον Τ.Π.Α.Σ. και σε ποσοστό 32% στον Τ.Π.Υ.Α.Π.. Αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι  το έσοδο του ενσήμου είναι ένας σημαντικός  πόρος για το Ταμείο 
μας, όπου σε ετήσια βάση ξεπερνά  τα 2.000.000 ευρώ. Η είσπραξη δε, γίνεται 
με δύο τρόπους: Για τιμές μέχρι 50 λεπτά με τον παλιό τρόπο της επικόλλησης 
ενσήμου το οποίο χορηγείται από το Ταμείο, για τιμές από 50 λεπτά και πάνω με 
την μορφή e-paravolo από την εφαρμογή https://www.gsis.gr/.

Με τον νόμο Ν.4393/2016 και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παρ. 6α καταργήθη-
καν κάποιοι κοινωνικοί πόροι όπως αυτοί περιγράφονταν  στο άρθρο 150 παρ. 1 
του Ν.3655/2008 και μεταξύ αυτών ο πόρος από διάθεση ενσήμου στο «Επικου-
ρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ).

 Σε συμμόρφωση με τον παραπάνω Νόμο εκδόθηκε την 27/6/2019 (ΦΕΚ.2553, 
τ. Β’) καθορισμού των κλάσεων ενσήμου της Ελληνικής Αστυνομίας, προσαρμόζο-
ντας τις τιμές στα νέα δεδομένα. Στην συνέχεια εκδόθηκαν νέες κλάσεις ενσήμου 
τα οποία στάλισαν σε όλες τις Υπηρεσίες και ήδη από 27-12-2019, επικολλούνται 
τα νέα ένσημα. Σχετική διόρθωση των τιμών έγινε και στο e-paravolo. 

Επίσης στο προσεχές διάστημα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς θα επικαιροποιηθούν  οι διατάξεις του Ν.1884/1990, ώστε να τροποποιη-
θούν τα άρθρα 4 & 5 του Ν.1884/90) για τον προσδιορισμό των ποσοστών κατα-
μερισμού του τελικού προϊόντος (μετά την ισχύ του Ν.4393/16) εκ νέου σε 68% 
και 32% στους δύο δικαιούχους Τομείς (Τ.Π.ΑΣ. & Τ.Π.Υ.Α.Π.) αντίστοιχα. 

Θέλω ολοκληρώνοντας το παρόν άρθρο και απευθυνόμενος σε όλους τους συ-
ναδέλφους να επισημάνω εκ νέου τη σπουδαιότητα που έχει το Ένσημο ως πόρος 
για το Ταμείο μας, που επ’ ευκαιρίας είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι  είναι από 
τα ελάχιστα που έμειναν εκτός ΕΦΚΑ, έχει αυτονομία, είναι οικονομικά βιώσιμο 
σε βάθος τουλάχιστον 50ετίας σύμφωνα με πρόσφατες αναλογιστικές μελέτες, 
δεν έχει λάβει χώρα καμία μείωση στα εφάπαξ που χορηγούνται από το Τ.Π.ΑΣ. 
και Τ.Π.Υ.Α.Π., αλλά αντιθέτως με την τελευταία σχετική Υπουργική Απόφαση προ-
βλέφτηκε βελτίωση προς τα πάνω. 

Για όλους τα προαναφερόμενα φρονώ ότι όλοι οι υπηρετούντες σε Υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας συνάδελφοι θα πρέπει να μεριμνούν για τις επικολλή-
σεις, ανά περίπτωση που απαιτείται, των αντίστοιχων ενσήμων και να αποφεύ-
γουν να παροτρύνουν τους πολίτες να επισκεφτούν κάποιο Κ.Ε.Π..

Έχει διαπιστωθεί δυστυχώς ότι υπάρχουν Αστυνομικές Υπηρεσίες που αναφέ-
ρουν μηδενικές αναλώσεις ενσήμου, πράγμα που αν λάβουμε υπόψιν όλα όσα 
έχουν προαναφερθεί είναι επιεικώς απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου. 

Ας βοηθήσουμε όλοι το Ταμείο να παραμείνει ανεξάρτητο, με οικονομική αυ-
τοτέλεια, εύρωστο, ώστε να λάβουν ένα ικανοποιητικό εφάπαξ τόσο αυτοί που 
τελειώνει ο εργασιακός χρόνος στο προσεχές διάστημα όσο και οι επόμενες 
γενιές.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, περιποιεί για μας ιδιαίτερη 
τιμή, εν μέσω μίας πανδημίας να αναγνωρίζεται (με το από 9/4/2020 έγγραφο 
του νοσοκομείου «Η Σωτηρία») από το ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό 
του Κλάδου Υγείας, το οποίο μάχεται στην «πρώτη γραμμή» για την αντιμε-
τώπιση της εξάπλωσης του Covid-19, η ανιδιοτελής προσφορά σημαντικής 
ποσότητας ασκών αίματος.

       Σε αυτές τις δύσκολες ημέρες για την Πατρίδα μας, τα μέλη της Ένω-
σης Αθηνών, διοργανώνοντας μέσα σε δέκα ημέρες δύο αιμοδοσίες, η μία 
στον Έβρο, όπου συγκεντρώθηκαν 70 ασκοί αίματος (υπ’ αριθ. 100/19-α από 
29/3/2020 ανακοίνωση Ε.ΑΣ.Υ.Α.) και η δεύτερη στις Σχολές Μεσογείων (αί-
θουσα ΚΕ.ΜΕ.Α.) στην Αθήνα, όπου συγκεντρώθηκαν 74 μονάδες αίματος (υπ’ 
αριθ. 100/16-γ από 6/4/2020 ανακοίνωση Ε.ΑΣ.Υ.Α.), απέδειξαν σε όλους ότι οι 
Αστυνομικοί, ως αναπόσπαστο κομμάτι της Κοινωνίας, εκτός από την προστα-
σία της, προσέφεραν στους πολίτες και το αίμα τους.

 Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.
Του  Αυρηλιώνη Γεώργιου

Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α
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Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, με παρεμβάσεις της προς όλους 
τους αρμόδιους Φορείς, ήταν η πρώτη Ένωση Πανελλαδικά που ανέδειξε το 
άλυτο μέχρι πρότινος ζήτημα, των ανεξόφλητων υπομνημάτων οδοιπορικών 
εξόδων για εκτός έδρας υπηρεσιακές μετακινήσεις που εκκρεμούσαν από το 
έτος 2016, συμπεριλαμβανομένων και των υπομνημάτων πρακτικής εκπαίδευ-
σης των Δοκίμων Αστυφυλάκων των τελευταίων ετών.

Επιπλέον, την 30 & 31 Ιουλίου 2019 στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ, το 
Προεδρείο της Ένωσής μας κατέθεσε δια ζώσης Υπόμνημα στη νέα Πολιτική 
και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο ζητήσαμε την επίλυση του όλου 
ζητήματος μέσω νομοθετικής ρύθμισης. Τούτο θέσαμε και στην συνάντηση 
του Οκτωβρίου 2019, στην οποία το Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α. επέδωσε στον κ. Αρχηγό 
της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ, σχετικό Υπόμνημα με τις 
προτάσεις μας.  Ανάλογες και αποφασιστικές υπήρξαν και οι παρεμβάσεις της 
Ομοσπονδίας μας.

 Ο αγώνας του συνδικαλιστικού μας κινήματος δικαιώθηκε, αφού με το άρθρο 
121 του Ν. 4636/2019 Τεύχος A’ 169 από 01.11.2019 «Ενταλματοποίηση και 
πληρωμή δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», το όλο ζήτημα 
επιλύθηκε οριστικά και μαζί με αυτό τα περισσότερα εκκρεμή υπομνήματα 
πρακτικής εκπαίδευσης.  

Επειδή, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Ένωσή μας γίνεται αποσπασμα-
τικά αποδέκτης ερωτημάτων αναφορικά με τη σύνταξη και τη διεκπεραίωση 
των υπομνημάτων, μετά από επικοινωνία πολλών εβδομάδων με τους αρμό-
διους Υπηρεσιακούς παράγοντες και συναντήσεών μας μαζί τους, θα θέλαμε να 
παρέχουμε στα μέλη μας μια πληρέστερη και αναλυτικότερη ενημέρωση για τις 
οικονομικές υποθέσεις υπομνημάτων πρακτικής εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυφυ-
λάκων και πρώην Ε.Φ. – νυν Αστυφυλάκων, ως εξής:

• Εκπαιδευτική Σειρά Δοκίμων Αστυφυλάκων 2011-2013: Το σύνολο των μηνών 
πρακτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων εκπαιδευτικής σειράς 2011-
2013, έχει εξοφληθεί εξ ολοκλήρου σε παρελθόντα χρόνο, για όλους τους 
εκπαιδευόμενους. Ζήτημα, το οποίο όταν προέκυψε (ανωτέρω 2 & 3 σχετικά 
έγγραφα) , η Ένωση Αθηνών, σε συνεργασία με τις Ενώσεις Πειραιά, Β/Α Αττικής 
και Δυτικής Αττικής, απευθύνθηκε στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, 
απαιτώντας να αποδοθούν και να πληρωθούν στους συναδέλφους της σειράς 
2011-2013, οι νόμιμες αποζημιώσεις της πρακτικής τους εκπαίδευσης.

• Εκπαιδευτική Σειρά Δοκίμων Αστυφυλάκων 2016-2018: Οι οφειλόμενοι μήνες 
της πρακτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων εκπαιδευτικής σειράς 
2016-2018, εξοφληθήκαν εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2019 και τα όποια 
υπόλοιπα θα εξοφληθούν έως το τέλος του Ιανουαρίου του 2020. Επιπλέον, 
εκκαθαρίστηκαν με την Νομοθετική Ρύθμιση του Νοεμβρίου, όλοι οι «προβλη-
ματικοί» μήνες, όπως αιτούνταν η Ένωσή μας. Όλα τα οφειλόμενα ποσά θα 
πιστωθούν στους λογαριασμούς μισθοδοσίας των δικαιούχων.

• Εκπαιδευτική Σειρά Δοκίμων Αστυφυλάκων 2017-2019: Όλοι οι οφειλόμενοι 
μήνες πρακτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων εκπαιδευτικής σειράς 
2017-2019 εξοφληθήκαν τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο του 2019 και τα 
όποια υπόλοιπα θα εξοφληθούν, επίσης,  έως το τέλος του Ιανουαρίου του 

2020. Επιπλέον, εκκαθαρίστηκαν με την Νομοθετική Ρύθμιση του Νοεμβρίου, 
όλοι οι «προβληματικοί» μήνες, όπως αιτούνταν η Ένωσή μας. Όλα τα οφειλόμε-
να ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς μισθοδοσίας των δικαιούχων.
• Εκπαιδευτική Σειρά Ειδικών Φρουρών 2011 (6η σειρά): Η εξόφληση των 
υπομνημάτων της πρακτικής εκπαίδευσης πρώην Ειδικών Φρουρών της 6ης 
εκπαιδευτικής σειράς 2011 – νυν Αστυφυλάκων, ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. 
Τα υπομνήματα αυτά επειδή αφορούν έτος το οποίο δεν προβλέφθηκε με την 
πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του  Νοεμβρίου 2019, προφανώς λόγω έλλειψης 
ενημέρωσης των αρμοδίων, έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν καταβληθεί τα 
οφειλόμενα ποσά στους συναδέλφους, μεγάλος αριθμός εκ των οποίων σήμερα 
αποτελούν μέλη της Ένωσής μας.
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΣ

• Όταν στην εφαρμογή υπομνημάτων εμφαίνεται η ένδειξη «Αναμονή πλη-
ρωμής μέσω Ε.Α.Π. (Υ.Δ.Ε.)», σημαίνει ότι το Υπόμνημα έχει αποσταλεί στην 
Υπηρεσία εκκαθάρισης και συνήθως λίγες ημέρες πριν ή και λίγες μετά από την 
ημερομηνία που αναγράφει, θα καταβληθεί το ποσό στο λογαριασμό μισθοδο-
σίας του δικαιούχου. Η ένδειξη αυτή υπάρχει, διότι ο διαχειριστής της Υπηρε-
σίας δεν ενημερώνεται από την Υπηρεσία εκκαθάρισης για το πότε  αυτή θα 
πραγματοποιηθεί.

• Όταν στην εφαρμογή υπομνημάτων εμφαίνεται η ένδειξη «Έγκριση από 
Ελεγκτική Αρχή», σημαίνει ότι το υπόμνημα έχει εκκαθαριστεί μέσω την παγίας 
προκαταβολής της Υπηρεσίας και τα χρήματα βρίσκονται στο διαχειριστή αυτής. 
Οπότε ο ενδιαφερόμενος πρέπει στη συνέχεια να επικοινωνήσει με τον διαχειρι-
στή της Υπηρεσίας για την πληρωμή. Σε πολλές περιπτώσεις που ο αστυνομικός 
έχει μετακινηθεί σε άλλη Υπηρεσία, ο διαχειριστής καταβάλει το ποσό που 
αναγράφει η εφαρμογή, στο λογαριασμό μισθοδοσίας του. Εάν ο/η δικαιούχος 
δεν έχει λάβει το ποσό που αναγράφεται, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον 
διαχειριστή της Υπηρεσίας.

Συνάδελφοι,
Φρονούμε ότι είναι επιβεβλημένη η παρέμβαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδί-
ας Αστυνομικών Υπαλλήλων προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., 
προκειμένου να:

α)  Επιλυθεί μέσω νέας νομοθετικής ρύθμισης, το άλυτο μέχρι σήμερα ζήτημα 
της εξόφλησης υπομνημάτων πρακτικής εκπαίδευσης της 6ης εκπαιδευτικής 
Σειράς πρώην Ειδικών Φρουρών 2011 (νυν Αστυφυλάκων), αρκετοί εκ των 
οποίων έχουν απευθυνθεί στην Ένωσή μας για την διευθέτηση του εν λόγω 
ζητήματος.
 β)  Απαγκιστρώνεται από γραφειοκρατικούς σκοπέλους η διαδικασία της εξό-
φλησης των υπομνημάτων της πρακτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυφυλά-
κων από την εκπαιδευτική σειρά 2018 και έπειτα, καθυστερώντας με τον τρόπο 
αυτό την καταβολή τους για μετά το τέλος της πρακτικής τους εκπαίδευσης, 
όπως πρόσφατα έχουμε πληροφορηθεί.

 Η προσπάθεια που καταβάλει η Ε.ΑΣ.Υ.Α. είναι άοκνη και συνεχής!!!

Ενημέρωση από την Ε.ΑΣ.Υ.Α. για τα υπομνήματα 
πρακτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων των Σχολών
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Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το 30ο Ετήσιο Πανελλαδικό Συνέδριο των Αντι-
προσώπων των 58 Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας, σύμφωνα με τις ομόφωνες 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας και όπως προ-
βλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις για την σύγκλησή του το πρώτο 3μηνο 
εκάστου έτους, προκειμένου να τύχουν έγκρισης ο Διοικητικός Απολογισμός, ο 
Οικονομικός Απολογισμός και κυρίως ο Προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων για 
την επόμενη χρήση. Οι Σύνεδροι υπερψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία, τόσο 
τον Διοικητικό Απολογισμό, όσο και τον Οικονομικό Απολογισμό, καθώς και τον 
Προϋπολογισμό της Διοίκησης.

Την 1η ημέρα των εργασιών και μετά την εκλογή του προεδρείου του Συνε-
δρίου, κατατέθηκαν εκ μέρους Αντιπροσώπων αιτήσεις - προτάσεις μετατροπής 
του Τακτικού Συνεδρίου σε εκλογοαπολογιστικό, σύμφωνα με τις καταστατικές 
διατάξεις, επικαλούμενοι το υψηλό κόστος διεξαγωγής δυο Συνεδρίων εντός του 
ιδίου έτους, δεδομένου ότι η θητεία της παρούσας Διοίκησης λήγει τον προσεχή 
Σεπτέμβριο. Η πρόταση τέθηκε σε μυστική ψηφοφορία, όπως ορίζεται από το 
καταστατικό, και εν συνεχεία, υπερψηφίστηκε από το κυρίαρχο σώμα των Αντι-
προσώπων, οπότε οι εργασίες ξεκίνησαν κανονικά, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
πρόσφατες εξελίξεις, αφενός με το μείζον εθνικό ζήτημα με τις τουρκικές προκλή-
σεις κατά μήκος των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων μας, αφετέρου δε με την 
εξάπλωση του «κορονοϊού» που ουδείς μπορεί να προβλέψει τι επιπτώσεις θα 
έχει τους επόμενους μήνες.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ καλωσόρισε τους 
Αντιπροσώπους και ευχήθηκε οι εργασίες του Συνεδρίου να διεξαχθούν με πνεύ-
μα ενότητας και χωρίς άγονες αντιπαραθέσεις, καθόσον το Συνέδριο αυτό διε-
ξάγεται σε μια κρίσιμη για την πατρίδα μας περίοδο και με τη σκέψη όλων μας 
σε όσες και όσους συναδέλφους φυλάττουν Θερμοπύλες, δηλώνοντας σθεναρά 
«παρών» σε ένα πρωτόγνωρο εθνικό προσκλητήριο αγώνα. Τέλος μίλησε για την 
ωριμότητα που πρέπει να επιδείξει το συνδικαλιστικό μας κίνημα με στόχο την 
επίλυση χρόνιων αιτημάτων μας.

