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Μεταθέσεις, ένας φαύλος κύκλος
Του Πάκου Δημοσθένη
Προέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Μετά από διαδρομή αρκετών ετών στο συνδικαλιστικό κίνημα και αρκετή μελέτη
προσώπων, πραγμάτων και γεγονότων έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος με τον οποίο εκτελούνται οι μεταθέσεις κυρίως εντός Διευθύνσεων αποτελεί
ίσως τον πιο ανασταλτικό παράγοντα για την ομαλή λειτουργία τόσο των Υπηρεσιών όσο και για τον οικογενειακό προγραμματισμό των συναδέλφων. Δεν θα κάνω
σε αυτό το άρθρο ιδιαίτερη ανάλυση αλλά ούτε και κάποια πρόταση γιατί αυτή
θα ήταν «στο πόδι». Θα δηλώσω όμως ότι τα επόμενα χρόνια θα δώσω όλες μου
τις δυνάμεις μέσα από τις γραμμές του συνδικαλιστικού μας κινήματος ώστε αυτή
η κατάσταση επιτέλους να αλλάξει.
Θεωρώ αδιανόητο η Διοίκηση να μην ενισχύει σχεδόν ποτέ υπηρεσίες που το
έχουν ανάγκη και ακόμη χειρότερα να βλέπεις συναδέλφους που κάνουν αίτηση
για μετάθεση για πέμπτη ή έκτη χρονιά στη σειρά που υπηρετούν στις πιο δύσκολες υπηρεσίες (Μεταγωγών, Αστυνομικά τμήματα, τμήματα ασφαλείας κ.λ.π.) και
ουδείς να ευαισθητοποιείται ώστε να κάνει δεκτό το αίτημά τους, εκτός αν υπάρχει γι΄ αυτόν κάποιο «ενδιαφέρον». Οι ευθύνες είναι διαχρονικές, τις φέρουν όλοι

αλλά με αυτά που έχουμε δει ιδίως τα τελευταία χρόνια αν θέλουμε να μιλάμε
για Αστυνομία μιας σύγχρονης δυτικής Δημοκρατίας και όχι τριτοκοσμικής χώρας πρέπει να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία να
συζητήσουμε τι πρέπει να αλλάξει ώστε να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος.
Ίσως να μην αλλάξει τίποτα στο τέλος, οι αλήθειες όμως πρέπει επιτέλους να
ειπωθούν, αλλιώς δεν μπορεί να απαιτεί το «σύστημα» από κανέναν αστυνομικό
να είναι επαγγελματίας και ευσυνείδητος την ώρα που επί 20 χρόνια δεν μπορεί
να πάει στον τόπο του ή την ώρα που η προσφορά του στην πρώτη γραμμή δεν
αποτελεί προσόν ώστε να μετατεθεί κάπου αλλού. Όπως έγραψα και πιο πάνω
όλοι φταίμε αλλά δεν μπορούμε πλέον να στρουθοκαμηλίζουμε…
Υ.Σ : Για να προλάβω τους γνωστούς πονηρούς οι οποίοι κάνουν μόνιμα προτάσεις από τον καναπέ και εξαπολύουν κατηγορίες προς όλους εκτός από τον εαυτό
τους, ξαναλέω ότι όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν μέσα από τις γραμμές του
συνδικαλιστικού μας κινήματος και θέλουν πολύ μελέτη, προσοχή και ρεαλισμό.

Εκτός Πλαισίου
Του Ρίζου Κων/νου
Ειδικού Γραμματέα Τύπου & Μ.Μ.Ε. Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Η καθημερινότητα όλων μας έχει γίνει Γολγοθάς. Ιδιαίτερα για εμάς που εργαζόμαστε στο λεκανοπέδιο
Αττικής και ειδικότερα σε όσους εργαζόμαστε σε Υπηρεσίες που ανήκουν στα γεωγραφικά όρια της Ένωσης Αθηνών, της πολυπληθέστερης πανελλαδικά Ένωσης Αστυνομικών στην Ελλάδα, στην οποία εδρεύουν
οι πολυπλοκότερες και οι μεγαλύτερες Υπηρεσίες με
διαφορετικά σχεδόν όλες τους αντικείμενα. Δεν θα
μπορούσα να τις απορυθμίσω γιατί είναι άπειρες.
Όπως προείπα λοιπόν, ο καθένας μας διαβαίνει έναν
Γολγοθά, κυρίως Υπηρεσιακό που επεκτείνεται και
στην ζωή του ολόκληρη.
Γιατί όμως θα πρέπει να συμβαίνει αυτό, αναρωτιέμαι συνέχεια και σκέφτομαι τι θα μπορούσα να κάνω
εγώ και όσοι προσπαθούμε μέσω της Ένωσης για να
ξεπεραστούν τα προβλήματα ;
Καταλήγω λοιπόν πως η απάντηση βρίσκεται στην
κουβέντα που και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι ακούμε
καθημερινά στις Υπηρεσίες μας.
Η κουβέντα πράξε τα νόμιμα είναι αυτή που θα έπρεπε να μας βγάζει από το αδιέξοδο και να καλυτερεύει
τις συνθήκες εργασίας μας, αλλά και όλη μας την ζωή,
γιατί ακολουθώντας την νομιμότητα δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα.
Αντ’ αυτού όμως τα νόμιμα έχουν καταντήσει παράνομα και εδώ είναι που γεννιούνται σχεδόν όλα τα
προβλήματα .
Γιατί έχουμε αρχίσει να απορούμε και να αναρωτιόμαστε ποια είναι τα νόμιμα;
Είναι μήπως ότι είναι και ηθικά; ή μήπως είναι νόμιμες όλες οι διαταγές του Αρχηγείου;ή μήπως αυτά
που προφορικά διατάσσουν οι Διοικητές ; ή μήπως
είναι αυτά που λέει ο γραμματέας, ο επόπτης, ο επικεφαλής ,ο διμοιρίτης; ή μήπως ……..

Δεν ξέρουμε πλέον, γιατί πολλά χρόνια τώρα τα νόμιμα, τα έχουν καταργήσει, καταστρατηγήσει και κατακρεουργήσει οι υψηλά ιστάμενοι και έχουν δημιουργήσει ένα καθεστώς ανασφάλειας για τον αστυνομικό
με καταπάτηση των δικαιωμάτων του και κατά το δοκούν εφαρμογή της Νομοθεσίας και των Προεδρικών
Διαταγμάτων.
Με αυτές τις προαναφερόμενες καταστάσεις έρχεται
αντιμέτωπος ο Αστυνομικός καθημερινά και αυτές οι
εντελώς αδικαιολόγητες καταστάσεις τον φέρνουν σε
μια άσχημη Υπηρεσιακή κατάσταση που τον ακολουθεί και στην προσωπική του ζωή καθώς το άγχος και
η ανασφάλεια που νιώθει στην όχι και τόσο εύκολη
εργασία μας παραμένει σε ότι και αν κάνει.
Ως Ένωση αυτό που μπορούμε να κάνουμε και το κάνουμε είναι να κυνηγάμε (τις περισσότερες φορές με
επιτυχία ) έναν αόρατο εχθρό ή κάποιον που διέταξε
κάτι προφορικά ή γραπτά.
Έτσι καταλήξαμε να κυνηγάμε εκτός όλων των άλλων
και αόρατους εχθρούς.
Γι’ αυτό λοιπόν συνάδελφοι μην απορείτε γιατί η
Ένωση μας συνέχεια εκφράζει την δυσαρέσκεια της
προς τους αρμοδίους με ανακοινώσεις, αφού η καταστρατήγηση κάθε είδους νομιμότητας έχει φτάσει
στο απροχώρητο, αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για
να σταθούμε με αξιοπρέπεια, γι αυτό λοιπόν ζητάμε
και την δική σου βοήθεια καταθέτοντας στην Ένωσή
μας τα Υπηρεσιακά σου βιώματα που σίγουρα πρωταγωνιστεί ένας αόρατος εχθρός ή κάποιος που στραβoκοιμήθηκε ;
Αν κάποιος πολίτης διάβαζε το άρθρο σίγουρα δεν θα
πίστευε πως η Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί κατ’
αυτόν τον τρόπο απέναντι στους εργαζομένους της,
αλλά η αλήθεια είναι αυτή και ας ακούγεται απίστευτη.
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αστυνομία
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(Πλησίον Πανόρμου)
Τηλ: 210-5236302
Φαξ: 210-5222760
e-mail: eaya@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.easya.gr
Υπεύθυνος Έκδοσης
Ρίζος Κωνσταντίνος

Συντακτική ομάδα
Δημοσθένης Πάκος
Κωνσταντίνος Χύτας
Γρηγόριος Χρυσάφης
Νικόλαος Ρήγας
Αντώνιος Βλάχος
Μιχαήλ Καρδιασμένος
Γεώργιος Παπαγεωργίου
Θεμιστοκλής Κοσμίδης
Δημήτριος Γκαβολέτσιος
Γεώργιος Σουμάκης
Κωνσταντίνος Γεωργός
Γεώργιος Παπαντώνης
Δημήτριος Καραγιαννόπουλος
Αλέξανδρος Παπανδριανός
Άγγελος Τσόγιας
Χρήστος Μπαλάσκας

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν
υποχρεωτικά τις θέσεις του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Ικανοποιήθηκε το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών για εκ νέου παράταση λήψης κανονικών
αδειών έτους 2019
Η Ελληνική Αστυνομία, όλο αυτό το χρονικό διάστημα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.
Κατόπιν τούτου και σε συνέχεια της υπ’ αριθ.
302/2/71–α από 29/4/2020 ανακοίνωση της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., με την οποία αιτήθηκε και από τον
κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη την αναγκαιότητα άρσης της σχετικής απόφασης περί
αναστολής χορήγησης αδειών προκειμένου η
Ελληνική Αστυνομία να επανέλθει στους φυσιολογικούς ρυθμούς της, αυτονόητη θεωρούμε
ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών
την εκ νέου παράταση λήψης κανονικών αδειών
έτους 2019 για ικανό χρονικό διάστημα, πέραν
της 31/5/2020, που πρόσφατα με Διαταγή σας
επεκτάθηκε, ώστε να μη χαθεί το δικαίωμα λήψης αυτών.