Ακολούθησε η αναλυτική παράθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμ-
βουλίου από τον Γενικό Γραμματέα, κ. Γιώργο ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ, τον Ταμία, κ. Γιώργο 
ΚΟΥΛΙΑΚΗ, και τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής κ. Αλέξανδρο ΚΑΛΕΥΡΑ και 
από την μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη, οι Σύνεδροι με συντριπτική πλειοψη-
φία, τα ενέκριναν.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου έγιναν εισηγήσεις για θέματα πρόλη-
ψης, υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και για τους επαγγελματικούς κινδύνους σε 
υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, από την Γενική Διευθύντρια Ινστιτούτου 
PROLEPSIS, κα Αφροδίτη ΒΕΛΟΥΔΑΚΗ και την Ειδική Ιατρό Εργασίας - Δημόσιας 
Υγείας και πρώην Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κα 
Αναστασία ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, η οποία εκπροσωπούσε την Πρόεδρο του Ινστιτού-
του PROLEPSIS, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κα Αθηνά ΛΙΝΟΥ. 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις – ομιλίες Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
δεκάδων Συνέδρων, οι οποίοι μίλησαν με ιδιαίτερη συγκίνηση για την αυθόρμη-
τη συμμετοχή αστυνομικών στα μέτρα ενίσχυσης των δυνάμεων που υπηρετούν 
αυτήν την περίοδο στη μεθόριο, ενώ κατατέθηκαν προτάσεις και προβληματισμοί 
για την ενδυνάμωση του αγώνα μας και τον εμπλουτισμό του διεκδικητικού μας 
πλαισίου, όπως αυτό αποτυπώθηκε στο ψήφισμα και εγκρίθηκε από τους Συνέ-
δρους. Η διαδικασία των εκλογών που αποφασίστηκε την 1η ημέρα των εργασιών 
του Συνεδρίου δεν ολοκληρώθηκε, επειδή ανεστάλη με προσωρινή διαταγή του 
Προέδρου υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά από αίτηση ασφαλιστικών 
μέτρων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκίδας. 

Η Ομοσπονδία μας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του 30ου Τακτικού 
Πανελλαδικού Συνεδρίου, ενωμένη και δυνατή, ύστερα από την συντριπτική στή-
ριξη που παρείχαν οι Σύνεδροί της στο έργο και στην οικονομική διαχείριση του 
Προεδρείου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. (434 και πλέον ψήφοι υπέρ του Διοικητικού και Οικο-
νομικού Απολογισμού, έναντι 41 κατά), συνεχίζει τις αγωνιστικές δράσεις της, με 
μοναδικό αντίπαλο τα προβλήματα των συναδέλφων αστυνομικών, στις ιδιαίτε-
ρα κρίσιμες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.

Εργασίες 30ου Πανελλαδικού Συνεδρίου Π Ο ΑΣ Υ   
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2019, η 
παιδική Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση «Ως την άκρη του ονείρου» της 
ΚέλλυςΣταμουλάκη, στο θέατρο Νέος Ακάδημος στην Αθήνα. Η εκδήλωση συν-
διοργανώθηκε και φέτος, από τις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και 
Πειραιά, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων, οι οποίοι απο-
χώρησαν από το θέατρο, με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους.

Το καλωσόρισμα ανέλαβαν ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αθηνών κ. Χύτας 
Κωνσταντίνος και ο Πρόεδρος της Ένωσης Πειραιά κ. Λιότσος Σπυρίδων, ευχόμε-

νοι για το νέο έτος 2020 το πολυτιμότερο αγαθό, που είναι η υγεία. Διότι όταν 
είμαστε υγιείς μπορούμε να χαμογελάμε, να χαιρόμαστε, να ελπίζουμε, να προσ-
δοκούμε, να διεκδικούμε. Ευχήθηκαν επίσης το νέο έτος 2020 να είναι ένα έτος 
αναίμακτο για την Ελληνική Αστυνομία και κυρίως για τον εργαζόμενο αστυνομι-
κό. Η παράσταση αφιερώθηκε σε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι εξαιτίας της 
φύσης του επαγγέλματος, δεν κατόρθωσαν να περάσουν τις ημέρες των εορτών 
μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά ήταν επιφορτισμένοι στο καθήκον 
και την προστασία του έννομου αγαθού της ζωής, της τιμής και της περιουσίας 
των πολιτών.

Για ακόμα μια χρονιά θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εταιρία Αlloufunpark 
για την εκπτωτική προσφορά, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μι-
κροί μας φίλοι, με την επίδειξη της πρόσκλησης στα ταμεία του προαναφερόμε-
νου πάρκου ψυχαγωγίας. Επίσης, ευχαριστούμε τη συνάδελφο – συγγραφέα κα. 
ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Ειρήνη για την ευγενική προσφορά των 35 βιβλίων «Το αστέρι της 
φιλίας»,  βιβλία τα οποία κληρώθηκαν στην ανάπαυλα της παράστασης. Τέλος, 
τους μικρούς μας φίλους περίμεναν διάφορες εκπλήξεις και εδέσματα.

Στην… άκρη του ονείρου ταξίδεψαν οι Ενώσεις Αθηνών και 
Πειραιά τους μικρούς τους φίλους

Το ραντεβού κλείστηκε για τον επόμενο Δεκέμβριο !!!
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Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 
στο κέντρο Fever, η αποκριάτικη παιδική εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν οι Ενώ-
σεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών & Πειραιά.

          Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα και τις ευχαριστίες των Προέ-
δρων των Ενώσεων Αθηνών κ. Πάκου Δημοσθένη και Πειραιά κ. Λιότσου Σπύρου.

         Βροντερό παρών έδωσαν τα μέλη των Ενώσεών μας που συνόδευσαν 
τους μικρούς μας φίλους, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν, να 
χορέψουν σε ξέφρενους αποκριάτικους ρυθμούς και να διασκεδάσουν. Ο κλό-
ουν, ο μάγος, ο Dj και ο καλλιτέχνης Δήμος Αναστασιάδης φρόντισαν άλλωστε 
γι’ αυτό !!!

         Δόθηκε σ’ όλους η ευκαιρία να ξεφύγουν απ’ τη ρουτίνα, αφού αρκετοί 
μασκαρεύτηκαν, τραγούδησαν και έπαιξαν χαρτοπόλεμο με σερπαντίνες. Μικροί 
και μεγάλοι χόρευαν μαζί, δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στο αποκριάτικο ξεφά-
ντωμα.

         Οι Ενώσεις μας θέλουν από καρδίας να ευχαριστήσουν, τους μικρούς μας 
φίλους και τους γονείς που συμμετείχαν στην εκδήλωση και με την παρουσία 
τους έδωσαν μια διαφορετική νότα στη δύσκολη καθημερινότητα που όλοι βιώ-
νουμε. Άλλωστε αυτό είναι το νόημα της Αποκριάς, που έχει βαθιά τις ρίζες της 

στο παρελθόν, δηλαδή να ξεδίνουμε και να ανανεωνόμαστε. Έτσι μπορούμε και 
αντιμετωπίζουμε με περισσότερο σθένος την καθημερινότητα.

        Τέλος, ευχαριστούμε τους παιδότοπους με την επωνυμία Volta για την 
έκπτωση που προσφέρουν στους συναδέλφους μας , με την απλή επίδειξη της 
αστυνομικής ταυτότητας στα ταμεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την τοποθεσία των πάρκων επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.voltafuntown.gr.

Παιδικά χαμόγελα, χορό, διασκέδαση & κέφι προσέφεραν 
οι Ενώσεις Αθηνών – Πειραιά
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Την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών 
διοργάνωσε τον ετήσιο χορό της και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Για 
ακόμη μια χρονιά η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν μαζική και όλοι περάσαμε 
όμορφα ξεχνώντας για λίγες ώρες τα προβλήματα της καθημερινότητας και το 
άγχος της πολύ δύσκολης εργασίας μας.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης κ. ΧΥΤΑΣ Κωνσταντίνος 
ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, δηλώνοντας ότι η Ένωση θα βρί-
σκεται αρωγός σε οποιονδήποτε συνάδελφο – μέλος ζητήσει τη συνδρομή της 
και θα αγωνίζεται ως θεματοφύλακας για την προάσπιση των συμφερόντων τους. 

Εν συνεχεία κάλεσε τον Πάτερ Ιωάννη Κοκκώνη να ευλογήσει την βασιλόπιτα, 
ενώ το πρώτο κομμάτι της βασιλόπιτας έκοψε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αθηνών κ. 
ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, οποίος απηύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό.

Η παρουσία των συναδέλφων ήταν συγκλονιστική, οι οποίοι κατέκλυσαν 

ασφυκτικά το κέντρο FEVER, ενώ οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες Μαζωνάκης Γιώρ-
γος, Κιάμος Πάνος και Αναστασιάδης Δήμος διασκέδασαν τους παρευρισκόμε-
νους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους για 
την παρουσία τους.

Κοσμοσυρροή στον ετήσιο χορό της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Πραγματοποιήθηκε την 22η Φεβρουαρίου 2020, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών της Ελληνικής Αστυνομίας από τις Ομοσπονδίες μας, η καθιερωμένη 
επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των δεκάδων συναδέλφων που έχασαν τη ζωή 
τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Στην επιμνημόσυνη τελετή συμμετείχε αντιπροσωπεία του Προεδρείου και 
εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με επι-
κεφαλής τον Πρόεδρο κ. Πάκο Δημοσθένη. Οι Ομοσπονδίες υπενθύμισαν στην 
Πολιτεία το χρέος της να λαμβάνει συνεχώς τα απαραίτητα μέτρα για τη θωράκι-
ση του λειτουργήματος του αστυνομικού, ώστε να παραμείνει στάσιμη η μακρά 
λίστα των αδικοχαμένων συναδέλφων μας, ενώ κάλεσαν την ελληνική κοινωνία 
να συνεχίσει να στηρίζει το συνδικαλιστικό μας κίνημα στον αγώνα που κάνει για 
μια σύγχρονη και δημοκρατική Ελληνική Αστυνομία, ικανή να ανταπεξέλθει στις 
προκλήσεις της εποχής.

Στεφάνια κατατέθηκαν στο Μνημείο Πεσόντων, που βρίσκεται στον προαύλιο 
χώρο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο, τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ Ιωάννη, 
τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο, τον Γενικό 
Γραμματέα Δημοσίας Τάξης κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο, τον Αρχηγό της Ελληνι-
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ,  από εκπροσώπους των 
πολιτικών κομμάτων, τον Πρόεδρο I.P.A. κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη και τον Σύλλογο 
Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α..  

Ως ένστολο σώμα θρηνούμε μεγάλο αριθμό νεκρών ηρώων εν καιρώ ειρήνης. 
Τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών, αφού διαβεβαίωσαν τους συγγενείς των αδικο-
χαμένων συναδέλφων μας ότι πάντα θα βρίσκονται στο πλευρό τους, συνεχίζουν 

τον αγώνα τους ιδιαίτερα τις δύσκολες μέρες που διανύουμε για την προάσπι-
ση των δικαίων θέσεων του Συνδικαλιστικού μας κινήματος και για την διάλυση 
της παραπληροφόρησης κατά των ενστόλων, ενισχύοντας προς τούτο τη γραμμή 
άμυνάς μας, άμυνας και για τους συναδέλφους μας που αγωνίζονται υπό αντί-
ξοες και επικίνδυνες  συνθήκες να επιτελέσουν την αποστολή τους αλλά και για 
τον ίδιο τον θεσμό της Αστυνομίας, που η αποδόμησή του πλήττει την ίδια την 
κοινωνία.     

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, δεν λησμονεί τους πεσόντες αστυνομικούς και 
επιζητεί την έμπρακτη στήριξη τόσο της κοινωνίας όσο και της Πολιτείας, ώστε η 
Ελληνική Αστυνομία να ανταποκριθεί στη δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή της.

Ημέρα Μνήμης υπέρ των Πεσόντων στο Καθήκον 
Αστυνομικών
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Τα έχω εκφράσει διεξοδικά κατά καιρούς, ξανά και ξανά σε άρθρα μου και σε κάθε ευκαιρία 
συζήτησης με συναδέλφους μου από διάφορες υπηρεσίες τα αναφέρω πολύ συχνά με επι-
μονή. Όσοι ψάξουνε θα δούνε ότι δε με τσίμπησε καμία μύγα ξαφνικά και ότι είμαι πιστός 
στις απόψεις μου. Έχω ένα μόνιμο προβληματισμό αγαπητοί μου συνάδελφοι. Έχω  ένα 
πολύ μεγάλο πρόβλημα με το «ΟΛΟΙ»....! Διαχρονικά. Μου παραλύει κάθε νεύρο λογικής 
και υπηρεσιακής ορθότητας και δικαιοσύνης. Πιστεύω ότι είναι ένα μόνιμο αγκάθι και μία 
από τις μεγαλύτερες πληγές, που δεν κλείνει εύκολα στην Ελληνική Αστυνομία.
          Και εξηγούμαι πολύ συνοπτικά, αναφέροντας χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Θεσπίστη-
καν κάποια στιγμή πριν είκοσι χρόνια  «νυχτερινά» . Ξαφνικά όλη η Αστυνομία έκανε ωράρι-
ο-νύχτα, για να μην αναφερθώ σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που όλοι μας γνωρίζουμε, 
με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να μπει πλαφόν και συνάδελφοι που δούλευαν αναγκαστικά 
παραπάνω νυχτερινά, να μην πληρώνονται... Κάποιοι μάλιστα, που πολύ πιθανόν δεν δου-
λέψανε μια ώρα νύχτα, προκειμένου να βγουν κι από την όποια δύσκολη θέση, προτείνανε 
να γίνει η νυχτερινή αποζημίωση ...επίδομα, και να το παίρνουν ΟΛΟΙ!! 
           Στην Ολυμπιάδα του 2004, να σας θυμίσω τι έγινε; Γιατί αυτήν την αδικία κάποιοι από 
εμάς που όντως υπεραπασχοληθήκαμε και μείναμε χωρίς άδειες όλο το καλοκαίρι εκείνο, 
κάπως το φέρνουμε βαρέως. Θεσπίστηκε λοιπόν, για όσους λησμόνησαν, Ολυμπιακό επί-
δομα. Μαντέψτε... Ναι! Ναι, το πήραμε....ΟΛΟΙ!!!  Και ο τελευταίος αστυνομικός από την 
μία άκρη της Ελλάδος στην άλλη και ας έβλεπε την Ολυμπιάδα στην τηλεόραση. Μεγάλη 
επιτυχία...
             Οι στρατιωτικοί όμως ,για παράδειγμα, αποζημιώθηκαν αναλόγως των ημερών απα-
σχόλησης, μετακίνησης και άλλους παράγοντες και αυτοί που υπεραποσχολήθηκαν για όλο 
το διάστημα αμείφθηκαν αναλόγως. Όχι ισόποσα. Ασχολίαστο.
          Το ίδιο συμβαίνει και με τα κατά Υπηρεσία επιδόματα όπου υπάρχουν. Όπως και σε 
αυτές που δεν υπάρχουν και θέτουν υποψηφιότητα να αποκτήσουν ένα δικό τους... Ποιοί 
θα πάρουν;;  -...ΟΛΟΙ!!!!  Σε όλα τα πόστα της Διεύθυνσης;;  -Σε όλα... Το ίδιο ποσό...;;;;!!! 
-Το ίδιο ποσό ... Για κάνετε ένα γκάλοπ να δείτε τι λένε οι συνάδελφοι που ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ 
ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ  δεν υπηρετούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες ακόμη και στην ίδια Αστυνομική 
Διεύθυνση και ελάτε να τα ξανασυζητήσουμε για το τι είναι δίκαιο και σωστό ή αναλογικό...
            Κάποια άλλη στιγμή, βγήκε ένα προσχέδιο που δεν πρόλαβε να γίνει ποτέ νομοσχέδιο 
μετά από έντονη συζήτηση με τον τότε Υπουργό μας τον κ. Κικίλια, όπου ρύθμιζε κάποια 
θέματα μοριοδότησης μερικών μάχιμων υπηρεσιών της Αττικής με μία διαβάθμιση στα μό-
ρια αναλόγως της επικινδυνότητας και του φόρτου εργασίας... Οι μέγιστες αντιδράσεις τότε 
ποιές ήτανε και που καταλήγαμε...;;; Ευκολάκι ε;; Ναι, ορθόν, να τα πάρουμε ΟΛΟΙ ...ΤΑ 
ΙΔΙΑ!!!   Δεν προχωρώ σε ανάλυση περί μαχιμότητας   και συνεχίζω...
         Βαθμολόγιο...
         Πώς να γίνει εφικτό να γινόμαστε ΟΛΟΙ, (τουλάχιστον) Ταξίαρχοι... Μα ...ΟΛΟΙ;;;  - Όλοι 
λέμε... Δεν μπορεί κάποια στιγμή θα το πετύχουμε, θα το λύσουμε τον γόρδιο δεσμό και ας 
έχουν εξευτελιστεί στην πράξη οι βαθμοί και η ιεραρχία, με τόσες ταχύτητες βαθμοφόρων, 
υπερπαραγωγής βαθμών και τις γνωστές χρόνιες στρεβλώσεις σε όλες τις βαθμίδες...
         Σε όποιες εκδοχές και αν το εξετάσουμε, σχεδόν παντού κυριαρχεί το...»ΟΛΟΙ», ακόμη 
και όταν χρησιμοποιείται με την αρνητική του φάση. Π.χ ...δεν «  ΜΠΟΡΟΥΝ  ΟΛΟΙ « να 
υπηρετήσουν σε συγκεκριμένες  Υπηρεσίες, έχουν δεν έχουν τα προσόντα ή τις προϋποθέ-