Αναγνώριση μάχιμης πενταετίας για τους κατατασσόμενους
στην ΕΛ.ΑΣ. μετά την 01-01-2011
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, με την άοκνη στήριξη της Ομοσπονδίας μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα της έξαρσης του κορονοϊού, έδωσε
τιτάνιο αγώνα για την υγειονομική και εργασιακή διασφάλιση των αστυνομικών
και με συνεχείς – καίριες παρεμβάσεις, επέλυε καθημερινά προβλήματα που συνεχώς ανέκυπταν στις Αστυνομικές Υπηρεσίες.
Προ της εμφάνισης του Covid-19, είχαμε λάβει διαβεβαιώσεις από την Κυβέρνηση ότι κάποια δίκαια αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος που απασχολούν
μεγάλο αριθμό συναδέλφων – μελών μας θα επιλυθούν με νομοθετική ρύθμιση.
Εντούτοις, με το ξέσπασμα της πανδημίας αρκετά παραμένουν σε εκκρεμότητα
στα συρτάρια !!!
Ένα από αυτά τα θέματα είναι η αδυναμία αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας
για τους κατατασσόμενους στο Σώμα μετά την 01-01-2011. Ενώ μετά από συντονισμένες ενέργειες των Ομοσπονδιών Σωμάτων Ασφαλείας προς το Υπουργείο
Εργασίας, εκδόθηκε την 21-05-2019 το υπ’ αριθ. Φ10042/40444/1053 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου και δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες σύμφωνα
με τις οποίες οι συνάδελφοί μας που υπάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 2 του ν.3865/2010 αυτοδικαίως στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην
ΙΚΑ/ΕΤΑΜ (νυν ΕΦΚΑ), δύνανται να αναγνωρίσουν ως διπλάσιες τις υπηρεσίες
που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ 169/2007), εντούτοις τα αιτήματα που καταθέτουν στις Υπηρεσίες
τους για αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν ιεραρχικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου, λόγω έλλειψης σχετικής τους ενημέρωσης για τον τρόπο και την διαδικασία αναγνώρισης της μάχιμης
πενταετίας για αυτή την κατηγορία συναδέλφων μας.
Καίτοι έχει παρέλθει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τόσο η Ομοσπονδία μας
θεσμικά, όσο και η αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου μας με υπηρεσιακή αλληλογραφία, έχουν έγκαιρα θέσει το όλο ζήτημα με σαφήνεια προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και κακώς, κατά την άποψη μας, δεν υπάρχει έως τώρα καμία εξέλιξη. Σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του 3865/10 για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών

που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007, (ΦΕΚ 210
Α΄), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών
εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερομένους, ειδικά από
τη στιγμή που οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης
που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις
της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 55 του Ν. 1249/1982 ΦΕΚ 43 Α΄) παρακρατούνται
κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία.
Τονίζεται εδώ ότι οι συνάδελφοι που κατατάχτηκαν μετά την 01/01/2011 εκτελούν τα ίδια καθήκοντα και έχουν τις ίδιες μισθολογικές απολαβές με όλους τους
υπόλοιπους συναδέλφους που αναγνωρίζουν τη μάχιμη πενταετία και θεωρούμε αυτονόητο ότι για λόγους ισονομίας άπαντες πρέπει να έχουν το δικαίωμα
αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας με ποσοστό 20% της αποζημίωσης για
εργασία πέραν του πενθημέρου ως ισχύει σήμερα. Άλλωστε τούτο πραγματοποιήθηκε χάρη στην μεγάλη επιτυχία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. να πείσει με αδιάσειστα επιχειρήματα την προηγούμενη Κυβέρνηση ώστε να μην ισχύσουν οι διατάξεις του
ν. 4387/2016 για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας που θα επέφεραν
τεράστια αύξηση στο χρηματικό ποσό που θα απαιτούνταν για την αναγνώριση
της μάχιμης πενταετίας, αλλά αντιθέτως να εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.3386/2010 και μάλιστα ο αναγνωρίσιμος χρόνος να μην λαμβάνεται
υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών από την
1/1/2002 και εφεξής, αλλά μόνο για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης.
Συνάδελφοι,
Επειδή θεωρούμε ότι το προαναφερόμενο αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας,
παρακαλούμε όπως προβείτε στις ενδεδειγμένες ενέργειες προς τους αρμόδιους
Φορείς για την οριστική του επίλυση, ούτως ώστε να ξεκινήσει η αναγνώριση
της μάχιμης πενταετίας και για τους κατατασσόμενους στο Σώμα μετά την 0101-2011.

Αναγνώριση μάχιμης πενταετίας για όλους
Η αναγνώριση της Μάχιμης Πενταετίας κρίνεται συμφέρουσα για το σύνολο
του αστυνομικού προσωπικού καθώς με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που
έχουν γίνει μετά από παρεμβάσεις και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών το κόστος της ανέρχεται περίπου στα 2.390 ευρώ και παρακρατούνται σε 60
δόσεις των 39,87 μηνιαίως.

Για την αναγνώριση της Μάχιμης Πενταετίας χρειάζεται η συμπλήρωση υποδείγματος αίτησης αναγνώρισης (από την γραμματεία σας ) και αντίγραφα των συμπληρωμένων σελίδων του πρωτοτύπου ατομικού βιβλιαρίου ασθενειών (μπλε).
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Συνάντηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με
τον Αρχηγό

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης Αθηνών κ. Πάκου Δημοσθένη και του Γενικού Γραμματέα κ. Χύτα Κωνσταντίνου με τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ, για ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των αστυνομικών
που υπηρετούν στις Διευθύνσεις – Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Ε.ΑΣ.Υ.Α.,
μεταφέροντας παράλληλα το κλίμα ανησυχίας και ανασφάλειας που επικρατεί στους υπηρετούντες αρκετών νευραλγικών Υπηρεσιών, με αποκλειστική ευθύνη της Ηγεσίας.
Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν είναι:

Μεγάλος αριθμός κενών οργανικών θέσεων σε Υπηρεσίες
που ανήκουν οργανικά στη Γ.Α.Δ.Α.
Άμεση είναι η ανάγκη ανακατανομής προσωπικού μεταξύ υπερτροφικών
και ατροφικών Υπηρεσιών στην Αττική.

Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών

Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής
• Ανάγκη επίλυσης θεσμικών ζητημάτων που απασχολούν την Άμεση
Δράση και τα οποία θέσαμε σε πρόσφατη συνάντησή μας με τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
• Ομάδα Ζ: Η ιστορική Ομάδα Ζ έχει παρεκκλίνει της πραγματικής αποστολής της καθώς πλέον αναλαμβάνει κάθε είδους πάρεργο, την ώρα
που η συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών εκτελούν υπηρεσία σε
σταθερά σημεία, κατά παράβαση κάθε προβλεπόμενης διάταξης, ή σε
κατά μόνας δρομολόγια.

Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής
• Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης (Υ.ΜΕ.Τ.): Παρά τη γενναία ενίσχυση
με προσωπικό κατά το έτος 2019, με ακατανόητες αποφάσεις, τους
τελευταίους μήνες, η Υ.ΜΕ.Τ. είναι ξανά μία Υπηρεσία κατακερματισμένη
σε όλων των ειδών τα καθήκοντα και εντός της ίδιας της Υποδιεύθυνσης
συνεχίζουν και λειτουργούν ομάδες διαφορετικού σκοπού και αποστολής για την ενίσχυση των οποίων απαιτείται η μετακίνηση προσωπικού
των διμοιριών.

• Αστυνομικά Τμήματα: Τεράστια η έλλειψη προσωπικού σε όλα τα
Αστυνομικά Τμήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών. Αναγκαία η
ενίσχυση σε προσωπικό, καθώς πέραν του σαφούς εργασιακού προβλήματος, (η λήψη των Ημερησίων Αναπαύσεων, εδώ και μήνες, είναι
δυνατή μόνο με αυτοδίκαιη χρήση), υπάρχει το ζήτημα της επικινδυνότητας, αφού τα περισσότερα Α.Τ. δεν έχουν τη δυνατότητα, σε πολλές
περιπτώσεις, να διαθέσουν ούτε Σκοπό Κρατητηρίου.

• Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης (Υ.Α.Τ.): Επανήλθαν, τους τελευταίους μήνες, τα σταθερά σημεία πέριξ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που
είχαν παγιωθεί από την προηγούμενη Πολιτική και Φυσική Ηγεσία.

• Φρουρά Α.Μ.Α.: Απαιτείται γενναία ενίσχυση με προσωπικό, όπως
προβλέπεται από το σχέδιο ασφαλείας του κτιρίου

• Έλλειψη προσωπικού στα Τμήματα Ασφαλείας.

• Υποδιεύθυνση Περιπολιών: Είναι απορίας άξιο πως μια Υπηρεσία η
οποία δημιουργήθηκε με απόφαση της προηγούμενης Κυβέρνησης,
στην ίδρυση της οποίας ήμασταν κάθετα αντίθετοι, στελεχώθηκε από
αστυνομικούς παρά τη θέλησή τους και προπάντων θεωρείται η «Υπηρεσία των διωγμένων», συνεχίζει τη λειτουργία της και δεν καταργείται!!! Η εμμονή με το συγκεκριμένο αναχρονιστικό, κατά την άποψή
μας, μέτρο των πεζών περιπολιών, δημιουργεί καθημερινά ζητήματα
και σε άλλες Υπηρεσίες όπως στην Υ.ΜΕ.Τ., στα Α.Τ. και τη Ομάδα Ζ, οι
οποίες έχουν, επί της ουσίας, καταστεί το «παρακολούθημα» της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.

Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής
• Διάθεση μεγάλου αριθμού αστυνομικών των κεντρικών Υπηρεσιών
Ασφαλείας σε μέτρα και πάρεργα, αλλότρια της φύσης και της αποστολής τους.
• Διάθεση Ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. σε σταθερά σημεία.
• Πλην ελαχίστων περιπτώσεων σπάνια εκδίδεται η Υπηρεσία σε εβδομαδιαία βάση.
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Κρατητήρια Αστυνομικών Υπηρεσιών
• Έλλειψη χώρων κράτησης για ποινικούς και διοικητικούς κρατούμενους των Τμημάτων Ασφαλείας, με αποτέλεσμα οι ποινικοί να οδηγούνται στα κρατητήρια 7ου ορόφου της Γ.Α.Δ.Α. ενώ αυτά προορίζονται
για τις κεντρικές Υπηρεσίες της Ασφάλειας και οι διοικητικοί κρατούμενοι να φυλάσσονται σε γραφεία, λόγω άρνησης παραλαβής τους από
τα συστεγαζόμενα Α.Τ. και έως ότου παραληφθούν από την αρμόδια
Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, που δηλώνει αδυναμία παραλαβής τους
λόγω υπερπλήρωσης. Τα εναπομείναντα λειτουργικά κρατητήρια των
Α.Τ. είναι συνήθως υπερπλήρη με διοικητικούς κρατούμενους, ενώ πολλά είναι μονίμως κλειστά και δεν τίθενται σε λειτουργία λόγω έλλειψης
εργασιών συντήρησης και επιδιόρθωσης των βλαβών τους.
• Προκειμένου να λειτουργήσουν τα σύγχρονα κρατητήρια στον Ασπρόπυργο, άμεση είναι η ανάγκη στελέχωσής τους με προσωπικό, με σκοπό
την αποκλειστική φύλαξη διοικητικών κρατουμένων μέχρι να τους
παραλάβει η Διεύθυνση Αλλοδαπών, ώστε να απελευθερωθεί χώρος
στα κρατητήρια των Α.Τ. για την φύλαξη των κρατουμένων των συστεγαζόμενων Τμημάτων Ασφαλείας.

Ωράριο εργασίας
Μη τήρηση έκδοσης εβδομαδιαίας Υπηρεσίας, υπερεργασία αστυνομικού προσωπικού. (Π.Δ. 173/2013- Π.Δ. 394/2001)

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

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

Τραυματισμοί Αστυνομικών σε συναθροίσεις -συγκεντρώσεις
Οι εντολές από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γ.Α.Δ.Α. προς τις αστυνομικές δυνάμεις οφείλουν να είναι σαφείς, ώστε να μην κινδυνεύει η ζωή
και η σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων μας.

Ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά και βασικό εξοπλισμό
• Συνεχίζει να είναι προβληματικό το σύστημα επικοινωνιών εν έτη 2020
που δεν τιμά μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Έλλειψη υπηρεσιακών οχημάτων και απαρχαιωμένος στόλος που
τον καθιστά επικίνδυνο για τους επιβαίνοντες αστυνομικούς. Σπάνια
υπάρχει σε υπηρεσιακό όχημα σταθερός και άθραυστος υαλοπίνακας
(plexiglass) για το διαχωρισμό των πίσω καθισμάτων (Π.Δ. 120/08).

Ζητήματα που αφορούν μέλη μας που Υπηρετούν σε Υπηρεσίες επιπέδου Α.Ε.Α.
(π.χ. ΔΙ.ΔΗ.Ε., Δ.Ο.Α., Μουσική ΕΛ.ΑΣ., Φρουρά Δ.Ε.Λ.,Δ.Ε.Ε. κ.α.)

Ο κ. Αρχηγός, μελετώντας το υπόμνημα κατέγραψε με προσοχή τα περισσότερα θέματα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό, ενημερώνοντάς
μας ότι θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του ώστε αυτά να ικανοποιηθούν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. Μας πληροφόρησε δε, ότι μελετά
ήδη τρόπους ώστε να ενισχυθεί το οργανόγραμμα της Γ.Α.Δ.Α., καθ’ ότι
εκεί παρατηρείται το μεγάλο πρόβλημα έλλειψης δύναμης. Αναφορικά
με τους ακίνητους στόχους, ανέφερε ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειμένου να εξορθολογισθούν. Τα θέματα της Άμεσης
Δράσης μας πληροφόρησε ότι τα δρομολογεί άμεσα και θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο υπ’ αριθ. 401/6
από 12/06/2020 έγγραφό μας. Ειδικότερα για την θεσμοθέτηση του
Σήματος της Άμεσης Δράσης ο κ. Αρχηγός μας δήλωσε ότι θα προωθήσει
τη ρύθμιση το αμέσως προσεχές διάστημα!
Αν οι ιθύνοντες θεωρούν ότι τα Αστυνομικά Τμήματα λειτουργούν χωρίς
αντικείμενο, ας πάρουν τη γενναία απόφαση να τα κλείσουν. Δεν μπορεί πλέον να γίνει ανεκτό από την πλευρά μας, ότι ένας επαγγελματίας
εργαζόμενος κινδυνεύει να βρεθεί κατηγορούμενος, αφού οι καθημερινές υποχρεώσεις του Τμήματος που πρέπει να διεκπεραιωθούν, ολοένα
και πολλαπλασιάζονται, την ίδια ώρα που το προσωπικό συνεχώς
μειώνεται.
Ακόμα και η δυνατότητα διάθεσης σκοπού καταστήματος και σκοπού
κρατητηρίων φαντάζει όνειρο θερινής νυκτός. Επίσης πολλά κρατητήρια
των Α.Τ. παραμένουν μη λειτουργικά, με αποτέλεσμα το γραφείο του
Αξιωματικού Υπηρεσίας να μετατρέπεται σε χώρο που παραμένουν
κρατούμενοι για πολλές ώρες με ορατό τον κίνδυνο απόδρασης, κατά
παράβαση κάθε προβλεπόμενης διάταξης (Π.Δ. 141/1991, Π.Δ. 45/2008
κ.α.). Η Ηγεσία είναι υποχρεωμένη να παρέχει στους Διοικητές των Α.Τ.
όλα τα εχέγγυα προκειμένου το προσωπικό να ανταπεξέλθει στην αποστολή του και να εργάζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
Δηλώνουμε και ξεκαθαρίζουμε ότι δεν διοικούμε εμείς και δεν θα απολογούμαστε επ’ ουδενί ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών στα
μέλη μας για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα Αστυνομικά
Τμήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, με την λειψανδρία να
βαράει «κόκκινο».
Είχαμε θέσει εγκαίρως σε ανακοινώσεις, σε υπομνήματά μας αλλά και
σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις τόσο με τη Φυσική, όσο και με την Πολιτική
Ηγεσία, την αναγκαιότητα τοποθέτησης του νεοπροσλαμβανόμενου
προσωπικού που πρόσφατα εξήλθε από τις Σχολές, στα Αστυνομικά
Τμήματα και στο Μεταγωγών. Η Ηγεσία αποφάσισε ότι το συντριπτικό
ποσοστό τους έπρεπε να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη Υπηρεσία.
Δυστυχώς όμως σήμερα σαν προφήτες δικαιωνόμαστε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο.
Δεν πιστεύουμε από την πλευρά μας, ότι κάποιος θα λύσει τα πάντα
με ένα μαγικό τρόπο, αλλά αν τα ζητήματα αυτά δεν επιλυθούν στο μεγαλύτερο μέρος τους, δε θα μπορούμε ποτέ να μιλάμε για πραγματική
αστυνόμευση, σοβαρές εργασιακές συνθήκες και επαγγελματισμό, αλλά
μόνο για φιλότιμο και τύχη.
Ως Ένωση Αθηνών δεν είμαστε και δεν θα αποτελέσουμε ποτέ το μαξιλαράκι ανάμεσα στον αστυνομικό και στην Ηγεσία ! Ούτε θα μετακυλίονται στις πλάτες της Ένωσης Αθηνών προβλήματα τα οποία δεν
δημιουργήσαμε εμείς.
Ως εκπρόσωποι 10.000 αστυνομικών, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων υπηρετεί στις πιο αντίξοες εργασιακές συνθήκες, είμαστε υποχρεωμένοι να βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση και σε διαρκή ετοιμότητα,
ώστε να διασφαλίσουμε τις καθημερινές συνθήκες εργασίας των μελών
μας.
Αν δεν βρεθεί άμεσα ουσιαστική λύση, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι
θα προβούμε σε κινητοποιήσεις και σε κάθε μορφή αντίδρασης για την
προάσπιση της εργασιακής νομιμότητας και τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας των αστυνομικών.
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Η φωνή της Υ.ΜΕ.Τ.
Επιμέλεια: ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Μιχαήλ, ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ΦΩΤΗΣ Βασίλειος, ΑΛΕΞΙΟΥ Κωνσταντίνος, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Δημήτριος, ΓΑΤΣΑΣ Ιωάννης, ΔΟΥΒΛΗΣ Απόστολος, ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Σπυρίδων, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος,
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος, ΤΖΑΝΗΣ Αντώνιος, ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ Σπυρίδων

Δυστυχώς η εβδομαδιαία υπηρεσία ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ
Εδώ και 3 μήνες η υπηρεσία βγαίνει ανά μέρα, υπάρχουν εβδομάδες που η υπηρεσία δεν βγαίνει ούτε για το Σαββατοκύριακο . Η εβδομαδιαία υπηρεσία είναι
απαραίτητη για να κανονίζουν οι συνάδελφοι την προσωπική και οικογενειακή
τους ζωή. Η απορία μας είναι ότι σε πιο δύσκολες χρονικές περιόδους η εβδομαδιαία υπηρεσία έβγαινε κανονικά.
Μετά από χρόνια με τις εσωτερικές μεταθέσεις έρχεται ένας μεγάλος αριθμός
συναδέλφων στην Δ.Α.Ε.Α. Τα προηγούμενα χρόνια οι αιτήσεις όσων ήθελαν μα
μετατεθούν στην Δ.Α.Ε.Α. ήταν σε μονοψήφιο αριθμό. Αυτό σημαίνει ότι όποια
υπηρεσία είναι οργανωμένη και όταν ο χαμηλόβαθμος Αστυνομικός λαμβάνει
αυτά που δικαιούται υπάρχουν αιτήσεις για να έρθουν προς αυτήν.
Μικρές επιτυχίες του δρόμου κατά του «εγκλήματος της καθημερινότητας» για
την ομάδα «ΠΑΝΘΗΡΕΣ» , η ομάδα έχει οργανωθεί να λειτουργεί σε άριστο βαθμό. Οι ανευρέσεις οχημάτων, συλλήψεις είναι σε καθημερινή βάση.
Τοποθετήθηκαν κλιματιστικά στο κυλικείο , κίνηση που έπρεπε να γίνει εδώ
και χρόνια. Επίσης η λειτουργία των ασανσέρ τους τελευταίους τρείς μήνες είναι
εξαιρετική.
Πρωτοφανή ήταν η παρουσία συναδέλφων στην δίκη για τους πλειστηριασμούς, αρκετοί συνάδελφοι, αντιπρόσωποι του σωματείου αλλά και η οικειοθελή
παρουσία δύο Αξιωματικών της υπηρεσίας μας λόγω της εμπλοκής συναδέλφωναπό τα ΤΜΕΤ τους.

Για τις προμήθειες και για τον εξοπλισμό στην υπηρεσία μας επιτέλους, μετά
από πολλές συναντήσεις, έγγραφα, πιέσεις έχει γίνει η αρχή. Πιστεύουμε στο
άμεσο χρονικό διάστημα να έχουμε ευχάριστα νέα. Ήδη έγιναν αλλαγή σε μεγάλο
ποσοστό στα προστατευτικά κράνη.
Διοίκηση με διοίκηση διαφέρει πάρα πολύ, πριν έξι μήνες είχαμε προτάσεις για
διάλυση διμοιριών ή ΤΜΕΤ, τώρα προτάσεις για αναβάθμιση της υπηρεσίας μας.
Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τους τελευταίους πέντε μήνες έχουν επέλθει
σημαντικές αλλαγές προς το καλύτερο στην υπηρεσία μας, όσες δεν είχαν γίνει τα
τελευταία πέντε χρόνια, μακάρι να συνεχιστούν με την ίδια ένταση και να υπάρχει «εργασιακή ειρήνη» στο προσωπικό.
Οι νανοδιμοιρίες, ο κατακερματισμός των διμοιριών, η υπερεργασία σε καθημερινή βάση είναι πλέον παρελθόν.
Νυχτερινή επιχείρηση στην Πλατεία Βικτωρίας για απομάκρυνση μεταναστών
από διμοιρίες του Δ΄ΤΜΕΤ. Μια επιχείρηση που δεν υπήρχε σχεδιασμός, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο τραυματισμοί συναδέλφων αλλά και αρκετών αλληλέγγυων που εμφανίστηκαν στο σημείο για συμπαράσταση.
Η ίδια επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εκ νέου την επόμενη μέρα με «πενταπλάσιες» δυνάμεις.
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Τα νέα της Υ.Α.Τ.

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
Αρχικά́ θα θέλαμε να αναφερθούμε στην ενίσχυση της Υπηρεσίας μας με έμψυχο δυναμικό́.
Ναι, αναγνωρίζουμε πως η Υ.Α.Τ. έχει πάρει μΙα ανάσα με την έλευση των καινούργιων συνάδελφων, που εντάχθηκαν στις Διμοιρίες τον Οκτώβρη. Δεν πλησιάζουμε όμως τον απολύτως απαραίτητο αριθμό́ ανδρών που χρειάζεται μια
Διμοιρία ώστε να στελεχωθεί και να κάνει την δουλειά της, με όσο το δυνατό
λιγότερο ρίσκο για την σωματική ακεραιότητα των ανδρών της.
Πήραμε άτομα, όπως ζητούσαμε επι σειρά ετών, όμως ο αριθμός αυτος παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και η περαιτέρω ενίσχυση της Υπηρεσίας μας είναι
επιτακτική ανάγκη.
Σε καθημερινή βάση στην Πρωτεύουσα πραγματοποιούνται συναθροίσεις και,
ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις
Διμοιρίες της Δ.Α.Ε.Α.
Αν κάποιοι πιστεύουν ότι με 10 Αστυφύλακες (λόγω των αδειών) θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε παρόμοιες καταστάσεις και περιστατικά, όπως αυτά
που συναντήσαμε στον ΕΒΡΟ, είναι γελασμένοι.
Όσον αναφορά τα οχήματα της Υπηρεσίας μας, μέσα στα οποία περνάμε ένα
μεγάλο μέρος της καθημερινότητας μας, δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι
έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα.
Κύριοι υπεύθυνοι, κινδυνεύει η σωματική μας ακεραιότητα, πέρα από το βασικά, αποδεκτό κίνδυνο που διατρέχουμε λόγω του αντικειμένου και της φύσης
της Υπηρεσίας μας.
Είναι πλέον αναγκαία η αντικατάσταση ή έστω η ανακατασκευή των υπηρεσιακών μας οχημάτων. Η κατάσταση στον τομέα αυτόν έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Για το σθένος, την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία, που δείχνουν οι άνδρες
της Υ.Α.Τ. σε καθημερινή βάση και όπου βρίσκονται, νομίζουμε πως δεν χωράει
καμία αμφισβήτηση.
Είμαστε έτοιμοι να πέσουμε κυριολεκτικά στην φωτιά, ο ένας για τον άλλον,
από τον πιο παλιό μέχρι και τον νεότερο Ματατζη.
Η δύναμη μας είναι ο συνάδελφος που στέκεται στο πλευρό μας και μας καλύπτει σε κάθε μας βήμα.
Στα επεισόδια που έλαβαν χώρα την 9/7/2020, κατά την διάρκεια της πορείας
για την Ψήφιση του Νομοσχεδίου για τις πορείες και τις συναθροίσεις, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε έναν φλεγόμενο Ματατζή να βάζει πάνω από την
σωματική του ακεραιότητα, αυτή του συναδέλφου του καθώς προτίμησε να σβήσει πρώτα αυτόν ενώ και ο ίδιος βρισκόταν ολόκληρος μέσα στην φωτιά, από τις
δεκάδες βόμβες μολότοφ που έριχναν οι «διαδηλωτές» εναντίον του.
Για κάποιους η εικόνα είναι σοκαριστική.
Για τους άνδρες με τα ΧΑΚΙ όμως, είναι απλά́ το χρέος τους απέναντι στον συνάδελφο.
Υ.Σ. Ακούμε συνεχώς ότι έχουν διεκπεραιωθεί διαγωνισμοί για υλικοτεχνικό
εξοπλισμό.
Αναμένουμε να το δούμε στην πράξη και επιτέλους να εφοδιαστούμε με υλικά που αρμόζουν σε αστυνομία του 2020 και όχι του 1985. Έχουμε σχεδόν μια
δεκαετία να εξοπλιστούμε, οι λόγοι πέραν από οικονομικοί, κατά την γνώμη μας
ήταν και καθαρά από την ιδεοληψία ορισμένων, μας χρησιμοποιούσαν και μας
χρησιμοποιούν όμως δια πάσαν νόσον.
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Επιθέσεις σε αστυνομικούς στόχους

Όχι στην επιστροφή του μπάχαλου της προηγούμενης πενταετίας!

Δυστυχώς, την επιστροφή στην κανονικότητα που όλη η κοινωνία προσδοκά,
μετά την πανδημία που έπληξε ολόκληρο τον πλανήτη, ορισμένοι κύκλοι την
εκλαμβάνουν ως επιστροφή στη δική
τους καθημερινότητα, που έχει ως σκοπό
τη βία, την ανομία, τις τυφλές επιθέσεις,
την καλλιέργεια κλίματος ανασφάλειας
και την εγκληματικότητα.
Μια καθημερινότητα που δεν έχει καμία σχέση με αυτή που επιζητά και έχει
ανάγκη η συντριπτική πλειοψηφία των
πολιτών, οι οποίοι αναζητούν λύσεις στα
καθημερινά προβλήματά τους, αποδοκιμάζοντας τέτοιες πρακτικές μισαλλόδοξων μυαλών.
Οι τελευταίες επιθέσεις σε διάφορες αλυσίδες καταστημάτων, σε ΑΤΜ, αλλά
ιδίως οι χθεσινές εμπρηστικές επιθέσεις με βόμβες μολότοφ στο χώρο στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών και μέσα
στο χώρο των Δικαστηρίων της Ευελπίδων, τυλίγοντας στις φλόγες υπηρεσιακά
οχήματα (!!!), αποδεικνύει ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα της καραντίνας,
ΕΜΕΝΑΝ ΣΠΙΤΙ για να ενορχηστρώνουν τα επόμενα χτυπήματά τους.
Ειδικότερα οι άνανδρες επιθέσεις κατά αστυνομικού στόχου αλλά και στην
καρδιά της Ελληνικής Δικαιοσύνης, που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή – σωματική
ακεραιότητα συναδέλφων, ήρθε να προστεθεί στην ατελείωτη λίστα με παρόμοιες επιθέσεις , καταρρίπτοντας έτσι τους ισχυρισμούς της Πολιτείας ότι η
δράση συγκεκριμένων κύκλων ανομίας και αστάθειας, έχει περιοριστεί.
Δυστυχώς η προσπάθεια για τον περιορισμό τέτοιων φαινομένων δεν έχει
ακόμα τελειώσει. Απαιτείται συντονισμός ενεργειών με ανάλογη διαχρονικά
πολιτική βούληση και όχι επικοινωνιακές κορώνες.
Πότε θα δημιουργήσει η Πολιτεία ασφαλείς συνθήκες εργασίας και σύγχρονες αστυνομικές υποδομές, ώστε η ασφάλειά μας να μην επαφίεται αποκλειστικά στον αστυνομικό επαγγελματισμό, στην συναδελφική αλληλεγγύη, στο
φιλότιμο ορισμένων Διοικητών, στις χορηγίες χάριν ιδιωτικής πρωτοβουλίας ή
τελείως στην τύχη; Ούτε φυσικά το υστέρημα των συναδέλφων μας μπορεί να
καλύπτει τις αδυναμίες της Διοίκησης, κρύβοντας το πρόβλημα κάτω από το
χαλί. Ιδίως στην περίπτωση της Τροχαίας Αθηνών ο Διευθυντής της Υπηρεσίας
με προσωπικές του ενέργειες και με βοήθεια από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης προσπαθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα να δημιουργήσει συνθήκες
πραγματικής ασφάλειας στον χώρο στάθμευσης όπου έλαβε χώρα η επίθεση.
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, οφείλουμε να εξάρουμε τον
επαγγελματισμό του συναδέλφου που εκτελούσε καθήκοντα σκοπού στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ο οποίος με τις άμεσες ενέργειές του απέτρεψε
να επεκταθούν οι εστίες της επίθεσης, τον Αξιωματικό Υπηρεσίας που ενεργοποίησε άμεσα όσες δυνάμεις βρίσκονταν πλησίον καθώς και τον Επόπτη που
βρέθηκε στο σημείο.