σεις. Βέβαια αν βρουν  την άκρη του νήματος ,ξαφνικά μπορούν... Επιπρόσθετα, δεν είναι 
« ΟΛΟΙ το ΙΔΙΟ» ... Μερικοί έχουν κάνει μάλλον ένα κατ’ επίφασην ιδιότυπο συμβόλαιο να 
υπηρετούν σε ειδικές ή συγκεκριμένες θέσεις ή για πολλά χρόνια σε θέσεις τέτοιες που δεν 
δικαιολογούν την ύπαρξή τους εκεί για διάφορους λόγους και όταν έρχεται η ώρα να ξεβο-
λευτούν ...τα ζητάνε ΟΛΑ!!!
         Το «ΟΛΟΙ» όταν γίνεται γενικό συνάδελφοι και είναι για θέματα ΘΕΣΜΙΚΑ ,όπως η 
αναγνώριση του επαγγέλματος μας ως επικίνδυνο, δεν  μπορείς να κάνεις διαχωρισμό και 
είναι λογικό. Το διεκδικείς για όλους και ας μην ανταποκρίνεται στο 100% του συνόλου των 
εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία, γιατί σε όλη την υπηρεσιακή ζωή σου όπου και να 
είσαι υπάρχει έστω μία περίπτωση να εκτεθείς στον κίνδυνο, να στρεσαριστείς, να πιεστείς.
         Όταν όμως το «ΟΛΟΙ»  έρχεται στο ειδικό, εκεί δεν γίνεται κάθε φορά να πετάμε την 
μπάλα έξω από το γήπεδο. Εκεί θα πρέπει να βρούμε την χρυσή τομή και κυρίως το σθένος, 
ώστε να αποδοθούν  σε μέγιστο  βαθμό τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.
Και για να μην παρεξηγηθώ. Δεν ισχυρίζομαι ότι πρέπει να περάσουμε στα άκρα. Αυτό που 
είναι επιτακτικό και αναγκαίο είναι ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ και ικανοποίηση 
του αισθήματος της δικαιοσύνης. Έτσι μόνο αυξάνεται και αποκτά ουσιαστικό νόημα και 
δυναμική ο παράγοντας ΚΙΝΗΤΡΟ. Και μην μου πείτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία δεν 
τα έχετε σκεφτεί όλα τα παραπάνω ή ότι δεν «ζορίζεστε»  όταν σας τοποθετούν στους ...» 
όλους»...ενώ εσείς που  δεν βιώνετε τις ίδιες ευνοϊκές υπηρεσιακές συνθήκες με άλλους, 
το λιγότερο που επιθυμείτε είναι πολύ απλά να διαχωρίσετε την θέση σας!!! Αυτό από πότε 
είναι μεμπτό;;;;
          Είναι θεμιτό δηλαδή κάποιος να ζητάει να αντιμετωπίζεται το ίδιο, ενώ οι συνθήκες δεν 
είναι αντικειμενικά ίδιες... Ενώ κάποιος που ζητάει να αντιμετωπίζεται ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, διότι 
η εξομοίωση το λιγότερο τον αδικεί και οι συνθήκες εργασίας είναι κατά οποιοδήποτε τρόπο 
χειρότερες, είναι εγωιστικό, συμφεροντολογικό ή συντεχνιακό;; !!
       Να με συγχωρείται αν στεναχωρώ κάποιους.
        Γνωρίζω ότι το κατεστημένο είναι ισχυρό και κανείς δεν θέλει να δυσχεραίνει την θέση 
του έστω κι αν αδικούνται άλλοι.
       Αλλά επειδή, έτυχε στην μοίρα μας η πανδημία του κορονοϊού, ο Έβρος, οι κλειστές 
δομές των λαθρομεταναστών-προσφύγων και δεν ξέρω τι άλλο θα μας βρει, πλείστα από τα 
παραπάνω, όπως παρατηρήσαμε για μία ακόμη φορά, δεν έχουν εφαρμογή σε ...» όλους».
       Και επειδή οσονούπω θα κληθούμε, κυρίως εμείς οι συνδικαλιστές, να πάρουμε θέση 
σε καυτά θέματα όπως η αναγνώριση του επικίνδυνου του επαγγέλματος, το μισθολόγιο, 
το βαθμολόγιο, και άλλων πολύ σοβαρών θεμάτων που χρήζουν  αναδιάρθρωσης και εξορ-
θολογισμού -όπως διατυπώθηκαν και στο τελευταίο 30° πανελλήνιο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ- 
επιτακτικό και χρονικά ιδανικό είναι οι θέσεις μας να είναι υπέρ όλων, εκεί που εξόφθαλμα 
χρειάζεται, χωρίς παρωπίδες και προσωπικές αγκυλώσεις.
          Αντίθετα όμως, εκεί που οι προτάσεις μας πρέπει να είναι υπέρ αυτών που αξίζουν να 
διαχωριστούν, επιτέλους θα πρέπει να τα πούμε έξω από τα δόντια, γιατί η επιβράβευση με 
χτυπήματα στην πλάτη δεν αρκεί πλέον σε κανέναν. Έχω την πεποίθηση ότι το να χαϊδεύου-
με τα αυτιά όλων, δήθεν διπλωματικά ή ακόμη χειρότερα εκ του πονηρού, παγιώνοντας μια 
νοσηρή κατάσταση, εν τέλει, αυτό κι αν είναι ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟ...

«Όλοι;»
Του Παπαγεωργίου Γεώργιου

Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Με το υπ’ αριθ. 305/4 από 26/11/2019 έγγρα-
φό μας, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών 
είχε εγκαίρως θέσει το ζήτημα της μετακίνησης 
με τα Μ.Μ.Μ. στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία 
της ΕΛ.ΑΣ., μέσω της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ώστε να αναλη-

φθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για την έγκαιρη ανανέωση της σύμβασης 
και να συνεχίσουν οι αστυνομικοί της Αθήνας να χρησιμοποιούν απρόσκοπτα τα 
Μ.Μ.Μ. για τις υπηρεσιακές τους μετακινήσεις.

Τούτο ζητήσαμε και στις πρόσφατες συναντήσεις μας, τόσο από τον κ. Αρχηγό 
της ΕΛ.ΑΣ., όσο και από τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Τη συμφωνία για 
την ανανέωση της σύμβασης είχαμε επιβεβαιώσει προσφάτως, μετά από  συνα-
ντήσεις αντιπροσωπείας της Διοίκησης της Ένωσής μας με τον Ο.Α.Σ.Α.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι τουλάχιστον φέτος, οι 
επιφορτισμένοι με το ζήτημα υπηρεσιακοί παράγοντες δεν κωλυσιέργησαν, η 
διαδικασία ολοκληρώθηκε στην ώρα της και μέσω του POL εστάλη στις Αστυνο-
μικές Υπηρεσίες έγγραφο του Α.Ε.Α., στο οποίο  αναφέρεται η διαδικασία για την 
ανανέωση των καρτών ελεύθερης μετακίνησης στα Μ.Μ.Μ., για τους συναδέλ-
φους που υπηρετούν στο Λεκανοπέδιο, δίχως να υπάρχουν τα περσινά παρα-
τράγουδα και ένα ακόμα βάρος στην καθημερινότητα του Έλληνα αστυνομικού.

Υπενθυμίζουμε ότι πέρυσι αναγκαστήκαμε να προβούμε ακόμα και σε κινη-
τοποιήσεις για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος.

Ενημέρωση της Ένωσης Αθηνών για τις μετακινήσεις 
με τα Μ.Μ.Μ.
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Η Ελληνική αστυνομία ως οργανισμός είναι γνωστό ότι είναι βραχίονας του 
κράτους και χρησιμοποιείται κατά κόρον για διάφορες δύσκολες καταστάσεις 
όταν προκύπτουν. Πριν λίγο καιρό η ανθρωπότητα δέχτηκε το χτύπημα του 
covid-19. Μαζί με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές η τάξη εργαζομένων η 
οποία έχει κατ ευθείαν ανάμειξη με το όλο θέμα είναι αυτή των αστυνομικών. Οι 
άδειες κόπηκαν και οι συνάδελφοι είναι αυτοί πού έρχονται αναγκαστικά σε επα-
φή με τους συμπολίτες μας θέτοντας σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα. 
Η πολιτεία βέβαια φρόντισε για την απολύμανση υπηρεσιών και οχημάτων και 
για την χορηγία υγειονομικού υλικού (μάσκες γάντια κλπ) στους συναδέλφους. 
Αυτό όμως δεν μειώνει τον κίνδυνο του να ασθενήσουν αστυνομικοί καθότι εί-
ναι καθημερινή η συναναστροφή τους με τους πολίτες. Άρα το μένουμε σπίτι, εκ 
των πραγμάτων δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τους αστυνομικούς. Ερχόμαστε σε 
προστριβή με τους πολίτες οι οποίοι δεν πειθαρχούν με τα μέτρα τα οποία έχουν 

εξαγγελθεί. Και πάλι γινόμαστε οι κακοί της υπόθεσης. Πριν λίγο καιρό πολίτης 
έφτυσε αστυνομικούς δηλώνοντας ότι νοσεί με αποτέλεσμα όλοι οι συνάδελφοι 
να τεθούν σε καραντίνα αφήνοντας τις οικογένειές τους μέχρι να αποδειχθεί ότι 
ο πολίτης δεν νοσούσε. Η κατάσταση αυτή κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος 
πόσο θα διαρκέσει και η αστυνομία θα είναι επί ποδός  για άγνωστο χρονικό δι-
άστημα. Επίσης η αστυνομία έχει πάρει στις πλάτες της το μεταναστευτικό θέμα 
με αποτέλεσμα να κάνει τη δουλειά του στρατού φυλάσσοντας τα σύνορα. (Και 
τα κατάφερε περίφημα).  Άραγε έχει σκεφτεί κανείς το τι θα γίνει αν κάποιος συ-
νάδελφος πάθει κάτι εκεί στον Έβρο; Αυτό που περιμένουν οι αστυνομικοί είναι 
να μην ξεχαστεί από την πολιτεία η συνεισφορά τους στο κοινωνικό σύνολο και η  
αναγνώριση του ότι το επάγγελμα είναι και επικίνδυνο και ανθυγιεινό.

Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες,
Έχω την τιμή να μοιράσω μαζί σας κάποιες σκέψεις μου.Υπηρετώ στην Ελληνική 

Αστυνομία από το έτος 1995 μέχρι το έτος 2000 υπηρέτησα διαδοχικά ΑΤ ΒΥΡΩΝΑ 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ και ένα χρόνο σε ειδική Υπηρεσία Ασφαλείας . Από το έτος 2000 υπη-
ρετώ στη ΔΑΕΑ/ΥΜΕΤ μία Υπηρεσία ακρογωνιαίο λίθο στη λειτουργία της ΕΛ.ΑΣ . 
Χρησιμοποιείται παντού (γήπεδα -πορείες -περιπολίες -φύλαξη ευπαθών στόχων 
κλπ).Έχω περάσει δύσκολες και όμορφες στιγμές στη διάρκεια αυτών των χρόνων 
.Δύσκολες συνθήκες εργασίας σε διάφορα γεγονότα ( Ολυμπιάδα -ΧΥΤΑ Γραμμα-
τικού-ΚΕΡΑΤΕΑ-Δεκεμβριανά-Αγανακτισμένοι ).Οι Συνάδελφοι κάτω από αντίξο-
ες συνθήκες εργάζονται αγόγγυστα και αδιαμαρτύρητα. Η συναδελφικότητα η 
αλληλεγγύη και το δέσιμο μεταξύ μας είναι το κύριο συστατικό της Υπηρεσίας 
μας. Από το 2018 έχω ανεβεί στη Δνση της υπηρεσίας μας, παρακολουθώ και 
χαίρομαι για τον επαγγελματισμό της υπηρεσίας μου και όποτε διαθέτει Διμοιρία 
η Δνση μου με μεγάλη χαρά δηλώνω να εργαστώ. Τον τελευταίο καιρό βιώνουμε 
πρωτόγνωρες καταστάσεις . Οι σταθερές και οι αξίες που είχαμε όλα τα χρόνια 
καταρρέουν . Διανύω το 50 έτος της ηλικία μου και αυτό που συμβαίνει τώρα δεν 

το έχω ξαναζήσει . Ένας ιός έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή όλων των ανθρώπων 
.Το κυρίαρχο συναίσθημα είναι ο φόβος που επικρατεί σε όλη την ανθρωπότητα 
. Οι Συνάδελφοι σε όλες τις υπηρεσίες έχουν επωμιστεί με πολλά καθήκοντα . 
Από την τήρηση των μέτρων για την απαγόρευση κυκλοφορίας ,μεταγωγές κρα-
τουμένων ,καταπολέμηση εγκληματικότητας κλπ . Η φυσική ηγεσία οφείλει να 
παράσχει όλα τα προστατευτικά μέσα (γάντια -μάσκες -αντισηπτικά) για να προ-
φυλάσσονται οι Συνάδελφοι από τον κίνδυνο μόλυνσης του κορονοϊού . Οι Συνά-
δελφοι με αυτοθυσία και αυταπάρνηση επιτελούν τα καθήκοντα τους .Όταν με το 
καλό τελειώσει αυτό που βιώνουμε , όλο το Αστυνομικό Συνδικαλιστικό Κίνημα 
,ενωμένο πρέπει να διεκδικήσει την αναγνώριση ως Επικίνδυνο και Ανθυγιεινό 
του επαγγέλματος μας το οποίο δικαιούμαστε μαζί με τους σύγχρονες ήρωες της 
εποχής μας (Νοσηλευτικό -Ιατρικό Προσωπικό των Δημοσίων Νοσοκομείων - Ερ-
γαζόμενους στη συλλογή - αποκομιδή απορριμμάτων ) Σας ευχαριστώ και εύχο-
μαι στον κάθε Συνάδελφο και καθεμία Συναδέλφισσα πάνω από όλα υγεία και 
ικανοποίηση των δικαίων αιτημάτων μας .

ΕΛ.ΑΣ. και έκτακτες καταστάσεις ανάγκης.
Του Μπαλάσκα Χρήστου

Οργανωτικού Γραμματέα Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Του Καψή Επαμεινώνδα
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Με τον εορτασμό της Επετείου της Επανάστασης του 1821, εμείς οι σύγ-
χρονοι Έλληνες και Ελληνίδες Αστυνομικοί τιμούμε το μεγαλείο ψυχής και 

το απαράμιλλο θάρρος τον προγόνων μας, που με την επανάσταση ενάντια 
στον Τούρκικο ζυγό, υπερασπίστηκαν υψηλά ιδανικά και αξίες, διεκδικώντας 

με περίσσια υπερηφάνεια, μια ζωή ελεύθερη. 199 χρόνια πέρασαν μέχρι 
σήμερα, όπου χέρι-χέρι η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός γιορτάζουν αυτή την 
διπλή γιορτή της Εθνικής Παλιγγενεσίας και του Ευαγγελισμού της Θεοτό-

κου και μας θυμίζουν τις θυσίες που έγιναν για χάρη της Ελευθερίας και της 
Πατρίδας.

       Στη φετινή εθνική επέτειο έχουμε το βλέμμα και τη σκέψη μας στραμ-
μένα στους σύγχρονους ήρωες της Πατρίδας μας, που βρίσκονται στην 

πρώτη γραμμή, εφαρμόζοντας τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση 
της εξάπλωσης του κορονοϊού στην κοινωνία, όσο και στην προστασία των 

συνόρων μας.

 Αυτοί είναι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες Αστυνομικοί.

      Ως εκπρόσωποί τους, μέσα από την καρδιά μας τους ευχαριστούμε και τους εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας.

Και σε αυτή τη μάχη η Ελλάδα θα σταθεί όρθια ενάντια στον αόρατο εχθρό.

Με τη βοήθεια της Μεγαλόχαρης όλα θα πάνε καλά.

Χρόνια Πολλά!

Μήνυμα της Ένωσης Αθηνών για την 25η Μαρτίου
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Η Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ., με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας χαιρετίζει τους διαχρονικούς αγώνες των γυναικών για ίσα 
δικαιώματα και σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του γυναικείου φύλου, ιδίως δε χαι-
ρετίζει τους αγώνες του γυναικείου πληθυσμού της Ελληνικής Αστυνομίας για την 
εξάλειψη κάθε είδους στερεοτύπων και διακρίσεων που υπήρχαν ανάμεσά μας  
και αποτελούσαν εμπόδιο στην αποτελεσματικότερη συμβολή του στον κοινό μας 
στόχο.

Η Ελληνίδα Αστυνομικός, αξίζει θαυμασμού και συγχαρητηρίων γιατί κατάφερε 
να τιμήσει τη στολή του Έλληνα Αστυνομικού, με την ισότιμη συμμετοχή της στη 
μάχη κατά του εγκλήματος και της ανομίας, κερδίζοντας έτσι και το θαυμασμό της 
ελληνικής κοινωνίας, η οποία έχει μεγάλες προσδοκίες από όλους μας.

Η Ομοσπονδία μας, μέσω και της λειτουργίας της Γραμματείας Γυναικών, 
αφουγκράζεται καθημερινά τις αγωνίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι Συναδέλφισσές μας σε όλη τη χώρα και δεν θα κουράζεται να επισημαίνει ότι 
η αντιμετώπισή τους απαιτεί συστράτευση και ενότητα.

Με «όπλο» τις κατακτήσεις του 
γυναικείου κινήματος, επαγρυ-
πνούμε καθημερινά, αποκρού-
ουμε κάθε αναχρονιστική και 
επιζήμια αντίληψη και υψώνουμε 
ασπίδα προστασίας στην Ελληνί-
δα Αστυνομικό.

Οι καιροί είναι κρίσιμοι, οι προ-
κλήσεις πολλές και απρόβλεπτες, 
όπως δείχνουν και τα τελευταία 

γεγονότα με τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση κατά μήκος των ελληνο-
τουρκικών συνόρων.

Άνδρες και Γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας, ας απαντήσουμε ενωμένοι όσο 
ποτέ σε όποιους επιβουλεύονται την ασφάλεια της πατρίδας μας, τιμώντας έτσι, 
κατά τον καλύτερο τρόπο, και τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας!

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών συγχαίρει τους συναδέλφους της 
ομάδας Ληστειών της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ε.ΖΙ. /2ο Τμήμα, που για ακόμα μια φορά με συ-
ντονισμένες ενέργειες και άμεσο κίνδυνο για την ζωή τους, κατόρθωσαν να συλ-
λάβουν τους τρεις ενόπλους επικίνδυνους Αλβανούς κακοποιούς στην περιοχή 
του Κάστρου Ακροκορίνθου. Οι τελευταίοι, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν 
την σύλληψη δεν δίστασαν να πέσουν σε απόκρημνο σημείο και να πυροβολή-
σουν κατά των συναδέλφων μας, ευτυχώς χωρίς να πετύχουν τον στόχο τους. Για 
κακή τους όμως τύχη οι “Λύκοι” (photo) της Ασφάλειας δεν σταματούν πουθενά!

Αυτή η επιτυχία έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιτυχιών των Υπηρεσιών 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής το τελευταίο διάστημα, όπως η εξιχνίαση από 
το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών και η σύλ-
ληψη σε χρόνο ρεκόρ των δύο αδίστακτων Βούλγαρων δραστών βιασμών και λη-
στειών κατά ιερόδουλων γυναικών, τις μεγάλες επιτυχίες της Δίωξης Ναρκωτικών 
και των λοιπών Υποδιευθύνσεων της Δημόσιας Ασφάλειας Αττικής

Οι πρόσφατες επιτυχίες αποδεικνύουν τον επαγγελματισμό, την ετοιμότητα 
και την υψηλή αίσθηση καθήκοντος του ανθρώπινου δυναμικού της Ασφάλειας, 
για την προστασία της ζωής, της τιμής και της περιουσίας των πολιτών.

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών στηρίζει κάθε προσπάθεια της Δι-
οίκησης της Ασφάλειας, προκειμένου να παύσει η καθημερινή κατασπατάληση 
των αστυνομικών της, σε πάρεργα και άσχετα με την αποστολή της Διεύθυνσης 
Ασφαλείας καθήκοντα, ώστε να είναι σε θέση οι Υπηρεσίες της να λειτουργήσουν 
απερίσπαστες για την καταστολή του εγκλήματος. Ελπίζουμε ότι η Πολιτική και η 
Φυσική Ηγεσία θα σταθούν αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια.

Εύγε στους «Λύκους» της Ασφάλειας από την Ένωση Αθηνών

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας (Κυριακή 08/03/2020)

Οριακή είναι η κατάσταση στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής (ΠΡΟΚΕΚΑ Ταύρου) τόσο 
για τους κρατούμενους όσο και για τους συναδέλφους που υπηρετούν εκεί . Ο χώρος δεν είναι υπερ-
βολή να χαρακτηριστεί ως μια υγειονομική βόμβα καθώς φιλοξενούνται ταυτόχρονα κρατούμενοι που 
πάσχουν από ηπατίτιδα , φυματίωση , HIV αλλά και ψώρα. Εντός των κελιών υπάρχει έντονο πρόβλημα 
με κοριούς αφού οι κουβέρτες δεν πλένονται ποτέ , ούτε υπόκεινται τους προβλεπόμενους βιολογικούς 
καθαρισμούς και δίνονται από τον έναν κρατούμενο στον άλλον. Συνάμα ο χώρος δεν καθαρίζεται όπως 
θα έπρεπε. Και σαν μην έφταναν τα ανωτέρω προβλήματα, το προσωπικό είναι ελάχιστο και δεν επαρκεί 
για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η Διοίκηση γνωρίζει άριστα τα παραπάνω προβλήματα, ίσως πραγματικά 
να καταβάλει προσπάθειες για την θεραπεία τους, όμως η Φυσική ηγεσία μάλλον θεωρεί τους Αστυ-
νομικούς που εργάζονται εκεί αποπαίδια τους. Δεν εξηγείται διαφορετικά οι κάτωθι φωτογραφίες του 
χώρου κυριολεκτικά τρομάζουν. Τουαλέτες προσωπικού μέσα στην μαυρίλα, οι χώροι προσωπικού με 
διαρροή νερού από παντού και μέσα στην υγρασία και άλλα αναρίθμητα στεγαστικά προβλήματα. 

Κρατητήρια ΠΡΟΚΕΚΑ Ταύρου 
Του Μπογδανίδη Αχιλλέα 

Αντιπρόσωπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Καταγγελία για τις συνθήκες κράτησης πολιτών στα 
Κρατητήρια 7ου ορόφου Α.Μ.Α.

Σε συνέχεια σχετικών εγγράφων της Ένωσής μας που αφορά καταγγελλόμενα για τις συν-
θήκες κράτησης πολιτών στα κρατητήρια 7ου ορόφου ΑΜΑ της Διεύθυνσης Ασφαλείας 
Αττικής λόγω της καθημερινής υπέρβασης της χωρητικότητάς τους σε άνδρες κρατούμε-
νους με συνέπεια την συνύπαρξη ανδρών και γυναικών κρατουμένων στην ίδια πτέρυγα, 
καθώς και την επιβάρυνση των συνθηκών υγιεινής στους χώρους φύλαξης των κρατουμέ-
νων και εργασίας των  αστυνομικών,  σας γνωρίζουμε τα εξής:
Αφού οι διαλαμβανόμενες στο προαναφερόμενο έγγραφο καταγγελίες μας επιβε-
βαιώθηκαν από την Υπηρεσία και προς επίλυση του ζητήματος, εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 
1244/20/687793 από 1/4/2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης/ Κλάδος 
Τάξης /Α.Ε.Α., σύμφωνα με το οποίο διατάχτηκαν οι υφιστάμενες εμπλεκόμενες Υπηρεσί-
ες, όπως εφεξής να μην μεταφέρονται οι κρατούμενοι των Τμημάτων Ασφαλείας στα εν 
λόγω κρατητήρια, που σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους προορίζονται για τη 
φύλαξη των ποινικών κρατουμένων των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ασφαλείας και λοιπών 
Υπηρεσιών που συστεγάζονται στο κτίριο Α.Μ.Α. , αλλά να παραδίδονται προς φύλαξη στα 
κρατητήρια των συστεγαζόμενων Αστυνομικών Τμημάτων, όπως προβλέπεται άλλωστε 
από την κείμενη νομοθεσία και μόνο ένεκα υπερπλήρωσης αυτών, να πραγματοποιείται 
ανακατανομή των κρατουμένων σε έτερα κρατητήρια Αστυνομικών Τμημάτων της οικείας 
Διεύθυνσης που υφίστανται κενές θέσεις.
Δυστυχώς είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε πως καίτοι έχουν πα-
ρέλθει -15- ημέρες από την έκδοση της προαναφερόμενης  Διαταγής Α.Ε.Α., αυτή δεν 
υλοποιείται από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες και αντιθέτως όπως μας καταγγέλλεται, συνε-
χίζεται αδιαλείπτως η καθημερινή μεταφορά κρατουμένων ανδρών και γυναικών ακόμα 
και από τα πιο απομακρυσμένα Τμήματα Ασφαλείας της Αττικής στα εν λόγω κρατητήρια.
Το πρωτοφανές αυτό γεγονός της μη συμμόρφωσης με τα διατασσόμενα σε ένα σαφές 
έγγραφο του Αρχηγείου, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για την σκοπιμότητα του να εκ-
δίδονται Διαταγές από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίες δεν τηρούνται από 
τις υφιστάμενες Υπηρεσίες καθώς και την εν γένει λειτουργία του Σώματος. Υφίσταται άρα-
γε έλλειμμα ενημέρωσης της Ηγεσίας μας ιεραρχικά για την πραγματική κατάσταση με τα 
Αστυνομικά κρατητήρια και την καθημερινή διαχείριση των συλληφθέντων ατόμων στην 
Αττική ή είναι ενήμερη αλλά  θεωρεί το θέμα ήσσονος σημασίας;;
Είναι ενήμερη η Ηγεσία μας ότι δεκάδες Αστυνομικά κρατητήρια στην Αττική, παραμένουν 
κλειστά επί μήνες, ακόμα και έτη; Έχουν εγκριθεί οι απαιτούμενες δαπάνες για τις εργασίες 
συντήρησής ή επισκευής τους;
Υπάρχουν κρατητήρια τα οποία ενώ δεν παρουσιάζουν λειτουργικό πρόβλημα παραμένουν 
κλειστά;
Είναι ενήμερη η Ηγεσία μας πόσες ώρες και πόσες ημέρες παραμένουν οι ποινικοί και διοι-
κητικοί κρατούμενοι σε γραφεία και μη θεσμοθετημένους χώρους φύλαξης των Τμημάτων 
Ασφαλείας λόγω αδυναμίας ή άρνησης των Αστυνομικών Τμημάτων να τους παραλάβουν, 
με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά αποδράσεις και απόπειρες απόδρασης κρατουμέ-
νων;;
Είναι ενήμερη η Ηγεσία για την λειψανδρία στα Αστυνομικά Τμήματα, λόγω της οποίας 
αδυνατούν να διαθέσουν ακόμα και σκοπούς κρατητηρίων;; Οι προσωρινές ενισχύσεις των 
Α.Τ. με προσωπικό άλλων Υπηρεσιών στα πλαίσια της υλοποίησης των αστυνομικών μέτρων 
για την πρόληψη μετάδοσης του Covid 19, τα «ανακούφισαν» για κάποιο διάστημα, αλλά 
όταν θα παύσουν κάποια στιγμή, τα Α.Τ. θα επανέλθουν στην προτέρα ζοφερή κατάσταση 
διότι δεν εισακούστηκε η σχετική πρόταση της Ένωσής μας για τοποθέτηση στα Α.Τ. μέρους 
των πρόσφατα χιλιάδων νεοπροσλαμβανόμενων στο Σώμα. Παράλληλα όμως δεν εξασφα-
λίστηκε ούτε ο απαιτούμενος αριθμός δικύκλων για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους στην 
Υπηρεσία που αποφασίστηκε εν τέλη να τοποθετηθεί η συντριπτική τους πλειοψηφία!

Γνωρίζει η Ηγεσία ότι τα εναπομείναντα λειτουργικά κρατητήρια των Αστυνομικών Τμημά-
των αναφέρουν καθημερινά υπερπλήρωση λόγω της πολυήμερης φύλαξης αλλοδαπών που 
κρατούνται με το μέτρο της Διοικητικής Απέλασης, επειδή η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής 
αδυνατεί να τους απορροφήσει στα Κέντρα Κράτησής της;
Γνωρίζει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι συλληφθέντες από τις Αστυνομικές Αρχές 
για τους οποίους εκδίδεται φυλακιστήριο από τον κ. Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών για τα 
Καταστήματα Κράτησης της Χώρας, δεν μεταγάγονται άμεσα σε αυτά, αλλά παραμένουν 
στα αστυνομικά κρατητήρια λόγω άρνησης των Καταστημάτων Κράτησης να τους παραλά-
βουν, στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων που λαμβάνουν για την πρόληψη μετάδοσης 
του Covid-19, ανεξάρτητα αν ο κρατούμενος παρουσιάζει κάποιο ύποπτο σύμπτωμα ή όχι;; 
Ποια είναι η θέση της Ηγεσίας μας για αυτή την τακτική;;
Όλα τα προαναφερθέντα έχουν ως συνέπεια τα Αστυνομικά Κρατητήρια, από χώροι βρα-
χείας κράτησης να έχουν μετατραπεί σε  ιδιότυπα σωφρονιστικά ιδρύματα, με παράτυπους 
μετανάστες και ποινικούς κρατουμένους να φυλάσσονται σε αυτά επί εβδομάδες!
Αντιθέτως, παρότι με το υπ’ αριθ. 100/18 από 27/03/2020 έγγραφο οι Ενώσεις Αστυνομι-
κών Αττικής επισήμαναν έγκαιρα την ανάγκη εκπόνησης σχεδίου και μνημονίου ενεργειών 
για τους αστυνομικούς που καλούνται να αντιμετωπίσουν  περιπτώσεις ύποπτου κρούσμα-
τος κορονοϊού σε κρατούμενους, καθώς και έλλειψη συντονισμού μεταξύ Αστυνομικών Αρ-
χών και των συναρμόδιων Φορέων Δημόσιας Υγείας για την διαχείριση τυχόν κρούσματος,  
μέχρι και σήμερα που διανύουμε την κορύφωση της πανδημίας δεν έχουν εκδοθεί σαφείς 
οδηγίες !!!
Αναμένουμε την άμεση ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών από πλευράς σας για την 
επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων που κατά την γνώμη μας αποτελούν ύψιστης σημασίας  
για την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος και να μην χρειαστεί να επανερχόμαστε διαρκώς 
με δημόσιες παρεμβάσεις για τα ίδια θέματα.
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Επιστροφή στην ...συγγραφική δραστηριότητα για τον υπογράφοντα, μετά 
από τραυματισμό συνέπεια καταδίωξης αλγερινού διωκόμενου για απόπειρες 
ανθρωποκτονίας και ληστείες(μεταξύ αυτών και του Ολυμπιονίκη Πάλης Χ.Π., 
αξιωματικού του Ναυτικού) την 10/02/2020. Τον εν λόγω δράστη συνέλαβε εν 
τέλει ομάδα Δράσης στα Εξάρχεια την 19/02/2020 κατά την διάρκεια διάρρηξης 
οχήματος και η οποία έχει τις θερμές ευχαριστίες μου.  

• Σχετικά καλή περίοδο διανύουμε στην ΟΠΚΕ, χάρη στις συνεχείς 
παρεμβάσεις του Δ.Σ. της ΕΑΣΥΑ αλλά και της κατανόησης και διάθεση καλής 
συνεργασίας που υπάρχει τόσο με την διοίκηση της Υπ/νσης Προστασίας Μαρ-
τύρων και Ειδικών Επιχειρήσεων, όσο και του Διοικητή Δ.Α.Α. 

• Σημαντική η συμβολή της ΟΠΚΕ στην διάλυση των κυκλωμάτων εμπό-
ρων ναρκωτικών και σπείρας αλγερινών ληστών που λυμαίνονταν τα Εξάρχεια 
απολαμβάνοντας ασυλίας από το 2015. Με στοχευμένες συλλήψεις, και σε 
συνεργασία με την Υ.Α.Α. και το Τ.Α. Εξαρχείων, οι συμμορίες διαλύθηκαν και τα 
μέλη τους οδηγήθηκαν στις φυλακές.

• Πλήθος επιτυχιών γενικότερα για τις ΟΠΚΕ, οι οποίες αποτελούν και 
την απόδειξη ότι όταν οι ομάδες δεν απασχολούνται σε σταθερά σημεία έχουν 
απόδοση και επιφέρουν καίρια χτυπήματα στην εγκληματικότητα. Ενδεικτικά 
αναφέρω την σύλληψη μετά από καταδίωξη που ξεκίνησε από τον Κολωνό και 
κατέληξε στα Α. Λιόσια 3 ληστών ΡΟΜΑ, οι οποίοι είχαν εμβολίσει περιπολικό 
και είχαν ενεργήσει ληστείες σε βάρος βενζινάδικων και πεζών με χρήση πιστο-
λιού και καραμπίνας, την σύλληψη διακινητή ναρκωτικών με ποσότητα χασίς, 
πιστόλι TOKAREV και φυσίγγιο στην θαλάμη, την σύλληψη διακινητή ναρκωτι-
κών με 474 δόσεις ινδικής κάνναβης βάρους 1.136γρ, την σύλληψη διακινητή 
ναρκωτικών με πιστόλι GLOCK 43, γεμιστήρες, φυσίγγια, πλήθος ναρκωτικών 
χαπιών και χρημάτων, σύλληψη διακινητή με 20 γρ. Ηρωίνης για ο οποίος ταυ-
τοποιήθηκε και για απόπειρες ανθρωποκτονίας, σύλληψη πλήθους Αλγερινών 
με εντάλματα για ληστείες, σύλληψη ατόμου με 516 διαβατήρια για τα οποία 
είχε δηλωθεί κλοπή, σύλληψη διακινητή με 203 συσκευασίες ινδικής κάνναβης, 
σύλληψη ατόμου με πιστόλι – κουκούλα φουλφεης-μαχαίρι, σύλληψη ατόμου 
με πιστόλι -μαχαίρι – φυσίγγια, σύλληψη άνω των 15 ατόμων κατά την διάρκεια 
διαρρήξεων-κλοπών, σύλληψη 3 ατόμων με 80γρ ηρωίνης και πολλά ακόμα για 
τα οποία δεν επαρκεί ο χώρος αν αναφερθούν λεπτομερώς.   