Τα ίδια συγχαρητήρια ανήκουν και στο συνάδελφο που εκτελούσε καθήκοντα πεζής περιπολίας εντός της περιμετρικής περίφραξης του Πρωτοδικείου
Αθηνών, ενός χώρου ατελείωτου, ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ! Άμεσες και ανάλογες ήταν οι
ενέργειές του, προκειμένου να προσέλθουν οι ενισχύσεις. Πατώντας όμως το
PRESS στον ασύρματο … «ΚΑΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ».
Το γνωστό και χιλιοαναδεικνυόμενο ζήτημα με τις επικοινωνίες, λίγο έλλειψε
να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του συναδέλφου μας.
Έχουμε ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών πολλάκις γνωστοποιήσει
με κείμενα, επιστολές, έγγραφα, καταγγελίες, ψηφίσματα κλπ παρεμβάσεις
μας, ότι οι επικοινωνίες με τους ασυρμάτους παραμένουν προβληματικές.
Απευχόμαστε, αλλά αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα από το Κράτος, θα έχουμε
χειρότερα περιστατικά. Δεν μας αρκούν οι βαρύγδουπες δηλώσεις.
Απαιτούμε λύσεις, θεσμική θωράκιση και πραγματική αναγνώριση του καθημερινού αγώνα που δίνουν οι αστυνομικοί ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα
και στη δράση ομάδων που στοχεύουν να πλήξουν το Κράτος, τη Δημοκρατία,
το Σύνταγμα, τη ζωή, την τιμή, την περιουσία και τον ιδρώτα του έντιμου Έλληνα φορολογούμενου Πολίτη.
Κλείνοντας τονίζουμε στην σημερινή Ηγεσία ότι οι προκάτοχοί τους αρνήθηκαν να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα αυτά με αποφασιστικότητα και άφησαν
τον Έλληνα αστυνομικό έρμαιο των ορέξεων οργανωμένων μειοψηφιών, ελπίζοντας να μην ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο διότι θα μας βρει απέναντι της.
Δεν θα αφήσουμε τους συναδέλφους να γίνουν ξανά στόχοι σε πεδίο βολής.
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Τι θέλουν ορισμένοι από εμάς;
Να προστατεύουμε τους πολίτες ή τους μπαχαλάκηδες;
Ας το πούνε επώνυμα…

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, καταγγέλλουμε τα όσα θλιβερά συνέβησαν, 9 Ιουλίου 2020 στο κέντρο της Αθήνας. Θλιβόμαστε ειλικρινά που 46
χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, παραμένουμε ακόμα ως Κοινωνία όμηροι θλιβερών αλλά δυναμικών μειοψηφιών. Και πως να μην παραμένουμε άλλωστε, όταν η καταστροφική τους δράση και οι δολοφονικές επιθέσεις
εναντίον των συναδέλφων μας, δεν καταγγέλλονται ξεκάθαρα και επί της ουσίας από ορισμένα κομμάτια του πολιτικού μας συστήματος, αλλά προτείνουν την
αντιμετώπισή τους με … ευχολόγια και αοριστολογίες.
Ακούσαμε και διαβάσαμε από χθες τα όσα με ευλάβεια επαναλαμβάνονται, εδώ
και δεκαετίες, ότι δηλαδή η Αστυνομία είχε ως σκοπό τη διάλυση μιας ειρηνικής
διαδήλωσης, ότι έκανε αλόγιστη χρήση δακρυγόνων και ότι δεν είναι ικανή να
συλλάβει και να απομονώσει όλα αυτά τα στοιχεία. Οι απαντήσεις, κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να δοθούν απευθείας από την Ηγεσία.
Παρ΄ όλα αυτά με γνώμονα την προστασία των συναδέλφων μας, απευθύνουμε
τα κάτωθι ερωτήματα προς όλους:
- Είδε ή δεν είδε όλη η Ελλάδα κουκουλοφόρους να εκσφενδονίζουν δεκάδες βόμβες μολότοφ, με ανθρωποκτόνο πρόθεση εναντίον αστυνομικών;
- Κατά τη γνώμη ορισμένων οι αστυνομικές δυνάμεις με ποιον τρόπο θα έπρεπε
να απαντήσουν στις επιθέσεις αυτές;
- Με ποιον τρόπο μπορούν οι αστυνομικοί να απομονώσουν και να συλλάβουν
τους κουκουλοφόρους όταν οι τελευταίοι για να αποφύγουν τη σύλληψη, παρεισφρύουν σε άλλα μπλοκ διαδηλώσεων, χωρίς να πλήξουν ειρηνικούς διαδηλωτές; Μήπως αυτός είναι ο στόχος όσων κάνουν αυτή την κριτική;
Τις απαντήσεις τις γνωρίζουμε όλοι. Όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Όπως άλλωστε ήταν και οι πρόσφατες δηλώσεις Βουλευτού περί κουκουλο-

φόρων αστυνομικών, οι οποίοι διαλύουν τις διαδηλώσεις.
Στο σημείο αυτό, θέλουμε να σταθούμε στα όσα απίστευτα βλέπουν το φως της
δημοσιότητας και αφορούν περιστατικό, στο οποίο Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο
οποίος μάλιστα υπηρετεί στα γραφεία κοινοβουλευτικού κόμματος, παρενέβη
για να απελευθερώσει κρατούμενο τον οποίο λίγη ώρα πριν οι συνάδελφοί μας
είχαν συλλάβει. Αν το περιστατικό αυτό ισχύει, απαιτούμε επίσημη ενημέρωση
από την Ηγεσία του Σώματος για το τι ακριβώς συνέβη, τι ενέργειες προτίθεται να
κάνει και θέλουμε να δούμε αν τα αντανακλαστικά θα είναι τόσο γρήγορα όσο σε
περιπτώσεις καταγγελιών περί αστυνομικής βίας, όπου συνήθως οι συνάδελφοί
μας είχαν «τηλεδικαστεί» και «καταδικαστεί» πριν καν γίνει η δίκη.
Δεν θέλουμε να πιστέψουμε και δεν χωρά στο μυαλό μας ότι υπάρχουν αστυνομικοί, οι οποίοι είναι ανάμεσά μας και λειτουργούν ως πέμπτη φάλαγγα σκοτεινών συμφερόντων.
Θέλουμε εδώ, να δηλώσουμε ότι ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε υπέρ της διασφάλισης των ατομικών ελευθεριών, του δικαιώματος στην ειρηνική διαμαρτυρία και εναντίον του μπάχαλου, της καταστροφής περιουσιών και σε οτιδήποτε
θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και αστυνομικών.
Κλείνοντας, δεν αρκούν οι ευχαριστίες ούτε οι όποιες ομιλίες περί ηρωικών πράξεων, τουναντίον επιβάλλεται η λήψη μέτρων σε όλα τα επίπεδα για τη θωράκιση του αστυνομικού που προτάσσει τα στήθη του για να αισθάνεται ασφαλής ο
πολίτης.
Ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στους δέκα τραυματίες συναδέλφους μας και ζητούμε από την Πολιτεία, η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα
με νομοθετικές παρεμβάσεις «επιδιορθώνει» παθογένειες δεκαετιών, να εγκύψει πάνω από το ζήτημα της θεσμικής θωράκισης των αστυνομικών και της πλήρους περιγραφής του τρόπου λειτουργίας τους σε ανάλογες περιστάσεις, ώστε να
μην επιτρέπεται πλέον σε κανέναν, να καταφέρεται εναντίον μας με αποκλειστικό
στόχο το πολιτικό κέρδος.
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«Τεράστια έλλειψη προσωπικού στα Αστυνομικά Τμήματα»
Σας είχαμε θέσει εγκαίρως σε ανακοινώσεις, σε υπομνήματά μας αλλά και σε
κατ’ ιδίαν συναντήσεις τόσο με σας, όσο και με την Πολιτική Ηγεσία, την αναγκαιότητα τοποθέτησης του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού που πρόσφατα
εξήλθε από τις Σχολές, στα Αστυνομικά Τμήματα και στο Μεταγωγών. Η Ηγεσία
αποφάσισε ότι το συντριπτικό ποσοστό τους έπρεπε να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη Υπηρεσία.
Δυστυχώς όμως σήμερα σαν προφήτες δικαιωνόμαστε με τον πιο πανηγυρικό
τρόπο.

Η έλλειψη τεράστιου αριθμού προβλεπόμενης δύναμης στα Αστυνομικά Τμήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών με την ταυτόχρονη αύξηση των απαιτήσεων του αστυνομικού έργου, σε συνδυασμό με εγγενείς δυσκαμψίες που υπονομεύουν μια σύγχρονη οργάνωση και έναν αξιολογικό-ποιοτικό προγραμματισμό,
επιβάλουν ΑΜΕΣΑ τη λήψη μέτρων.
Η αδυναμία πόρευσης με τη δυναμική μιας διορατικής κατεύθυνσης και η ανυπαρξία προϋποθέσεων που ευνοούν τη δημιουργική αφομοίωση σύγχρονων τακτικών και μεθόδων αστυνόμευσης, πέρα από αναχρονιστικά στερεότυπα, διόγκωσαν το πρόβλημα.
Δυστυχώς υπάρχει διαχρονικά έλλειψη υπηρεσιακής βούλησης και υπηρεσιακού «θάρρους» που απαιτούνται για την απαγκίστρωση από δυσλειτουργίες και
αγκυλώσεις, όπως αυτές προαναφέρθηκαν.
Η πολυδιαφημισμένη αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της προηγούμενης Κυβέρνησης έγινε μόνο για λόγους επικοινωνιακής πολιτικής σκοπιμότητας, χωρίς κατ’
ουσίαν να διορθώσει κάποιο πρόβλημα.
Απογοητευμένοι και κουρασμένοι οι εναπομείναντες αστυνομικοί των Α.Τ. είναι
αδύνατο να ανταποκριθούν επί της ουσίας στις απαιτήσεις (μικρές ή μεγάλες) της
καθημερινής αστυνομικής λειτουργίας, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό προσπαθεί να
«γλιτώσει» με μια μετάθεση σε μια «ελίτ» Υπηρεσία.
Ερώτηση: Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς γιατί αυτός ο αστυνομικός αισθάνεται έτσι;
Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς γιατί το «σύστημα» τον οδηγεί προς την κατεύθυνση
της «απόδρασης» από το Αστυνομικό Τμήμα;
Απάντηση: Κυρίως γιατί η ενίοτε Ηγεσία είτε είχε εμμονές, είτε ιδεοληψίες, αδυνατώντας να καταστεί πρότυπο και να εμπνεύσει εμπιστοσύνη και πίστη.
Επιπρόσθετα, το πρόβλημα της έλλειψης δύναμης σχετίζεται επίσης και με το
“πως” και το “που” απασχολούνται οι αστυνομικές δυνάμεις. Η βιομηχανία έκδοσης διαταγών την τελευταία στιγμή (ακόμα και αργά το απόγευμα) καλά κρατεί,
με τους υπογράφοντες αυτών να αδιαφορούν για την δυνατότητα ή μη εφαρμογής τους, αφήνοντας τους γραμματείς να βγάλουν το φίδι από την τρύπα !!!
Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται καθημερινά τεράστιο πρόβλημα με τη χορήγηση
των Ημερησίων Αναπαύσεων, με συνέπεια η μόνη διέξοδος για τους «άτυχους»
αστυνομικούς των Α.Τ. να αποτελεί η αυτοδίκαιη χρήση της Ημερήσιας Ανάπαυσης.
Είμαστε αμέριστα στο πλευρό σας για όποιες ενέργειες εκδηλώσετε προς την κατεύθυνση της επίλυσης του όλου ζητήματος, ώστε οι αστυνομικοί να αισθάνονται
ότι ο Αρχηγός τους αγωνίζεται για την διασφάλιση της εργασιακής τους αρμονίας
και την τήρηση της νομιμότητας.
Διαχρονικά για την σημερινή κατάσταση φέρουν ευθύνες ακόμα και τα συνδικάτα, την κύρια όμως ευθύνη φέρουν οι Ηγεσίες. Η Διοίκηση της Αστυνομίας και ο
τρόπος με τον οποίο θα αστυνομεύονται οι γειτονιές, επαφίεται αποκλειστικά
στην εκάστοτε Πολιτική και Φυσική Ηγεσία. Ο θεσμικός μας όμως ρόλος επ’ ουδενί δεν μας αφήνει το περιθώριο να μην μεταφέρουμε την αγωνία και την θέση
των χιλιάδων μελών μας.
Δεν διοικούμε εμείς και δεν θα απολογούμαστε επ’ ουδενί ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών στα μέλη μας για την κατάσταση στην οποία έχουν
περιέλθει τα Αστυνομικά Τμήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, με την
λειψανδρία να βαράει «κόκκινο». Δεν θα κάτσουμε όμως με σταυρωμένα τα χέρια αναμένοντας ως μάννα εξ ουρανού μια λύση, τουναντίον θα συγκαλέσουμε
άμεσα το Διοικητικό μας Συμβούλιο προκειμένου ληφθούν δραστικές αποφάσεις
για το τι μέλλει γενέσθαι.

Ως Ένωση Αθηνών δεν είμαστε και δεν θα αποτελέσουμε ποτέ το μαξιλαράκι ανάμεσα στον αστυνομικό και στην Ηγεσία ! Ούτε θα μετακυλίονται στις πλάτες της
Ένωσης Αθηνών προβλήματα τα οποία δεν δημιουργήσαμε εμείς.Αν οι ιθύνοντες
θεωρούν ότι τα Αστυνομικά Τμήματα λειτουργούν χωρίς αντικείμενο, ας πάρουν
τη γενναία απόφαση να τα κλείσουν. Δεν μπορεί πλέον να γίνει ανεκτό από την
πλευρά μας, ότι ένας επαγγελματίας εργαζόμενος κινδυνεύει να βρεθεί κατηγορούμενος, αφού οι καθημερινές υποχρεώσεις του Τμήματος που πρέπει να διεκπεραιωθούν, ολοένα και πολλαπλασιάζονται, την ίδια ώρα που το προσωπικό
συνεχώς μειώνεται. Ακόμα και η δυνατότητα διάθεσης σκοπού καταστήματος και
σκοπού κρατητηρίων φαντάζει όνειρο θερινής νυκτός. Επίσης πολλά κρατητήρια
των Α.Τ. παραμένουν μη λειτουργικά, με αποτέλεσμα το γραφείο του Αξιωματικού
Υπηρεσίας να μετατρέπεται σε χώρο που παραμένουν κρατούμενοι για πολλές
ώρες με ορατό τον κίνδυνο απόδρασης, κατά παράβαση κάθε προβλεπόμενης διάταξης (Π.Δ. 141/1991, Π.Δ. 45/2008 κ.α.). Η Ηγεσία είναι υποχρεωμένη να παρέχει στους Διοικητές των Α.Τ. όλα τα εχέγγυα προκειμένου το προσωπικό να ανταπεξέλθει στην αποστολή του και να εργάζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
Είναι πλέον καιρός να αποδείξετε έμπρακτα στο προσωπικό ότι αποτελείτε την
κορωνίδα του Σώματος και να λάβετε δραστικές αποφάσεις σύμφωνα με τη νομιμότητα και το ορθά νοούμενο υπηρεσιακό συμφέρον, που για να εξασφαλίζει την
απόδοση του προσωπικού πρέπει να διασφαλίζει και τα δικαιώματά τους.Αν δεν
βρεθεί σύντομα κάποια ουσιαστική λύση, είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε σε
κινητοποιήσεις και σε κάθε μορφή αντίδρασης για την προάσπιση της εργασιακής
νομιμότητας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αστυνομικών.
Οι αστυνομικοί – μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται όπως προβαίνουν στις προβλεπόμενες από τα Π.Δ. και υπηρεσιακές Διαταγές αυτοδίκαιες χρήσεις ημερησίων αναπαύσεων, όταν αυτές δεν χορηγούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
(Π.Δ. 394/2001) και να μας καταγγέλλουν κάθε τι που αφορά καταστρατήγηση
εργασιακών δικαιωμάτων. Οι προβλεπόμενες ώρες, για κάθε περίπτωση, κατ’
ανώτατο όριο την εβδομάδα είναι συγκεκριμένες, ο τρόπος κατανομής τους σαφής, η χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης υποχρεωτική, η αυτοδίκαιη χρήση
αυτής προβλέπεται, όπως και η καταγραφή των ωρών, αλλά και τα χρονικά όρια
ανακοίνωσης της υπηρεσίας (Π.Δ. 173/2013). Η τήρηση του κανονισμού που αφορά το χρόνο εργασίας του αστυνομικού προσωπικού αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα για την προάσπιση του ορθά νοούμενου υπηρεσιακού συμφέροντος.
Τη μικρότερη ευθύνη την τρέχουσα χρονική περίοδο για την «κατάντια» των Α.Τ.
φέρουν οι Διοικητές, οι οποίοι πρέπει να φέρουν εις πέρας τις παράλογες και
ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της Ηγεσίας, να είναι όλη τη μέρα στα μέτρα
τάξης, να διεκπεραιώσουν τις εκκρεμότητες του Τμήματος και να προσπαθούν
με νύχια και με δόντια να τηρούν τα Π.Δ. περί χρόνου εργασίας στο ελλιπέστατο
εναπομείναν προσωπικό τους. Η απαρέγκλιτη όμως εφαρμογή και πιστή τήρηση
των ισχυουσών διατάξεων τόσο του χρόνου εργασίας του Αστυνομικού προσωπικού, δεν έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης, αλλά είναι υποχρέωση
αυτής, η καταστρατήγησή τους πέραν των άλλων, εγκυμονεί και πλείστους όσους
κινδύνους ακόμη και για την προσωπική ασφάλεια, τη σωματική ακεραιότητα και
τη ζωή των συναδέλφων. Και για να επιτύχουν τα προαναφερόμενα απαιτείται
γενναία ενίσχυση με προσωπικό το οποίο δυστυχώς δεν διαθέτουν.
Σε κάθε περίπτωση, δηλώνουμε ότι είμαστε δίπλα στα μέλη μας και τους καλούμε να βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου να συμμετάσχουν σε όποια μορφή
αντίδρασης, ήθελε από το μέρος μας αποφασισθεί.
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Αν δεν θέλετε τα Α.Τ. κλείστε τα!
Πλήθος καταγγελιών και παραπόνων φτάνει στα γραφεία των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Αττικής από συναδέλφους – μέλη μας, οι οποίες
αφορούν διαταγή που εξέδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής προς τις
Αστυνομικές Διευθύνσεις της Αττικής.
Με Διαταγή, η οποία στάλθηκε περίπου την 15:00 ώρα της 25-5-2020, σύμφωνα
με την οποία διατάχθηκαν οι Διευθύνσεις την ίδια ημέρα, να προτείνουν ποιοι
συνάδελφοι από τα απογυμνωμένα – κατακερματισμένα Αστυνομικά Τμήματα θα
ενισχύσουν με προσωρινή μετακίνηση την Υποδιεύθυνση Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών από την επόμενη ημέρα, Τρίτη 26-5-2020. Η δε Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών καλείται και αυτή από την πλευρά της να διαθέσει
αστυνομικούς (από τα Α.Τ. του κέντρου) στην εν λόγω Υποδιεύθυνση !!!
Αναρωτιόμαστε:
•
Ποιες είναι οι σοβαρές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες; Μήπως ξέσπασε
πόλεμος στα γεωγραφικά όρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και δεν το
γνωρίζουμε; Ποιος ο λόγος της βιασύνης να γίνουν όλα σε λίγες ώρες ;
•
Γιατί αποδυναμώνονται περαιτέρω τα ήδη αποδεκατισμένα Α.Τ; Επιτέλους πως θα ανταπεξέλθουν οι Διοικητές και το προσωπικό αυτών των Υπηρεσιών, όταν κάθε τρεις και λίγο «ξεκληρίζονται» ;
•
Που τοποθετήθηκαν τα 45 περίπου άτομα τα οποία πριν λίγες μέρες το
Αρχηγείο διέθεσε στη Γ.Α.Δ.Α.;

Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των χιλιάδων συναδέλφων μας, απαιτούμε να αποσυρθεί η εν λόγω Διαταγή άμεσα και να σταματήσει η περαιτέρω αφαίμαξη προσωπικού των Αστυνομικών Τμημάτων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Αστυνομίας.
Τέλος, θα θέλαμε να προτείνουμε στην Ηγεσία εάν θεωρεί τόσο σημαντική την
ύπαρξη των πεζών περιπολιών, να εξετάσει την ένταξη ενός μέρους των υπηρετούντων σε Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης, όπως έχουμε ζητήσει με
παλαιότερο έγγραφό μας, όπου θα δοθούν στους συναδέλφους κίνητρα παραμονής λόγω επιδόματος, ενώ οι υπόλοιποι θα μπορούσαν κάλλιστα να ενισχύσουν άλλες Υπηρεσίες. Παράλληλα, θα υπάρξει πολύ καλύτερη οργάνωση, αφού
η Υ.ΜΕ.Τ. είναι μια υπηρεσία με ιεραρχία και σοβαρή δομή και έτσι το μέτρο της
εμφανούς αστυνόμευσης θα έχει μεγαλύτερη απόδοση για την Αστυνομία, αλλά
κυρίως για τους φορολογούμενους Έλληνες πολίτες. Με αυτό τον τρόπο θα σταματήσει και μια ερμαφρόδιτη κατάσταση που τώρα ισχύει με την Υ.ΜΕ.Τ. η οποία
διαθέτει καθημερινά δυνάμεις για τις ανάγκες και προς ενίσχυση των πεζών περιπολιών, πρακτική που την έχει καταστήσει υπηρεσία τριών ταχυτήτων, προκαλώντας καθημερινή σύγχυση στο προσωπικό.
Δεν είμαστε επιχειρησιακοί παράγοντες και δεν συνδιοικούμε, δεν είναι αυτός ο
ρόλος μας άλλωστε, θα επεμβαίνουμε όμως για να λέμε την άποψή μας και τις
προτάσεις μας για την καλυτέρευση της καθημερινότητας των μελών μας.

Όπως λέει και ο σοφός λαός «Δεν θέλει κόπο … θέλει τρόπο»

Είναι απορίας άξιο πως μια Υπηρεσία η οποία δημιουργήθηκε με απόφαση της
προηγούμενης Κυβέρνησης, στην ίδρυση της οποίας ήμασταν κάθετα αντίθετοι,
στελεχώθηκε από αστυνομικούς παρά τη θέλησή τους και προπάντων θεωρείται
η «Υπηρεσία των διωγμένων», συνεχίζει τη λειτουργία της και δεν καταργείται!!!
Άλλωστε μεγάλο ποσοστό των συναδέλφων που αρχικά τη στελέχωσαν, έχουν
αποχωρήσει για άλλες Υπηρεσίες, ενώ την ίδια στιγμή τα κύτταρα της Αστυνομίας
που είναι τα Α.Τ. , όχι μόνο δεν ενισχύονται, αλλά διατάσσονται να ενισχύσουν !!!
Αν η Πολιτική Ηγεσία είχε αφουγκραστεί τις προτάσεις μας και είχε τοποθετήσει
ορθολογικότερα στα Α.Τ. και στο Μεταγωγών τους πρόσφατα νεοεξερχόμενους
(και όχι το μεγαλύτερο ποσοστό τους σε συγκεκριμένη Υπηρεσία), δεν θα παρουσιάζονταν σε τόσο μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα.

« Νυχτερινή εργασία αστυνομικών σε Επιτελεία –
γραμματείες – λέσχες – εστιατόρια κ.λ.π. Υπηρεσίες »
Πρόταση της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Το ανώτατο μηνιαίο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης για το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 8000/32/233-α’ από 16-03-2018 (Β’ 1302) Κ.Υ.Α. των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου, από 01-03-2018 καθορίζεται ως εξής:
α. στις δεκαέξι (16) ώρες για το ένστολο προσωπικό, το οποίο στα κύρια καθήκοντά του εκτελεί υπηρεσία της περίπτωσης (α) της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του
Π.Δ. 394/ 2001 (Α’/274), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , υπό την προϋπόθεση
ότι θα εκτελέσει εξωτερική ή μάχιμη υπηρεσία και
β. στις σαράντα οκτώ (48) ώρες για το ένστολο προσωπικό στις λοιπές περιπτώσεις.
Σύμφωνα δε με το Π.Δ. 394/ 2001, ως νυχτερινή υπηρεσία θεωρείται εκείνη που
παρέχεται μεταξύ της 22.00 και της 06.00 ώρας.Η προαναφερόμενη Κ.Υ.Α. ορίζει
ότι οι περιπτώσεις προσωπικού που αναφέρονται στην παραπάνω (α) περίπτωση
(επιτελεία, γραμματείες όλων των Υπηρεσιών, Υπασπιστήρια πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας, Τεχνίτες κάθε ειδικότητας, καθώς και το σύνολο των Διευθυντών,
Τμηματαρχών και Προϊσταμένων και επιτελικών Υπηρεσιών κ.λπ.), λαμβάνουν
δεκαέξι (16) ώρες νυχτερινής απασχόλησης υπό την προϋπόθεση ότι θα εκτελέσουν εξωτερική ή μάχιμη υπηρεσία.
Από τη στιγμή που προβλέφθηκε στο παρελθόν με Κ.Υ.Α. ο προαναφερόμενος διαχωρισμός, ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν ανισότητες για αστυνομικούς οι οποίοι
υπηρετούν σε διάφορες Υπηρεσίες που διοικητικά υπάγονται σε Επιτελεία (π.χ.
λέσχες, εστιατόρια κ.ά.) και εργάζονται αγόγγυστα πέραν της 22.00΄ βραδινής,

χωρίς να λαμβάνουν την αποζημίωση των δεκαέξι (16) ωρών.
Η βραδινή αυτή υποχρεωτικά εκτελούμενη εργασία των συναδέλφων μας, η
οποία πρέπει να συνεχιστεί λόγω της φύσης του αντικειμένου της και της αποφυγής σοβαρών προβλημάτων στη λειτουργία άλλων Υπηρεσιών, παραβλέπεται
εξόφθαλμα και παράτυπα, εξαιτίας της φράσης «υπό την προϋπόθεση ότι θα
εκτελέσει εξωτερική ή μάχιμη υπηρεσία».
Η Ένωσή μας, με αίσθημα ευθύνης, ζητά τόσο από την Πολιτική όσο και από την
Φυσική Ηγεσία να σταθεί αρωγός δίπλα στους αστυνομικούς που αδικούνται από
όλη την ρύθμιση, τροποποιώντας την ανωτέρω κ.υ.α ώστε να προβλεφθεί η χορήγηση των 16 ωρών νυχτερινής αποζημίωσης για όλους τους συναδέλφους μας
που υπάγονται στην περίπτωση (α) της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ 394/2001.
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Η ιστορική Ομάδα Ζ στον… «πάγκο»
Ο παραγκωνισμός της ιστορικής Ομάδας Ζ

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας προς
την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία αναφορικά με την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια η ιστορική ομάδα Ζ.
Συγκεκριμένα, σας γνωρίζουμε ότι από τους 100 περίπου αστυνομικούς που σήμερα υπηρετούν στην συγκεκριμένη Ομάδα, οι μισοί σχεδόν εκτελούν υπηρεσία σε
φύλαξη ακινήτων στόχων, καθώς έχει γίνει πλέον συνήθειο ότι κάθε είδους πάρεργο θα το αναλάβει η Ομάδα Ζ. Βέβαια, κάποιοι λησμονούν ότι η φύλαξη στόχων
στους οποίους οι αστυνομικοί διατίθενται ακίνητοι με ή χωρίς όχημα, είναι παράνομη και γίνεται κατά παράβαση του Π.Δ. 141/91 που προβλέπει την επιτήρηση
στόχων.
Επιπρόσθετα, όπως μας καταγγέλλουν συνάδελφοι – μέλη μας, σε αρκετές περιπτώσεις αστυνομικοί της Ζ διατάσσονται να εκτελούν υπηρεσία κατά μόνας και
όχι σε ζευγάρια!!! Τούτο παραβιάζει καταφανώς τους κανόνες ασφαλείας για το
προσωπικό που εκτελεί εποχούμενες υπηρεσίες, αφού ουδείς εξ αυτών μπορεί να
προβεί σε ελέγχους υπόπτων οχημάτων και ατόμων κατά μόνας.