• Παρόντες και σε όλα τα μικρά και μεγάλα περιστατικά οι Αστυνομι-
κοί των ΟΠΚΕ όπως στα νησιά του Αιγαίου, στην καταδίωξη των διαφυγόντων 
ληστών από το ΥΔΕΖΙ στην Κόρινθο, στις φονικές συμπλοκές στο Κέντρο της Αθή-
νας, σε ομηρείες, οχυρώσεις, επιχειρήσεις της Αντιτρομοκρατικής(Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και 
όπου απαιτείται μια ταχεία και συγκροτημένη αστυνομική δύναμη.

• Παραμένει το ζήτημα του επιδόματος που λάμβαναν και παλαιότερα 
οι υπηρετούντες στις ΟΠΚΕ και το οποίο έπαψε άνευ εξήγησης. Θεωρούμε ότι 

η επαναφορά του θα είναι εκτός από υλική αμοιβή στους σκληρά δοκιμαζόμε-
νους υπηρετούντες στις ΟΠΚΕ και μια ηθική αποκατάσταση καθώς θα είναι μια 
έμπρακτη αναγνώριση του έργου μας. Μην παραβλέπουμε τα πολλαπλάσια 
έξοδα που έχει ένα στέλεχος των ΟΠΚΕ λόγω του εξειδικευμένου εξοπλισμού 
που αγοράζει για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τα οποία δεν χορηγεί η 
υπηρεσία.

• Έχουν ελαττωθεί σημαντικά τα ατομικά μέτρα τάξης και οι διαθέσεις, 
που ήταν μια ασταμάτητη αιμορραγία για το προσωπικό των ομάδων, χάρη στην 
κατανόηση του Διοικητή Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής Στρατηγού κου ΤΖΕΦΕΡΗ.

• Παραμένει το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στις ΟΠΚΕ με 
πολλές ομάδες να αποτελούνται από 7 και 8 αστυνομικούς . Άμεσα πρέπει να 
ενισχυθεί η υπηρεσία μας με “ψημένο” προσωπικό που θα μας επιτρέψει να 
ανταπεξέλθουμε στα δύσκολα καθήκοντα μας. Αυτή την στιγμή στην Υπηρεσία 
μας υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις επιθυμούντων με αρκετά χρόνια υπηρεσίας 
από Α.Τ./Α.Δ. οι οποίοι θέλουν να υπηρετήσουν στις ΟΠΚΕ. Οι εν λόγω αστυνο-
μικοί θα ενισχύσουν αρκετά την δυναμικότητα και την αποτελεσματικότητα της 
Υπηρεσίας μας καθώς γνωρίζουν καλά τους τομείς στους οποίους εργάζονται 
(τόσο τοπογραφικά όσο και ανθρωπογεωγραφικά), έχουν ήδη απόκτηση πείρας 
μέσω της τριβής με πολίτες και κακοποιούς και μπορούν να συνεισφέρουν στο 
έργο των ΟΠΚΕ. Αναμένουμε την Γ.Α.Δ.Α, να συνηγορήσει στα αιτήματα αυτά, 
αν όχι άμεσα λόγω της υπάρχουσας κατάστασης με τον COVID19, τουλάχιστον 
με τις καλοκαιρινές μεταθέσεις.

• Η κατάσταση με τα οχήματα παραμένει ως έχει. Ο πεπαλαιωμένος 
στόλος της ΟΠΚΕ χρήζει ΑΜΕΣΗΣ ανανέωσης. Τα οχήματα που πλέον μετρούν 
20ετια συνεχώς παρουσιάζουν βλάβες, οι οποίες επισκευάζονται με χρήματα 
των υπηρετούντων. Κάποια λίγα οχήματα που διατέθηκαν μέσω leasing δεν 
επαρκούν καθώς πολλές είναι οι ομάδες που διαθέτουν ένα ή κανένα όχημα. 

Προσπάθειες γίνονται από την Δ.Α.Α. πάνω σε αυτό το θέμα ενώ σε συνάντη-
ση που έλαβε χώρα την 27/03/2020 με τον Στρατηγό κο ΤΖΕΦΕΡΗ και το Δ.Σ. της 
ΕΑΣΥΑ ενημερωθήκαμε ότι αναμένονται κάποια νέα οχήματα τα οποία θα διατε-
θούν στην Υπηρεσία μας σύντομα. Αναμένουμε πλην όμως και πάλι οι τραγικές 
ελλείψεις δεν καλύπτονται. Η Υπηρεσία πρέπει να μεριμνήσει ώστε κάθε ομάδα 
να λάβει τουλάχιστον 2 οχήματα που να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ειδικές 
συνθήκες που επιχειρούν οι ΟΠΚΕ (ημιαστικό -αγροτικό περιβάλλον, καταυλι-
σμοί, νησιά κλπ).

• Στην παραπάνω συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς και το θέμα των 
παθόντων Αστυνομικών από το περιστατικό στην κατάληψη Ματρόζου. Οι συ-
νάδελφοι ακόμα δεν έχουν λάβει το χρηματικό βοήθημα που τους υποσχέθηκε 
ο ίδιος ο Αρχηγός προκειμένου να αντικαταστήσουν τον κατεστραμμένο τους 
εξοπλισμό. Κάποιες στολές και άρβυλα χορηγήθηκαν με μέριμνα της Υπηρεσίας 
ενώ με χορηγία του καταστήματος PRACTICAL TACTICAL αντικαταστάθηκαν είδη 
της 5.11 με νέα πλην όμως μεγάλο μέρος του εξοπλισμού δεν έχει αντικαταστα-
θεί ενώ συνάδελφοι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα αναγκάζονται 
να εκτελούν υπηρεσία με άσπρα απ΄ τις μπογιές αλεξίσφαιρα. Η Διοίκησή 
της Δ.Α.Α. έσκυψε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάνω στο πρόβλημα και πρότεινε 
κάποιες λύσεις οι οποίες αναμένουμε να δούμε αν θα αποδώσουν καρπούς. 
Ελπίζουμε παρόμοια ευαισθησία να επιδείξει και ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ ώστε να 
διαψευσθούν όσοι μιλούν για μικροπολιτική εκμετάλλευση του περιστατικού τις 
πρώτες ημέρες.

• Τον πίνακα με τα σήματα αδελφών Υπηρεσιών ανά τον κόσμο της 
B.O.P.E.(Batalhão de Operações Policiais Especiais) του Rio De Janeiro κοσμεί το 
σήμα της Υπηρεσίας μας  από αυτόν το μήνα συνεπεία εθιμοτυπικής επίσκεψης 
και ανταλλαγής σημάτων με στελέχη της επίλεκτης ομάδας που επιχειρεί στις 
φαβέλες του Ρίο.

• Πολλά θέματα που ανέκυψαν το τελευταίο διάστημα διευθετήθηκαν 
χάρη στις άμεσες παρεμβάσεις μας και φυσικά στην καλή διάθεση που επιδει-
κνύει η Διοίκηση της Υπηρεσίας μας. 

 Τόσο η ΕΑΣΥΑ όσο και εγώ προσωπικά ως εκλεγμένος αντιπρόσωπός της, θα 
είμαστε στο πλευρό των  συναδέλφων μας κάθε φορά που θα χρειαστούν τη 
συνδρομή μας.

Thin Blue Line Ο.Π.Κ.Ε.
του Μυλωνά Δημητρίου

   Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Διαχείριση κρατουμένων υπόπτων ή επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων covid-19 – Ανάγκη εύρεσης ειδικού χώρου για 

εξέταση αστυνομικών από τον κορονοϊό

Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας στους 
αστυνομικούς με μέλη της οικογένειάς τους που ανήκουν 

στις ευπαθείς ομάδες/ομάδες αυξημένου κινδύνου για 
σοβαρή λοίμωξη Covid-19

Αίτημα Ε ΑΣ Υ Α  στους Υπουργούς Υγείας και Προστασίας του Πολίτη. . . .

Καθημερινά γινόμαστε δέκτες της κοσμογονίας 
που συντελείται σε παγκόσμιο επίπεδο με την 
πανδημία του Covid-19, τους τρόπους μετάδοσης 
και προστασίας του πληθυσμού, καθώς και των 
επιστημονικών προσπαθειών για την αντιμετώ-
πισή του. Όλοι ανεξαιρέτως ομιλούν για «κορύ-
φωση του φαινομένου», για επόμενες «δύσκολες 
εβδομάδες», για το φαινόμενο της παλινόρθωσης 
– αναμόλυνσης» και την χρονική διάρκεια της παν-
δημίας εν γένει. Παντού πλέον εκπονούνται στο-
χευμένα και εξειδικευμένα μνημόνια ενεργειών για 
την πρόληψη μετάδοσης του ιού, διότι σύμφωνα 
με συγκεκριμένα μαθηματικά μοντέλα που έχουν 
εργαλειοποιηθεί και ισχύουν σήμερα, αρκεί και 

ένας (1) φορέας να μεταδώσει τον ιό, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις συγχρωτισμού, 
σε πάνω από εξακόσιους (600) υγιείς συνανθρώπους του.
Στην Ελληνική Αστυνομία όμως, ενώ τα ανωτέρω είναι πλέον γνωστά τοις πάσι, επικρατεί 
μια πρωτοφανής κωλυσιεργία και αυτοσχεδιασμός στην διαχείριση των κρατουμένων που 
εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα και επιβάλλεται να μεταφερθούν σε νοσηλευτικό ίδρυμα 
για εξέταση, καθώς ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ μέχρι σήμερα, σχετική εγκύκλιος-μνημόνιο ενεργειών για 
την ορθή και ασφαλή διαχείριση αυτών των περιστατικών για την προστασία της Δημόσιας 
Υγείας.
Η όλη διαχείριση επαφίεται μέχρι στιγμής ανεπίτρεπτα και αντεπιστημονικά στον Έλληνα 
αστυνομικό, ωσάν να πρόκειται για Ειδικό λοιμωξιόλογο (!!!) που ανά πάσα στιγμή είναι 
σε θέση να αντιλαμβάνεται τα κρούσματα, να ενεργεί επιστημονικά (Lege artis), να έχει 
την εποπτεία της «εξέλιξης» των νοσηρών καταστάσεων κρατουμένων και φυσικά σαν νέος 
Robocop να μην κολλά και τον ιό!!! Φαίνεται ότι, το όλο θέμα για ακόμη μία φόρα  καλείται 
να το αντιμετωπίσει ο εργαζόμενος αστυνομικός με βασικά εφόδια, τις περιορισμένες εκ 
των πραγμάτων ιατρικές του γνώσεις και το φιλότιμό του.
Παράλληλα, δεν υπάρχει σαφές μνημόνιο ενεργειών με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειμα 
συνεννόησης μεταξύ των συναρμόδιων φορέων (Ε.Ο.Δ.Υ., Ε.Κ.Α.Β., Αστυνομίας), σε περί-
πτωση που κρατούμενος με ύποπτα συμπτώματα χρήζει μεταφοράς σε νοσηλευτικό ίδρυ-

μα και κατόπιν για την επιστροφή του σε χώρο κράτησης, ενώ εκκρεμεί το αποτέλεσμα της 
ιατρικής εξέτασης !!!
Πιστεύουμε ότι άμεσα επιβάλλεται να δοθούν σαφείς οδηγίες για τις προσήκουσες ενέρ-
γειες του αστυνομικού προσωπικού ώστε να υπάρξει αποτελεσματική προστασία των ερ-
γαζομένων συναδέλφων σε κρατητήρια και μεταγωγές και των ίδιων των κρατουμένων που 
συνωστίζονται σε χώρους κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου ο κίνδυνος διασποράς 
του ιού σε ενδεχόμενο θετικό κρούσμα θα είναι κολοσσιαίου μεγέθους.

Τα κατά τόπους υπάρχοντα αστυνομικά κρατητήρια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να 
αποτελέσουν σημείο αναφοράς και κράτησης κρατουμένων που αποτελούν ύποπτα  ή επι-
βεβαιωμένα κρούσματα του covid-19.
Κλείνοντας, για τον Έλληνα Αστυνομικό, που είναι ο πρώτος ο οποίος έρχεται σε επαφή με 
επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ  να 
εξετάζεται κατά προτεραιότητα κάνοντας το τεστ για τον κορονοϊό. Αντί λοιπόν να φροντί-
σουν να υπάρχουν είτε οι απαραίτητες δομές για τους αστυνομικούς (εξαιτίας της φύσης 
του επαγγέλματος και του κινδύνου διασποράς του ιού σε αστυνομικούς και πολίτες), είτε 
να πραγματοποιούνται σχετικές εξετάσεις στο 401 Γ.Σ.Ν.Α., ώστε  υποβάλλονται άμεσα σε 
προληπτικές εξετάσεις για πιθανή μόλυνσή τους από τον κορωνοϊό COVID-19, τουναντίον 
γινόμαστε δέκτες ότι ανακοινώθηκε την 24/03/2020  η αναστολή της λειτουργίας του Περι-
φερειακού Ιατρείου της ΕΛ.ΑΣ. – 401 Γ.Σ.Ν.Α. !!!
Διερωτώμεθα πως ο αστυνομικός των 800 € θα επωμισθεί την επίλυση όλων των ανωτέρω, 
δίχως το ίδιο το Κράτος να μην φροντίζει για την εργασιακή και υγειονομική διασφάλισή 
του;
Ως Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών – Βορειοανατολικής Αττικής – Δυτικής Ατ-
τικής και Πειραιά είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε νομικά εναντίον αυτών που με 
πρόχειρες ενέργειες και βεβιασμένες κινήσεις που στερούνται όλων των προβλεπόμενων 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των συναδέλφων 
– μελών μας και των οικογενειών τους.

 Ευελπιστούμε ότι θα ενστερνιστείτε την αγωνία μας και θα δώσετε άμεσα λύση στα σοβα-
ρά προαναφερόμενα ζητήματα προτού να είναι αργά.

Ήδη εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, η ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από την τιτάνια μάχη που δίνουν ασταμάτητα οι 
εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας για την καταπολέμηση του Covid-19, έχει αναλάβει την εφαρμογή όλων 
των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας που επέβαλε η Κυβέρνηση, στην προσπάθεια αντιμετώπισης εξά-
πλωσης του κορονοϊού .
Πέραν της ειδικής αποστολής της ΕΛ.ΑΣ., το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες επα-
φής ενός αστυνομικού με επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα του κορονοϊού (covid-19), συγκριτικά πάντοτε 
με άλλους κλάδους εργαζομένων.
Αναφορές μελών μας για το προαναφερόμενο ζήτημα έχουν αποσταλεί στην Ένωσή μας, με τις οποίες απο-
τυπώνεται η έντονη ανησυχία τους, αφού πολλοί από αυτούς έχουν στην οικογένειά τους μέλη (σύζυγο-τέ-
κνα) τα οποία ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες (όπως αυτές ορίζονται από την πρόσφατη Κ.Υ.Α.). Συνεπώς, 
ελλοχεύει άμεσος κίνδυνος μετάδοσης του Covid-19 σε ευπαθείς ομάδες/ομάδες αυξημένου κινδύνου με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία τους.
Φρονούμε ότι για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και ιδιαιτέρως των ευπαθών ομάδων/ομάδων αυ-
ξημένου κινδύνου είναι κατά την άποψή μας επιβεβλημένη η πρόβλεψη, επέκτασης της δυνατότητας για 
χορήγηση ειδικής άδειας δικαιολογημένης απουσίας και στο αστυνομικό προσωπικό το οποίο έχει στην οι-
κογένειά του προστατευόμενα μέλη (σύζυγο-τέκνα) που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες/ομάδες αυξημένου 
κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη Covid-19.
Η Ελληνική Αστυνομία είναι και θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος, δίπλα στον Έλληνα 
πολίτη. Υπάρχουν όμως και κάποιες περιπτώσεις πάνω στις οποίες οφείλει να εγκύψει η Πολιτεία για λόγους 
δημόσιας υγείας και αποτροπής διασποράς του Κορονοϊού.
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Χορήγηση βεβαιώσεων λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος
του/της συζύγου αστυνομικού, μακράν του τόπου κατοικίας

Σταθερός άθραυστος υαλοπίνακας στα υπηρεσιακά οχήματα για τον 
διαχωρισμό των πίσω καθισμάτων – Χορήγηση υγειονομικού υλικού

Κοινό έγγραφο σε Πολιτική και Φυσική Ηγεσία

Απευθυνόμαστε σε σας προσωπικά για να θέσουμε υπ’ όψη σας ένα πολύ σημαντικό ζή-
τημα το οποίο θα απασχολήσει την ΕΛ.ΑΣ. κατά την κατάρτιση των πινάκων των τακτικών 
μεταθέσεων για το έτος 2020.
 Όπως θα γνωρίζετε, οι έγγαμοι αστυνομικοί για κάθε πλήρες έτος μετάθεσης μακράν του 
τόπου κατοικίας του/της συζύγου του/της, λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος, εφό-
σον ο τόπος αυτός ανήκει σε άλλη περιοχή μετάθεσης και απέχει τουλάχιστον τριάντα (30) 
χιλιόμετρα από την έδρα της Υπηρεσίας τους, λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μόρια ανάλογα 
με την χιλιομετρική απόσταση.  Τούτο, πιστοποιείται με βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλι-
στικού φορέα και βεβαίωση διαμονής του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας.
Λόγω της εξάπλωσης του Κορονοϊού (Covid-19), αρκετές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να 
αναστείλουν τη λειτουργία τους, ενώ σύμφωνα με την Πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου, δόθηκε  παράταση της προθεσμίας καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών 
εισφορών. Συνεπώς, είναι πρακτικά αδύνατο να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις για 
τους αστυνομικούς των οποίων οι σύζυγοι εργάζονται μακράν του τόπου κατοικίας τους, 
λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος και τις οποίες θα κατέθεταν μέχρι μια συγκε-
κριμένη ημερομηνία στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να λάβουν τα 
αναλογούντα μόρια.

Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες καταστάσεις που λαμβάνουν χώρα γύρω μας λόγω του 
κορονοϊού, παρακαλούμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση προθεσμίας 
υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για τους αστυνομικούς, προκειμένου να συ-
μπεριληφθούν τα δικαιούμενα κατά περίπτωση μόρια, προτού καταρτιστεί ο πίνακας των 
μεταθέσεων μορίων για το έτος 2020.

Άμεση ικανοποίηση του αιτήματος της Ένωσης Αθηνών από 
το Αρχηγείο

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 301/6 από 03/04/2020 εγγράφου μας, είμαστε στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσουμε ότι το αίτημά μας προς το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. ικανοποιήθηκε και 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1647/20/716695 από 04/04/2020 Διαταγή της Δ.Α.Π./Α.Ε.Α., η 
προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών για τους αστυνομικούς των οποίων οι 
σύζυγοι εργάζονται μακράν του τόπου κατοικίας τους, λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλ-
ματος, παρατείνεται έως την 30 Απριλίου 2020.
Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. δεν σταματά την καθημερινή προσπάθειά της για την καλυτέρευση των συνθη-
κών εργασίας των υπηρετούντων αστυνομικών – μελών της στις Υπηρεσίες της Αθήνας και 
θα συνεχίσει αταλάντευτη τον αγώνα της για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών 
της, δίχως να διολισθαίνει σε ανώφελους διαδικτυακούς διαξιφισμούς για το θεαθήναι, 
που το μόνο που πετυχαίνουν είναι να απομακρύνουν τους συνάδελφους από τα Σωματεία.

Τα υπηρεσιακά οχήματα με τα οποία γίνονται προσαγωγές – συλλήψεις  οφείλουν, ειδι-
κότερα την τρέχουσα χρονική περίοδο, να είναι για τους επιβαίνοντες συναδέλφους μας 
ασφαλή, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες  έκθεσής τους στον covid-19 (κορονοϊό). Κάτι 
τέτοιο όμως δεν συμβαίνει ακόμα και μετά την πραγματοποίηση απολύμανσης, αφού 
υπάρχει ορατός ο κίνδυνος μόλυνσης από τον κορονοϊό, σε περιπτώσεις που ένας πολίτης 
προσάγεται ή συλλαμβάνεται και οδηγείται εντός υπηρεσιακού οχήματος.

Ως Ενώσεις Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, προτείνουμε να ληφθεί άμε-
ση μέριμνα από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, προκειμένου να τοποθετηθεί σε όλα τα 
οχήματα µε τα οποία γίνονται συλλήψεις ή προσαγωγές πολιτών, σταθερός και άθραυστος 
υαλοπίνακας (plexiglass) για το διαχωρισμό των πίσω καθισμάτων. Τούτο άλλωστε προβλέ-
πεται από το άρθρο 11 παρ. 2 του Π.Δ. 45/2008, το οποίο θεσμοθετήθηκε στο παρελθόν με 
προτάσεις και αγώνες του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων και για την διασφάλιση τόσο των αστυνομικών 
συνοδών, όσο και των συλληφθέντων – προσαχθέντων, παρακαλούμε όπως με παρέμβασή 
σας το όλο ζήτημα τύχει άμεσης και θετικής αντιμετώπισης, γνωρίζοντάς μας σχετικά.

Ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε, είναι η χορή-
γηση του υγειονομικού υλικού σε περιπτώσεις που κάποιος αστυνομικός διατάσσεται να 
συνδράμει σε άλλη Υπηρεσία. Στις περιπτώσεις αυτές, φρονούμε ότι είναι επιβεβλημένη η 

πρόβλεψη ώστε να υπάρχει αποτυπωμένη σε Υπηρεσιακή Διαταγή η υποχρέωση του εφο-
διασμού του απαραίτητου υγειονομικού υλικού (μάσκες, γάντια κ.λ.π.), από την Υπηρεσία 
που ενισχύεται.

Τέτοιου είδους ζητήματα, για τα οποία θεωρούμε περιττή την όποια περαιτέρω ανάλυ-
ση-τοποθέτησή μας, θα έπρεπε εν τη γενέσει τους να διευθετούνται και να μην αποτελούν 
αξιώσεις που απαράδεκτα χρονίζουν, εκθέτοντας έτσι ανεπανόρθωτα τον ίδιο τον Οργανι-
σμό της ΕΛ.ΑΣ.

Σας καλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τα διαλαμβανόμενα στο κοινό έγγραφο των Ενώσε-
ών μας, στο οποίο καταθέτουμε προτάσεις για την προάσπιση των μελών μας.

Οι υποσχέσεις και τα ευχολόγια δεν αρκούν για την
κατοχύρωση του αγαθού της ασφάλειας και της υγείας.

Απαιτούμε  την παροχή των απαιτούμενων εφοδίων στον αστυνομικό, αλλά και τη διασφά-
λισή του από τους καθημερινούς κινδύνους και τις παγίδες που καλείται να αποφύγει στη 
διαρκή μάχη με το έγκλημα, την παρανομία και τον … κορονοϊό !!!
Παρακαλούμε για την από πλευρά σας λήψη όλων των αναγκαίων και άμεσων πρωτοβου-
λιών, προτού να είναι αργά.
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Όπως είναι γνωστό τοις πάσι, η Άμεση Δράση Αττικής είναι μια μηχανοκίνητη 
Υπηρεσία η οποία αποτελεί την αιχμή του δόρατος της μάχιμης αστυνόμευσης  
στη μάχη κατά της εγκληματικότητας και της εμπέδωσης του αισθήματος ασφά-
λειας στους Έλληνες πολίτες. Απαρτίζεται από τα R/T περιπολικά, την ομάδα Ζ και 
την ομάδα ΔΙ.ΑΣ., οι οποίες αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των σημάτων που 
λαμβάνουν από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης με σκοπό την άμεση 
ανταπόκριση, προς επίλυση πάσης φύσεως προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
πολίτες.  Σημειώνεται δε, ότι καθημερινά και δη σε ώρες αιχμής, η Άμεση Δράση 
καλείται να διαχειριστεί από 8.000 έως 10.000 τηλεφωνικές κλήσεις.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, με απόφαση της Πολιτικής Ηγεσίας, υπήρξε μεγά-
λη ενίσχυση με προσωπικό της Δίκυκλης Αστυνόμευσης και ειδικότερα της Ομά-
δας ΔΙ.ΑΣ.. Κάτι αντίστοιχο όμως δεν συνέβη με τα περιπολικά και με την Ομάδα 
Ζ. Μέχρι πρότινος υπήρχε ένας σχετικά ορθολογικός καταμερισμός των σημάτων 
στα περιπολικά και στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., αφού η Ομάδα Ζ παραμένει καθηλωμέ-
νη σε φύλαξη ακίνητων στόχων και σε εκτέλεση ειδικών δρομολογίων. Αίφνης, 
τις τελευταίες μέρες, πληροφορούμαστε ότι μετά από απόφαση της Πολιτικής 
Ηγεσίας, κρίθηκε σκόπιμο η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., να μην λαμβάνει σήματα, πέραν όσων 
αφορούν περιστατικά που λαμβάνουν χώρα εν τω πράττεσθε.

Εμείς δεν είμαστε ούτε Διοικητές Υπηρεσιών, ούτε θελήσαμε ποτέ να συνδιοική-
σουμε όπως ενδεχομένως κάποιοι άλλοι επιχειρούν, μένοντας πιστοί στο θεσμι-
κό μας ρόλο που είναι η εκπροσώπηση των συναδέλφων μας, η προστασία των 
εργασιακών τους δικαιωμάτων τους και η θεσμική – νομική θωράκισή τους. Δεν 
μπορούμε όμως παρά να σας γνωστοποιήσουμε ότι από μέλη μας που υπηρε-
τούν στην Άμεση Δράση, μας καταγγέλθηκε ότι η ανωτέρω απόφαση δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα στα 34 (!!!) μόλις περιπολικά που ενεργούν περιπολίες σε 
ολόκληρη την Αττική, τόσο ως προς την διεκπεραίωση των σημάτων, όσο και στον 
μέσο χρόνο ανταπόκρισής τους στις κλήσεις των πολιτών.

Διερωτώμεθα δε, βάση ποιας λογικής κρίθηκε σκόπιμο να ληφθεί η εν λόγω από-
φαση τη στιγμή που η Υπηρεσία αφενός μεν είναι μία και αδιαίρετη και αφετέρου 
η αποστολή όλων είναι η ίδια !!! ΄Άραγε τέτοιου είδους αποφάσεις πέραν 

της αναπόφευκτης καθυστέρησης εξυπηρέτησης των κλήσεων των πολιτών, δεν 
δημιουργεί ταυτόχρονα δυσαρμονία στις σχέσεις μεταξύ των υπηρετούντων στην 
ίδια Διεύθυνση; Αναρωτιόμαστε ποιος ο λόγος να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο 
σταθμά αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης του εργασιακού φόρτου, πολλώ δε 
μάλλον όταν είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την παροχή του έννομου αγαθού 
της ασφάλειας των πολιτών.

Παρακαλούμε όπως με προσωπική σας παρέμβαση το όλο ζήτημα τύχει άμεσης 
και οριστικής λύσης, επαναφέροντας σε ισχύ την πρότερη κατάσταση. Οφείλετε 
δε ως πολιτικός προϊστάμενος να μην λησμονείτε και την τεράστια προσφορά της 
Ομάδας Ζ, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απαξιωθεί.

Δυστυχώς για πολλοστή φορά είμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε τις 
ελλείψεις βασικών υπηρεσιακών ειδών, σε νευραλγικές Υπηρεσίες που ανήκουν 
γεωγραφικά στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, οι οποίες μάλιστα 
μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την σωματική ακεραιότητα των συναδέλ-
φων μας. Συγκεκριμένα, την εβδομάδα που πέρασε, σε διμοιρία της Υ.Α.Τ. η οποία 
βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία και κατευθυνόταν εκτός Αττικής, συνέβη το 
απίστευτο. Έσκασε εν κινήσει (!!!) το ένα από τα λάστιχα του υπηρεσιακού λεω-
φορείου και μόνο από την ικανότητα, την ψυχραιμία και την εμπειρία του οδηγού 
δεν είχαμε τα χειρότερα.
Την ίδια ώρα που μας ζητούν τα πάντα χωρίς να προσφέρουν τίποτα, που απαι-
τούν επαγγελματισμό χωρίς να παρέχουν ούτε τα βασικά, που μας κατηγορούν 
συλλήβδην χωρίς να τους ενδιαφέρει σε τι συνθήκες υπηρετούμε, εμείς ΑΠΑΙ-
ΤΟΥΜΕ εδώ και τώρα να εφοδιάσουν τους αστυνομικούς με τα απαραίτητα και 

προβλεπόμενα υλικά, ειδάλλως δεν δικαιούνται να απαιτούν. Από επικοινωνίες 
της Ένωσής μας με τους αρμόδιους για το θέμα των σε εξοπλισμών, έχουμε λάβει 
την διαβεβαίωση ότι εντός του νέου έτους 2020, κάποια ζητήματα που χρονίζουν 
θα επιλυθούν.
Εμείς από την πλευρά μας ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, είμαστε 
υποχρεωμένοι να αναδεικνύουμε κάθε τέτοιο συμβάν, να καταγγέλλουμε κάθε 
παράλειψη της Ηγεσίας και να δηλώσουμε προς όλους ότι αυτή η κατάσταση εί-
ναι απόρροια της αδιαφορίας ετών, της οποίας όλοι οι υπεύθυνοι έχουν ονομα-
τεπώνυμα…
Κλείνοντας, θέλουμε να ρωτήσουμε εκείνους που ανερυθρίαστα μιλούν για μπα-
χαλάκηδες του Κράτους, τόσα χρόνια που είχαν την ευθύνη για τούτο εδώ το 
«μπάχαλο», ποιές ακριβώς ήταν οι ενέργειές τους;;;

H ενότητα στις Αστυνομικές Υπηρεσίες είναι υποχρέωση 
όλων και όχι ζητούμενο

Ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα…

Επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
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Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 305/5 από 26-3-2020 κοινή Ανακοίνωση των Ενώσεων 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής (Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Ένω-
ση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής και Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής), είχαμε επισημάνει, εντελώς προφητικά, τους τερά-
στιους κινδύνους που αφορούν την συνολική διαχείριση των θεμάτων της Δομής 
Μεταναστών στη Μαλακάσα.

Ειδικότερα, ο τρόπος φύλαξής της, η απουσία σαφούς και υπεύθυνου, εσωτερι-
κού, κανονισμού λειτουργίας, οι πλημμελέστατες συνθήκες υγιεινής και το νομι-
κώς «υπεύθυνο-ανεύθυνο» των αρμοδίων, είχαμε επισημάνει ότι θα οδηγούσαν 
τελολογικά, σε μη επιθυμητά αποτελέσματα.  

Ενώ λοιπόν, επί ενάμισι μήνα, όλη η Ελλάδα δοκιμάζεται από τον αποκλεισμό 
(καραντίνα) και η επίσημη Ελληνική Πολιτεία έχει διατάξει το σύνολο των αστυνο-
μικών δυνάμεων και όχι μόνο, για τον έλεγχο των μετακινήσεων των πολιτών στην 
Ελληνική Επικράτεια, με εντυπωσιακά αποτελέσματα, κάποιοι λοιδορούν την όλη 
αυτή, μέγιστη προσπάθεια.

 Συγκεκριμένα, τα όσα έλαβαν χώρα από το βράδυ της Ανάστασης και αφορούν 
την καταγγελία αλλοδαπών γονέων για πράξη τέλεσης βιασμού του δεκάχρονου 
γιού τους από εικοσιεπτάχρονο επίσης αλλοδαπό, εντός της ανοιχτής Δομής Μα-
λακάσας, ο τρόπος διεξαγωγής της αστυνομικής προανάκρισης και προπάντων ο 
τόπος διεξαγωγής της πολύωρης αστυνομικής προανάκρισης (Γραφεία Υποδιεύ-
θυνσης Προστασίας Ανηλίκων /Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής), α κ υ ρ ώ 
ν ο υ ν, εν τοις πράγμασι, τη δύσκολη αυτή και μοναδική προσπάθεια, όλων μας.

Ακόμη και εμείς που ως προαναφέραμε, όλα αυτά τα είχαμε ήδη εγκαίρως επι-
σημάνει, δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε ότι περίπου ένα μήνα μετά(!!!) 
κι ενώ τα μέτρα είχαν εμπεδωθεί ακόμα και από τον τελευταίο πολίτη με πρωθύ-
στερη εμπειρία, κάποιοι κατ’ ευφημισμόν «αρμόδιοι» θα διέπρατταν τέτοια παι-
δαριώδη και εγκληματικά λάθη, σπάζοντας την καραντίνα των μεταναστών που 
φιλοξενούνται στην ανοιχτή Δομή Μαλακάσας.

 Δεν είναι δυνατόν, όσοι διαχειρίστηκαν την συγκεκριμένη υπόθεση, εν μέσω κα-
ραντίνας, της ανοιχτής Δομής Μαλακάσας, να μην έχουν αντιληφθεί το προφανές 
και να μεταφέρουν καταγγέλλοντες και καταγγελλόμενο στο Τ.Α. Ωρωπού και εν 
συνεχεία στο κεντρικό κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου 
παρέμειναν εκεί για πολλές ώρες, να διεξάγεται αστυνομική προανάκριση επί 
πολλές ώρες, να κρατείται ο καταγγελλόμενος επί μέρες στα κεντρικά κρατητήρια  
της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και να μην έχουν σκεφτεί τα προφανή.

     Θέτουμε λοιπόν κάποια καίρια ερωτήματα:

• Υπάρχει σαφές μνημόνιο ενεργειών όπως έγκαιρα είχαμε στηλιτεύσει στην υπ’ 
αριθ. 100/18 από 27/03/2020 κοινή ανακοίνωσή μας;
• Ποιος έδωσε την εντολή να μεταφερθούν από την ανοιχτή Δομή της Μαλακά-
σας, η οποία από τις 05/04/2020 βρίσκεται σε καραντίνα, στο Τ.Α. Ωρωπού και 
στη Γ.Α.Δ.Α.;
• Υπάρχουν συγκεκριμένοι ειδικοί χώροι, όπου θα εξετάζονται περιστατικά σαν 
αυτό που έλαβε χώρα το βράδυ της Ανάστασης;
• Από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο πατέρας του φερόμενου θύματος είναι 
θετικός στον κορονοϊό, έχει γίνει ιχνηλάτηση ΟΛΩΝ των επαφών που είχαν αυτοί 
που είχαν άμεση επαφή μαζί του;
• Αφού, σύμφωνα με όσα επίσημα ανακοινώθηκαν, τηρήθηκαν όλα τα πρωτό-
κολλα ασφαλείας και με «αρνητικό αποτέλεσμα», πώς γίνεται να βρέθηκε θετικός 
στον κορονοϊό ο πατέρας του θύματος;
• Ποια είναι κατά τους ιθύνοντες τα προβλεπόμενα είδη προστασίας; Η μάσκα 
μιας χρήσης και τα γάντια; Ή μήπως για επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι απαραί-
τητες ειδικές ολόσωμες στολές τις οποίες η Υπηρεσία ΔΕΝ έχει χορηγήσει;
• Ισχύουν διαφορετικά μέτρα προστασίας για τους αστυνομικούς και διαφορε-
τικά για τους υπηρετούντες στο ΕΚΑΒ; Διότι οι τελευταίοι και σωστά, εργάζονται 
ντυμένοι σαν «αστακοί» με ολόσωμες στολές, με προστατευτικά ποδιών, με ει-
δική μάσκα ματιών, με ειδικές μάσκες  προσώπου και με 2-3 ζευγάρια γαντιών. 
Μήπως κάποιοι πιστεύουν ότι οι αστυνομικοί είναι superman και δεν νοσούν;;; Ή 
μήπως θεωρούν τους συναδέλφους μας «παιδιά κατώτερου θεού»;

• Ο φερόμενος ως δράστης που μεταφέρθηκε ανεξήγητα στη Γ.Α.Δ.Α. (μέσω του 
Τ.Α. Ωρωπού) από χώρο που βρίσκεται σε καραντίνα, φυλάχτηκε επί τρεις (3) 
ημέρες στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γ.Α.Δ.Α. όπου εκτελούν καθημερινά 
υπηρεσία δεκάδες αστυνομικοί από τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Ασφάλειας. Οι 
συνάδελφοι μας μετέφεραν ότι ουδέποτε ενημερώθηκαν πως ο συγκεκριμένος 
κρατούμενος βρισκόταν σε καραντίνα, προκειμένου να απομονωθεί και να λη-
φθούν τα αναγκαία ατομικά μέτρα προστασίας τόσο του ιδίου, όσο και των υπο-
λοίπων συγκρατουμένων. Οι αστυνομικοί που τον παρέλαβαν, μας καταγγέλλουν 
επίσης ότι κατά την παράδοση του στα κρατητήρια δεν έφερε γάντια και μάσκα.
• Γιατί δεν υποβλήθηκε ο συγκεκριμένος φερόμενος δράστης στο τεστ του κορο-
νοϊού, ενώ βρισκόταν επί 4 ημέρες εκτός της δομής, σπάζοντας την καραντίνα και 
ήρθε σε επαφή με δεκάδες άτομα;
• Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του τεστ για 
τον κορονοϊό, στο οποίο θεωρούμε ότι έπρεπε ήδη να έχει υποβληθεί ο φερόμε-
νος ως δράστης, βγει θετικό;
• Τι θα συμβεί αν στην απευκταία περίπτωση δεκάδες αστυνομικοί που ήρθαν σε 
επαφή με τον φερόμενο δράστη ή εκτέλεσαν υπηρεσία στα κρατητήρια, καθώς 
και όλοι οι κρατούμενοι, νοσήσουν;
Μετά από όλα αυτά, είναι προφανές ότι οι ευθύνες, ανεξαρτήτως αποτελέσμα-
τος, είναι εγκληματικές και δημιουργούν αυτονόητα προφανείς συνειρμούς προ-
χειρότητας, σύγκρουση αρμοδιοτήτων και υποτυπώδους, σοβαρής, διαχειρίσεως.

Είναι αντιφατικό να βεβαιώνονται παραβάσεις στους πολίτες, για άσκοπη μετακί-
νηση προς αποτροπή διασποράς του κορονοϊού και να λαμβάνουν χώρα τέτοιες 
τραγελαφικές καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Επίσης, συμβουλεύουμε Πρόεδρο άλλου Σωματείου που προέβη σε δηλώσεις 
σήμερα το πρωί σε τηλεοπτικό σταθμό, όπου ισχυρίστηκε ότι ελήφθησαν από 
την Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα μέτρα καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και 
παραμονής των προαναφερόμενων μεταναστών και ο οποίος προφανώς επανα-
παύθηκε σε αναγραφόμενα ενός δελτίου τύπου, ότι η Υπηρεσία δεν χρειάζεται 
«συνήγορο υπεράσπισης» και θα του συνιστούσαμε στο μέλλον να είναι πιο 
προσεκτικός όταν μιλάει δημόσια για την υγεία των συναδέλφων, οι οποίοι είναι 
μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής.

      Εμείς πλέον, δεν μπορούμε να σιωπήσουμε σ’ αυτό το απίθανο γεγονός και με 
κάθε δόκιμο και νόμιμο τρόπο, θα προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία καθώς και 
τη ζωή και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων αστυνομικών.

      Ας κρίνει, η Δικαιοσύνη πλέον, τις πράξεις ή παραλείψεις που εξέθεσε σε κίν-
δυνο την υγεία των αστυνομικών.

Υγειονομική βόμβα στην καρδιά της Αστυνομίας
Καταγγελία των Ενώσεων Αθηνών και Β/Α Αττικής
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Λογικό ήταν ότι θα έφτανε η στιγμή που τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου 
θα αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της απουσίας  διμοιριών Ματ. Οι 
εξεγέρσεις των προσφύγων σχεδόν καθημερινές, ειδικά το τελευταίο διάστημα 
είδαμε από τραυματισμούς συναδέλφων μέχρι και καμένα υπηρεσιακά οχήματα. 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θέσω κάποιες σκέψεις μου καθώς και κάποια ερω-
τήματα μήπως προλάβω κάποιες καταστάσεις.  

Είμαι σίγουρος ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα ζητηθεί να βάλουμε και πάλι 
πλάτη. Θα χτυπήσει ένα απόγευμα το τηλέφωνό μας και στην άλλη άκρη της 
γραμμής θα είναι κάποιος συνάδελφος της γραμματείας μας που θα λέει «σε μια 
ώρα στην έδρα, φεύγουμε με c-130 για....» 
- Ρωτώ λοιπόν, 
Α) Εφόσον  οι κάτοικοι καθώς επίσης και ορισμένοι συνάδελφοι  δεν μας θέλανε 
στα νησιά τους για ποιο λόγο να ξανά πάμε. Οι ίδιοι δεν έλεγαν  ότι ξέρουν τους 
τρόπους να ηρεμήσουν την κατάσταση και ότι εμείς πιο πολύ πρόβλημα προκα-
λούμε;;; (5 χρόνια βέβαια ήμασταν απαραίτητοι) 
Β) Στη Χίο είδαμε να μπαίνουν στα δωμάτια των συναδέλφων, να τους προπηλα-
κίζουν και τέλος να τους πετούν τα προσωπικά τους αντικείμενα και τις βαλίτσες 
τους στην θάλασσα. Στην Μυτιλήνη ήταν πιο «πολιτισμένοι», δεν πείραξαν κανέ-
ναν απλά έκαψαν τα προσωπικά αντικείμενα των συναδέλφων !!! 

Μετά από αυτό θα ζητηθεί στους ίδιους ανθρώπους να πάνε εκ νέου στη Χίο και 
την Μυτιλήνη ; Να μείνουν στα ίδια ξενοδοχεία; Να συνεργαστούν με εκείνους 

που, με ντουντούκα στα χέρια φορώντας στολή, τους κατηγορούσαν μπροστά 
στους κατοίκους;;; 
Αν γίνει αυτό τότε η υποκρισία όλων δεν έχει όρια! Είναι αυτονόητο ότι θα πάμε 
όπου μας ζητηθεί για το καλό της πατρίδας μας, απλά πρέπει να τονίσουμε ότι 
εκτός από αστυνομικοί είμαστε πάνω από όλα άνθρωποι των οποίων τα βιώμα-
τα στα συγκεκριμένα νησιά ήταν ένα πλήγμα τεράστιο στην ψυχοσύνθεσή μας. 
Τα μηνύματα που δέχομαι καθημερινά από τους συναδέλφους μου είναι ότι δεν 
έχουν πρόβλημα να δουλέψουν για όσο καιρό τους ζητηθεί, κάτω από αντίξο-
ες συνθήκες και σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας μακριά από τα σπίτια τους, 
εκτός από το να μεταβούν στα νησιά του Β/Α Αιγαίου.
Εν κατακλείδι πιστεύω ότι θα λειτουργούσε  αρνητικά η χρησιμοποίηση της Υ.Α.Τ. 
και της Υ.ΜΕ.Τ. στα εν λόγω νησιά γιατί τα σημάδια της τελευταίας διαμονής μας 
εκεί είναι ακόμα νωπά! Βεβαίως αν η Φυσική και Πολιτική Ηγεσία θεωρεί ότι η 
μόνη Υπηρεσία της ΕΛΑΣ που μπορεί να ανταπεξέλθει στα ζητήματα που απασχο-
λούν τα νησιά του Β/Α Αιγαίου είναι η Δ.Α.Ε., τότε πρέπει να το εμπεδώσουν και 
οι τοπικοί φορείς των ανωτέρω νησιών και να ζητήσουν δημοσίως συγγνώμη για 
τα όσα διαδραματίστηκαν εκεί πριν από περίπου δύο μήνες. 
Δεν ξέρω αν ζητάω πολλά άλλα οι εποχές που όποιος υπηρετούσε στα ΜΑΤ ήταν 
έρμαιο στις ορέξεις του καθενός, έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Είμαστε «στρα-
τιώτες» ναι, το δείξαμε στον Έβρο, το δείχνουμε χρόνια ολόκληρα σε κάθε περί-
σταση, ορισμένοι το εκλαμβάνουν ως αδυναμία. Δεν είναι όμως έτσι. Είμαστε 
περήφανοι για την Υπηρεσία που υπηρετούμε, δεν πρέπει να γίνουμε όμως και 
πάλι σάκος του μποξ ή αποδιοπομπαίοι τράγοι.

Β/Α Αιγαίο : Οι σκέψεις ενός ΜΑΤατζή
Του Κοσμίδη Θεμιστοκλή 

Αναπλ. Οργανωτικού Γραμματέα Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Οι πιο πολλοί από εμάς έχουμε αναγκαστεί, εν αγνοία μας, να συνεργαστούμε 
με άτομα με διαταραγμένη ψυχική υγειά με δυσάρεστα τις περισσότερες φορές 
για εμάς αποτελέσματα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα πάμε στα σπίτια 
μας άπλα νευριασμένοι και στην χειρότερη κατηγορούμενοι και διασυρμένοι 
στα μέσα κοινωνικής προβολής, αν όχι νεκροί για  τις ενέργειες άλλων που δεν 
μπορούσαμε ούτε να προβλέψουμε ούτε να σταματήσουμε. Προσωπικά, δεν 
γνωρίζω να υπάρχει καμιά σοβαρή πρόβλεψη / εκπαίδευση για το τι πρέπει να 
πράξουμε!

Αλήθεια, εν έτει 2020, οι υπεύθυνοι της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε θέση να εντοπίσουν το 
πρόβλημα; Αν ναι, τι ουσιαστικό θα μπορούσαν να κάνουν για να το λύσουν; Εί-
ναι ευρέως γνωστό ότι η ψυχολογία είναι μια επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς 
και αναθεωρεί μεθόδους και πρακτικές. Πόσο κοντά στις εξελίξεις είναι οι δικοί 
μας επιστήμονες; Έχω ακούσει για κωμικοτραγικά περιστατικά που έχουν συμβεί 
σε κάποιους που έχουν περάσει από την επιτροπή των ψυχολόγων. 
Αναφέρω ορισμένα:

1) Τον στέλνει στον Διοικητή του για να τον τρομάξει επειδή αντιδράει σε παρα-
τυπίες του. Φυσικά, αν δεν συνετιστεί τον ξαναστέλνει άλλες 2-3 φορές. Δηλαδή, 
έχει μετατραπεί ένα πραγματικά πολυτιμότατο εργαλείο  σε μέσο για να εκφοβί-
ζει το προσωπικό του ο κάθε διοικητής;
2)Του έχουν πάρει το όπλο για 15 μέρες και μετά από την αντίδραση του ότι τον 
έχουν στοχοποιήσει και έχει κάτι προσωπικό μαζί του ο διοικητής, να πάει και αυ-
τός να περάσει επιτροπή μαζί του για να του αποδείξει το αντίθετο. Τελικά στην 
2η επιτροπή κρίθηκε κατάλληλος να οπλοφορεί . 
3)Άτομο έχει περάσει θετικά την επιτροπή και από περιέργεια  πήγε σε εξωτερικό 
ψυχολόγο γιατί  του φάνηκαν παράξενα αυτά που είδε. Όταν τα περιέγραψε στον 
ψυχολόγο, η απάντηση ήταν οι μέθοδοί που χρησιμοποιεί σήμερα η αστυνομία  
ίσχυαν πριν από  30 χρόνια!

Πιστεύω ότι όλοι μας ξέρουμε και γνωρίζουμε αρκετά παρόμοια παράδειγμα. 
Εύκολα μπορείς να καταλάβεις λοιπόν ότι υπάρχει  ταμπού και φόβος σχετικά 
με την επίσκεψη σε ένα υπηρεσιακό ψυχολόγο. Για ορισμένους, η σκέψη  ότι 
υπάρχει η πιθανότητα να  περάσουν κάτι στον φάκελο τους είναι αποτρεπτικό  
και αναγκάζονται για την ανωνυμία να πάνε σε εξωτερικούς γιατρούς πληρώνο-

ντας  μεγάλα ποσά από το πενιχρό τους εισόδημα. Φυσικά σε περίπτωση που δεν 
έχουν την οικονομική δυνατότητα μένουν με το πρόβλημα και το μεταφέρουν 
στους τριγύρω τους. 
 Επίσης είναι κοινό μυστικό ότι δεν υπάρχει και η μεγαλύτερη εκτίμηση για τις δυ-
νατότητες των υπηρεσιακών  μας γιατρών και  για τις υπηρεσίες που είναι διατε-
θειμένοι να προσφέρουν πέρα των προσωπικών τους ιατρείων (δεν αναφέρομαι   
μόνο για τους ψυχολόγους και φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις). Πόσο τελικά 
είναι δυνατόν να αντέξει ο καθένας μας, αν αναγκαστεί  να εργαστεί  καθημερινά 
με έναν  ψυχικά διαταραγμένο άνθρωπο; 

       Πως θα πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτούς που έχουν ακραία παρα-
βατική συμπεριφορά, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για να προστατέψουν όλους 
τους υπόλοιπους.  Προφανώς, θα πρέπει η αντιμετώπιση που θα εφαρμοστεί να 
είναι η σωστή και όχι όταν καταλάβουν ότι κάποιος έχει πρόβλημα να τον  στεί-
λουν σε άλλες υπηρεσίες, πολλές φορές και κάθε 3-6 μήνες για  να μην έχουν την 
ευθύνη και όπου ΄΄σκάσει τελικά η βόμβα΄΄. Έτσι το πρόβλημα  συνεχίζεται και  ο 
κίνδυνος είναι υπαρκτός για όλους μας.

 Δεν πιστεύω να υπάρχει κανένας μας που να θεωρεί ανεκτή την υπάρχουσα κα-
τάσταση. Το όλο θέμα είναι αρκετά επικίνδυνο και πάντα θα βλέπουμε μόνο την 
κορυφή του παγόβουνου. Ωστόσο, πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποδεδειγμέ-
να αποδοτικές ενέργειες  και όχι με πειράματα για να έχουμε την όσο δυνατόν 
μεγαλύτερη λύση του προβλήματος. Το όλο ζήτημα μας αφορά όλους και είναι 
υπεράνω βαθμών και ετών υπηρεσίας. Δεν πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στο 
τι  είναι σωστό να γίνει με αυτούς που παρουσιάζουν προβλήματα αλλά και τι  θα 
πρέπει να αλλάξει  να για να μην αποκτήσουν και οι υπόλοιποι.

 Η πολιτεία  πρέπει να κατανοήσει ότι ο κάθε αστυνομικός είναι τόσο για την ίδια 
όσο και για τους πολίτες,  μια πολύτιμη μονάδα που για να φτάσει σε ένα ανεκτά 
αποδοτικό επίπεδο, της έχει στοιχήσει  πολύ ακριβά! Γι αυτό λοιπόν, οφείλει να 
κάνει τις σωστές ενέργειες για την προστασία του κάθε αστυνομικού. Η εμπειρία 
που έχει αποκτήσει ένας αστυνομικός μετά από 10 και 15 χρόνια υπηρεσίας  δεν 
μπορεί  να  αποτιμηθεί με οικονομικά μεγέθη. 

Δώστε επιτελούς προσοχή στην ψυχική υγεία του προσωπικού. 

του Βατσιλίδη Γεώργιου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α
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Αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ένωσης Αθηνών αποτελούμενη από τον Γε-
νικό Γραμματέα κ. Χύτα Κων/νο και τους Αντιπροέδρους κ.κ. Κυριακάκο Τάκη - 
Φούκα Θεόδωρο, παρευρέθηκε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, ύστερα από 
πρόσκληση του Ταξιάρχου της Άμεσης Δράσης Αττικής κ. ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ Κων/νου, 
στην επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο για τους θανόντες της Ομάδας ΔΙΑΣ 
Πειραιά (3ο Τμήμα ΔΙΑΣ της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής), στον αγιασμό των 
νέων εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας στο κτίριο <<Κεράνης>> του Υπουργείου 
Οικονομικών και στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της προαναφερόμενης 

Αστυνομικής Υπηρεσίας, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. 
Χρυσοχοΐδη Μιχαήλ και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου 
κ. Καραμαλάκη Μιχαήλ. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τον διαρκή αγώνα του 
αδερφού Σωματείου της Ένωσης Πειραιά και της Ομοσπονδίας μας, οι οποίες 
ανέδειξαν το πρόβλημα στέγασης και στάθμευσης που αντιμετώπιζαν οι συνά-
δελφοι της ΔΙ.ΑΣ και με δικές τους ενέργειες πήρε σάρκα και οστά η μετεστέγαση 
στο κτίριο <<Κεράνης>>. Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. βείσκεται πάντα δίπλα στην Άμεση Δράση η 
οποία είναι ενιαία και αποτελεί την αιχμή του δόρατος της ΕΛ.ΑΣ.

ΔΙΑΣ Πειραιά
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Αντιπροσωπεία του προεδρείου του Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών παρευρέθηκε στην 
επιμνημόσυνη δέηση με αφορμή την συμπλήρωση εννιά ετών από την θλιβερή 
ημέρα της δολοφονίας των συναδέλφων μας Ειδικών Φρουρών, Γεώργιου Σκυλο-
γιάννη και Ιωάννη Ευαγγελινέλη οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, προσφέ-

ροντας την ζωή τους ως υστάτη θυσία, για την προστασία του κοινωνικού συνό-
λου. Την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος 
Κυριακάκος Παναγιώτης. Παρούσα ηταν επισης η Πολιτικη και Φυσική Ηγεσια της 
ΕΛ. ΑΣ. ΑΘΑΝΑΤΟΙ !!!

Μνημόσυνο ΔΙΑΣ
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Στις πόσες αποδράσεις κρατουμένων θα 
ευαισθητοποιηθείτε;

Η απόδραση αλλοδαπού ποινικού κρατούμενου από μη θεσμοθετημένο χώρο κράτησης 
(!!!) του Α.Τ. Κυψέλης και ενώ τα κρατητήρια του Τμήματος έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας 
για εργασίες επισκευής τους, φέρνει και πάλι στην επιφάνεια την εγκληματική προχειρότη-
τα με την οποία αντιμετωπίζει η Πολιτεία και οι υπεύθυνοι για την τήρηση της Νομοθεσίας 
και των κανονιστικών Διαταγών, την ασφαλή φρούρηση και μεταγωγή των κρατουμένων 
από τις Αστυνομικές Αρχές, στην Αττική.

Οι αστυνομικοί που απέμειναν να εκτελούν καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας στα αποδε-
κατισμένα Αστυνομικά Τμήματα της Αθήνας έχουν αφεθεί στο έλεος του Θεού και καλού-
νται εκτός των δεκάδων καθηκόντων τους και την εξυπηρέτηση των πολιτών, να φρουρούν 
και τους κρατούμενους, αφού οι περισσότερες Υπηρεσίες δεν δύνανται να διαθέτουν σκο-
πούς κρατουμένων στα περισσότερα από τα λειτουργικά κρατητήρια που έχουν απομείνει 
στα Α.Τ. της Αθήνας.

Τα προβλήματα και οι κίνδυνοι με την διαχείριση των συλληφθέντων ατόμων στην Αττική, 
αρχίζουν από την στιγμή της προσαγωγής των συλληφθέντων στα Αστυνομικά Τμήματα 
και τα Τμήματα Ασφαλείας για τον σχηματισμό δικογραφίας και διαρκούν καθ’ όλη την 
διάρκεια της κράτησης, μέχρι και την παράδοση των κρατουμένων σε κάποιο κατάστημα 
κράτησης της Χώρας μετά από πολλές μέρες. Η έλλειψη προσωπικού στα Τμήματα έχει 
ως αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις στον σχηματισμό των δικογραφιών, την δέσμευση των 
αστυνομικών που ενήργησαν την σύλληψη για πολλές ώρες, την μη ύπαρξη φρουρού 
κρατουμένων, αλλά και την προχειρότητα στην μαζική μεταγωγή των κρατουμένων στις 
Δικαστικές Αρχές από ενισχυτικούς αστυνομικούς άλλων Υπηρεσιών που επιστρατεύονται 
τελευταία στιγμή, προκαλώντας και σε αυτές υπηρεσιακές ανωμαλίες.

Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν καθημερινά εικόνες ντροπής με κρατούμενους να παρα-
μένουν επί ώρες στα γραφεία των Υπηρεσιών, αφού τα συστεγαζόμενα κρατητήρια είτε δεν 
λειτουργούν, είτε είναι σε πληρότητα και δεν παραλαμβάνουν, λόγω κυρίως του μεγάλου 
αριθμού αλλοδαπών κρατουμένων για Διοικητική Απέλαση που φυλάσσονται πέραν των 
προβλεπόμενων για πάρα πολλές μέρες στα κρατητήρια των Α.Τ., ενώ θα έπρεπε να μετα-
φέρονται στην αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών, η όποια είναι επίσης υπερπλήρης κρατου-

μένων και δεν δύναται να τους παραλάβει.

Και όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας, αφού τα συνερ-
γεία καθαριότητας και απολύμανσης αγνοούνται σε πολλές Αστυνομικές Υπηρεσίες της 
Αθήνας!!

Συνεπεία των ανωτέρω, οι κρατούμενοι μοιράζονται κάθε βράδυ σε διάφορα κρατητήρια 
σε όλη την Αττική και την επόμενη μέρα δεν γνωρίζουν ούτε οι συνοδοί ούτε και οι Αξι-
ωματικοί Υπηρεσίας που βρίσκονται οι κρατούμενοί τους και που πρέπει να μεταχθούν!! 
Επίσης αν τυχόν συλληφθεί άτομο θηλυκού γένους στην Αθήνα είτε θα μεταφερθεί για 
φύλαξη σε απομακρυσμένα κρατητήρια γυναικών της Δυτικής ή της Β/Α Αττικής είτε στα 
κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γ.Α.Δ.Α. που διαθέτουν πτέρυγα γυναικών, αλλά φιλοξενεί 
λόγω πληρότητας πολλούς άνδρες κρατούμενους και αναπόφευκτα φυλάσσονται άνδρες 
και γυναίκες κρατούμενοι στον ίδιο χώρο!!

Ωραία λοιπόν τα μεγαλεπήβολα επιχειρησιακά σχέδια και οι έκτακτες προσλήψεις προσω-
πικού για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, αλλά όπως είχαμε έγκαιρα προειδοποι-
ήσει και με δια ζώσης κατάθεση σχετικών προτάσεων σε Υπόμνημα της Ένωσης Αθηνών 
προς στην νέα Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, χωρίς εξοπλισμό, σύγχρονες 
κτιριακές εγκαταστάσεις, ασφαλείς επικοινωνίες και ορθό καταμερισμό των νεοπροσλαμ-
βανόμενων στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που παρουσιάζουν ελλείψεις, τα ζητήματα αντί 
να αντιμετωπιστούν θα διογκωθούν. Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε με το χειρότερο τρόπο.

Αντιπροσωπεία της Διοίκησης και ο Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης Αθηνών, μετέβησαν 
άμεσα στο Α.Τ. Κυψέλης και στάθηκαν στο πλευρό του συναδέλφου μας που εκτελούσε, 
υπό αντίξοες συνθήκες, καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας κατά την απόδραση του αλλο-
δαπού κρατούμενου.

Όσο η απαράδεκτη αυτή κατάσταση συνεχίζεται και δεν λαμβάνονται μέτρα για την βελτίω-
σή της, η Ένωσή μας θα κλιμακώσει τις αντιδράσεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
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Τα ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας σταδιακά επιστρέφουν

Σε συνέχεια των έγγραφων παρεμβάσεων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών 
για το ζήτημα της έλλειψης καθαριότητας σε πολλές Αστυνομικές Υπηρεσίες της Αθήνας, 
ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσής μας ότι αρχής γενομένης από την ερχόμενη εβδομάδα 
(Μεγάλη Εβδομάδα), θα αναλάβουν έργο ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας σε οκτώ (8) 
Αστυνομικά Τμήματα και τα συστεγαζόμενα Τμήματα Ασφαλείας, καθώς και στις υπόλοιπες 
Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών που είχαν μείνει χωρίς καθα-
ριότητα για πολλούς μήνες, εξαιτίας της απόφασης της προηγουμένης Πολιτικής Ηγεσίας 
να προσλάβει ολιγόωρους χαμηλόμισθους συμβασιούχους υπαλλήλους καθαριότητας, η 

πλειοψηφία των οποίων παραιτήθηκαν σταδιακά, δημιουργώντας έτσι το τεράστιο ζήτημα 
με την έλλειψη καθαριότητας.
Η διαδικασία του διαγωνισμού και σε άλλες Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α. βρίσκεται σε εξέλιξη 
και υπολογίζεται ότι μέχρι τα τέλη του τρέχοντος μηνός δεν θα υπάρχει Αστυνομική Υπηρε-
σία χωρίς καθαριότητα.
Ελπίζουμε ότι τα συνεργεία καθαριότητας θα παραμείνουν στις Υπηρεσίες μόνιμα πλέον 
και όχι προσωρινά, στα πλαίσια των μέτρων για την πρόληψη εξάπλωσης του κορονοϊού και 
γι’ αυτό το λόγο πρέπει ΕΓΚΑΙΡΑ να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από το Αρχηγείο 
για την ανανέωση των τρεχουσών συμβάσεων έργου καθαριότητας που έχουν διάρκεια 
έως τέλη Αυγούστου 2020, ώστε να μην επικρατήσουν ξανά ανθυγιεινές συνθήκες στους 
χώρους εργασίας μας.
Είναι αδιανόητο ένα πολιτισμένο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην μπορεί να 
εξασφαλίσει τις αυτονόητες συνθήκες υγιεινής για τους χώρους εργασίας των αστυνομικών 
και των πολιτών που επισκέπτονται τις Αστυνομικές Υπηρεσίες.
Τέλος, θέλουμε να συγχαρούμε τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της Ένωσης Αθηνών στο 
Α.Τ. και στο Τ.Α. Καισαριανής, οι οποίοι με άμεσες ενέργειές τους το τελευταίο χρονικό δι-
άστημα, έδωσαν  προσωρινά λύση στο ζήτημα με την καθαριότητα που προέκυψε έκτακτα 
στις Υπηρεσίες τους.
Ως Ένωση Αθηνών παρακολουθούμε στενά το ζήτημα της τήρησης των προβλεπόμενων 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και παρεμβαίνουμε  δυναμικά σε περίπτωση που διαπι-
στωθεί η μη εφαρμογή τους.

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε τη δημιουργία Ομάδων Εργασίας, οι οποίες 
θα απαρτίζονται από εκλεγμένους αντιπροσώπους, με επικεφαλής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

Οι Ομάδες Εργασίας, θα συγκαλούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στα γραφεία της Ένωσης, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι 
οι εξής :

Δημιουργία Ομάδων Εργασίας Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Σκοπός τους είναι η μελέτη – ανάλυση – βελτίωση των κείμενων διατάξεων με προτάσεις, οποίες στη συνέχεια θα αξιοποιούνται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ένωσης. Οι προτάσεις αυτές θα εξετάζονται και μετά από αξιολόγηση, θα προωθούνται προς την Ομοσπονδία μας, προκειμένου να 

αποτελέσουν μέρος της ατζέντας των διεκδικήσεων του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος.

Τα μέλη της Ένωσης Αθηνών δύνανται επίσης  να καταθέτουν τις προτάσεις τους για τα θέματα που θα απασχολήσουν τις νεοσυσταθείσες επι-
τροπές είτε δια ζώσης στα γραφεία της Ε.ΑΣ.Υ.Α. (οδος Καρύστου 3-πλησίον Πανόρμου), είτε στην ηλεκτρονική αλληλογραφία της Ένωσης eaya@

otenet.gr (απαραίτητη προϋπόθεση η αναγραφή του Α.Γ.Μ. και του ονοματεπώνυμου του μέλους) .

Επιπρόσθετα, προσεχώς θα είναι διαθέσιμο το Forum στην νέα ιστοσελίδα της Ε.ΑΣ.Υ.Α. www.easya.gr στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη 
της Ένωσης και θα υπάρχει δυνατότητα συζήτησης για ζητήματα που τα απασχολούν.

Οι Ομάδες Εργασίας απαρτίζονται από τους εξής :

• Χρυσάφης Γρηγόρης – Ειδικός Γραμματέας Ε.ΑΣ.Υ.Α. (Επικεφαλής) 

• Κοσμίδης Θεμιστοκλής – Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας Ε.ΑΣ.Υ.Α.

• Μπούρης Λυκούργος

• Ζαχαρόπουλος Ευθύμιος

• Ζάγουρας Δημήτριος

• Τσαρδακλής Κων/νος

• Μηνουβγίδης Χρήστος

• Γκούμας Βρεττός

• Μπολότσης Κωνσταντίνος

• Πλαλάς Γεώργιος

• Σουλουντσής Γεώργιος

• Λαχανάς Ηλίας

• Μπανιάς Δημήτριος

• Βαρβάτος Απόστολος

• Χριστόπουλος Ανδρέας

• Τσοκαναρίδης Γιάννης – Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Ε.ΑΣ.Υ.Α.(Επικεφαλής)

• Μπέλλος Σταύρος

• Παπαγεωργίου Γεώργιος

• Μπογδανίδης Αχιλλέας

• Καψής Επαμεινώνδας

• Γιαννακής Δημήτριος

• Λάσκης Χρήστος

• Τσόγιας Άγγελος

• Κυριαζής Παναγιώτης

• Σουμάκης Γεώργιος

• Σπυράκος Βασίλειος

 Κώδικα Μεταθέσεων & Χρόνου Εργασίας Βαθμολογίου

• Κώδικα Μεταθέσεων & Χρόνου Εργασίας, • Βαθμολογίου • Οικονομικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, • Υγιεινής 
και Ασφάλειας, • Πειθαρχικών και Νομικών Θεμάτων, • Γενικών Δράσεων (Δημοσίων Σχέσεων).
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• Κυριακάκος Παναγιώτης – Αντιπρόεδρος Ε.ΑΣ.Υ.Α. (Επικεφαλής) 

• Αλεξίου Κωνσταντίνος

• Γεωργός Κωνσταντίνος

• Ψαλλίδας Γεώργιος

• Πατσιαούρας Κωνσταντίνος

• Βιδάλης Ιωάννης

• Σώκλας Χρήστος

• Παπαζαχαρίας Βασίλειος

• Παπανδριανός Αλέξανδρος

• Σαμιώτης Αναστάσιος

• Μιχάλακας Παναγιώτης

• Μαυραγάνης Φώτιος – Ταμίας Ε.ΑΣ.Υ.Α. (Επικεφαλής)

• Φαναριώτης Γιάννης

• Πούλιος Δημήτριος

• Μπαβέλλα Χρυσάνθη

• Μαγγιώρος Κωνσταντίνος

• Βάρσος Χαράλαμπος

• Πελέκης Θεόδωρος

• Γκαβολέτσιος Δημήτριος

• Κουτελιά Ειρήνη

Πειθαρχικών και νομικών θεμάτων Γενικών Δράσεων (Δημοσίων Σχέσεων)

• Καρδιασμένος Μιχαήλ – Αντιπρόεδρος Ε.ΑΣ.Υ.Α. (Επικεφαλής)

• Ρίζος Κωνσταντίνος – Ειδικός Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Ε.ΑΣ.Υ.Α.

• Καραγιαννόπουλος Δημήτριος

• Αυρηλιώνης Γεώργιος

• Μαριόλης Κυριάκος

• Ξυνογαλάς Σπυρίδων

• Βάντολας Αναστάσιος

• Κρόκος Ιωάννης

• Κατσαρός Ευάγγελος

• Φούκας Θεόδωρος – Αντιπρόεδρος Ε.ΑΣ.Υ.Α. (Επικεφαλής)

• Φώτης Βασίλειος – Αναπληρωτής Ταμίας Ε.ΑΣ.Υ.Α.

• Κούτσικος Βασίλειος – Μέλος Δ.Σ. Ε.ΑΣ.Υ.Α.

• Χάχαλης Χρυσοβαλάντης – Μέλος Δ.Σ. Ε.ΑΣ.Υ.Α.

• Μαλανδράκης Σπυρίδων

• Κλιάφας Νικόλαος

• Χιονίδης Χρήστος

• Πλατσιδάκης Γεώργιος

Οικονομικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας
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Τηλ: 210-52.45.210 / 210-52.45.288
email: info@synetelas.gr

www.synetelas.gr

Εργάσιμες ημέρες & ώρες
09.00 - 15.00

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

Τις δύσκολες αυτές ημέρες ας κρατήσουμε ζωντανό το φως της 
αλήθειας και ας κάνουμε  την ελπίδα πράξη .

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 

Αθηνών σας εύχεται Καλή Ανάσταση και 
Καλό Πάσχα με Υγεία.