την ίδια ώρα να την επιφορτίζει με κάθε λογής πάρεργο. Αυτή την στιγμή η ομάδα
Ζ δεν έχει την δυνατότητα να διαθέσει ούτε ένα ζευγάρι αστυνομικών να εργαστεί
στον οποιονδήποτε τομέα της Αττικής, κάτι που προφανώς αντίκειται στον ρόλο
της και την αποστολή της, που είναι η αστυνόμευση και η εμπέδωση του αισθήματος της ασφάλειας στους πολίτες.
Όποιοι θεωρούν ότι μια Ομάδα με 41 χρόνια ιστορίας, με πεσόντες και τραυματίες
στο καθήκον, με εκατοντάδες επιτυχίες και η οποία επί δεκαετίες υπήρξε η προμετωπίδα στην αστυνόμευση και στην υπηρεσία του πολίτη δεν έχει λόγο και ρόλο
ύπαρξης στην μάχη κατά της εγκληματικότητας, τότε να εισηγηθούν την κατάργησή
της αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και το όποιο κόστος απορρέει από την απόφασή
τους αυτή.
Δώστε στην ομάδα Ζ πίσω τη χαμένη αίγλη της και
θα επιτελέσει στο ακέραιο όποια αποστολή της ανατεθεί

Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι δεν είμαστε ούτε Διοικητές Υπηρεσιών, ούτε θελήσαμε ποτέ να συνδιοικήσουμε όπως ενδεχομένως κάποιοι άλλοι επιχειρούν, μένοντας πιστοί στο θεσμικό μας ρόλο που είναι η εκπροσώπηση των συναδέλφων
μας, η προστασία των εργασιακών τους δικαιωμάτων τους και η θεσμική – νομική
θωράκισή τους, αλλά δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλο αυτό το τέλμα στο οποίο
έχει περιέλθει η ιστορική αυτή Υπηρεσία.Οι σταθερές φυλάξεις και η κατά μόνας
κίνηση αποτελούν άμεση έκθεση των αστυνομικών σε κινδύνους, πέραν του προβλεπομένων και κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης.
Πέραν όμως του εργασιακού, υπάρχει και το θέμα της αξιοπρέπειας των υπηρετούντων σε μια από τις πιο ιστορικές και μάχιμες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. Είναι απαράδεκτο κατά την γνώμη μας την ίδια ώρα που η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης ενισχύεται, στην ομάδα Ζ σπάνια να τοποθετείται προσωπικό από τη Διοίκηση, ενώ

Αυτός είναι ο Έλληνας αστυνομικός
Του Κυριακάκου Παναγιώτη
Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Με αφορμή το περιστατικό που έλαβε χώρα στην περιοχή του Αλίμου
την 31-5-2020, όπου ένας νέος αστυνομικός που υπηρετεί στα περιπολικά της Άμεσης Δράσης, με αυτοθυσία και αυταπάρνηση, βούτηξε στα
νερά της θάλασσας και κολύμπησε
για να σώσει έναν συμπολίτη μας
του οποίου η ζωή βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, θα ήθελα να δηλώσω τα
εξής:
Αυτός είναι ο Έλληνας αστυνομικός
του οποίου το θάρρος περισσεύει,
που δεν λογαριάζει εαυτόν, αλλά θέτει ως προτεραιότητα τον πολίτη και τον
όρκο που έχει δώσει.
Είναι ο αστυνομικός που καθημερινά καλείται μέσα από δυσκολίες και αντιξοότητες να φέρει εις πέρας τη δύσκολη αποστολή που η Πολιτεία του έχει αναθέσει.
Είναι ο αστυνομικός που πριν λίγους μήνες στεκόταν αγέρωχος στα σύνορα του
Έβρου αρνούμενος να δεχτεί την παραμικρή παραβίαση των συνόρων της Πατρίδας μας. Και θα το πράξει εκ νέου με χαρά όποτε του ζητηθεί.
Είναι ο αστυνομικός που ΔΕΝ έμεινε σπίτι στην περίοδο της καραντίνας, για να
εφαρμόσει τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας που αποφάσισε η Κυβέρνηση,
ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία από την εξάπλωση του κορονοϊού.
Είναι ο αστυνομικός που υπηρετεί στο Α.Τ. , στην Ασφάλεια, στις πεζές περιπολίες, στα ΜΑΤ, στην Τροχαία, στην ΟΠΚΕ και στις λοιπές Υπηρεσίες.

Αυτός είναι ο Έλληνας αστυνομικός και σίγουρα ΟΧΙ αυτός που τεχνηέντως διάφοροι προσπαθούν να παρουσιάσουν, όταν
μεμονωμένα περιστατικά αυθαιρεσίας ή
απρεπούς συμπεριφοράς έρχονται να κατηγορήσουν συλλήβδην ολόκληρο το ένδοξο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ.
Ο Έλληνας αστυνομικός είναι αυτός που
καθημερινά προσφέρει απ’ το υστέρημά
του για να καλύψει τις αδυναμίες της Πολιτείας. Μιας Πολιτείας που διαχρονικά
απαιτεί από τους εργαζόμενους συναδέλφους μου τα πάντα, χωρίς να τους προσφέρει ούτε τα βασικά (προβληματικές
ασυρματικές επικοινωνίες, οχήματα που
δεν πληρούν τις ειδικές προδιαγραφές του
Π.Δ. 45/2008, ελλείψεις σε υλικοτεχνικό
εξοπλισμό και πολλά άλλα) . Διατυμπανίζουμε τοις πάσι ότι όποιος γυρνά την πλάτη στους αστυνομικούς, να γνωρίζει ότι την ίδια ώρα γυρνά την πλάτη του στην
κοινωνία και στους πολίτες.
Ασφαλής αστυνομικός = ασφαλής πολίτης
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Συνάντηση της Ε.ΑΣ.Υ.Α. με την Π.Ο.ΑΣ.Υ. για θέματα της
Άμεσης Δράσης

Το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αποτελούμενο από τον Πρόεδρο κ. Πάκο Δημοσθένη, Γενικό Γραμματέα κ. Χύτα
Κωνσταντίνο, Αντιπρόεδρο κ. Κυριακάκο Παναγιώτη συναντήθηκε με
τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
(Π.Ο.ΑΣ.Υ.), κ. Γερακαράκο Γρηγόρη, στον οποίο έθεσαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν την Άμεση Δράση Αττικής, παρουσία και των εκλεγμένων Αντιπροσώπων της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.κ. Παγάνη Χαράλαμπο, Σαμιώτη Αναστάσιο, Μιχάλακα Παναγιώτη, Μηνουβγίδη Χρήστο,
Παπαζαχαρία Βασίλη, Βλάχο Αντώνιο, Παπανδριανό Αλέξανδρο, που
υπηρετούν στην νευραλγική αυτή Υπηρεσία, ενώ λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων δεν παρέστησαν οι κ.κ. Βιδάλης Ιωάννης, Πελέκης Θεόδωρος και Παπαντώνης Γεώργιος.
Ειδικότερα:
• Τέθηκε το ζήτημα της κατοχύρωσης των διακριτικών σημάτων και
εμβλημάτων της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, στο πνεύμα του
αριθ. 46 της υπ’ αριθ. 7012/6/103 από 05/07/2009 απόφασης του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Περί της Στολής του Αστυνομικού
Προσωπικού» και ζητήθηκε η συνδρομή της Ομοσπονδίας για τη θεσμοθέτηση αυτών, ικανοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο ένα διαχρονικό
αίτημα των υπηρετούντων στην Άμεση Δράση.
• Συζητήθηκε η ορθολογικότερη ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό και
υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν, τα
περιπολικά, οι τηλεφωνητές, αλλά και η Ομάδα «Ζ».
• Αναφορά – ανάλυση έγινε στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει
το προσωπικό που εκτελεί εποχούμενες & πεζές περιπολίες (δεν αφορά
μόνο την Άμεση Δράση), αφού οι ασύρματοι και οι επικοινωνίες παραμένουν προβληματικές (κακή ή μηδενική λήψη), αφού δεν λαμβάνουν
το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γ.Α.Δ.Α., με αποτέλεσμα να εκτίθενται
στους παντοειδείς κινδύνους. Η παράλληλη δε χρήση του αναλογικού
ασυρμάτου ως υποστηρικτική λύση στο κυρίως σύστημα επικοινωνίας
δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, καθ’ όσον δεν διασφαλίζεται το
αδιάβλητο των επικοινωνιών.
• Επιπρόσθετα, ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα αφορά τα υψηλά επίπεδα
ακτινοβολίας των ασυρμάτων, στα οποία εκτίθενται οι συνάδελφοι που
υπηρετούν σε μηχανοκίνητες Υπηρεσίες, αφού εντός των υπηρεσιακών
οχημάτων υπάρχουν δύο ειδών ασύρματοι, SEPURA & αναλογικό, καθώς και τους φορητούς ασυρμάτους τους οποίους φέρουν επικουρικά
οι αστυνομικοί όταν επιχειρούν εκτός οχήματος.
• Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην ιστορική Ομάδα Ζ στην οποία από τους
100 περίπου αστυνομικούς που σήμερα υπηρετούν, οι μισοί σχεδόν
εκτελούν υπηρεσία σε φύλαξη ακινήτων στόχων, αφού έχει γίνει πλέον
συνήθειο ότι κάθε είδους πάρεργο θα το επωμιστεί η Ομάδα Ζ. Βέβαια,
κάποιοι λησμονούν ότι η φύλαξη στόχων στους οποίους οι αστυνομικοί διατίθενται ακίνητοι με ή χωρίς όχημα, είναι παράνομη και γίνεται
κατά παράβαση του Π.Δ. 141/91 που προβλέπει την επιτήρηση στόχων.
Επιπλέον σε αρκετές περιπτώσεις οι συνάδελφοι διατάσσονται να
εκτελούν υπηρεσία κατά μόνας και όχι σε ζευγάρια!!! Τούτο παραβιάζει καταφανώς τους κανόνες ασφαλείας για το προσωπικό που εκτελεί
εποχούμενες υπηρεσίες, αφού ουδείς εξ αυτών μπορεί να προβεί σε
ελέγχους υπόπτων οχημάτων και ατόμων κατά μόνας.

• Στην Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής υπηρετούν περίπου 4.000
αστυνομικοί. Αποτελεί ίσως τη μόνη Διεύθυνση της οποίας το προσωπικό μετακινείται εντός αυτής, δίχως να συνεδριάζει επί σειρά ετών το
Συμβούλιο Μεταθέσεων, καίτοι τούτο προβλέπεται από το άρθρο 13
παρ. 1 του Π.Δ. 100/2003.
• Απαραίτητη προϋπόθεση δε για να προσπελασθούν τυχόν διαδικαστικοί σκόπελοι, αποτελεί η κατάργηση του άρθρου 29 του Π.Δ. 7/2017
και επαναφορά σε ισχύ του άρθρου 30 του Π.Δ. 1/2001 (αναδιάρθρωση
Άμεσης Δράσης).
• Έγινε αναφορά σε επί μέρους -αλλά εξίσου σοβαρά- θεσμικά ζητήματα, τα οποία απασχολούν την Υπηρεσία τα τελευταία χρόνια, καθώς και
κάποια θέματα της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας άκουσε με προσοχή όλα τα ζητήματα
που τέθηκαν, καταγράφοντάς τα αναλυτικά και δεσμεύτηκε ότι το προσεχές χρονικό διάστημα θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες
προκειμένου τα προαναφερθέντα να τεθούν στο Αρχηγείο και στις
αρμόδιες Υπηρεσίες για την επίλυσή τους.
Δεν πιστεύουμε, από την πλευρά μας, ότι κάποιος διαθέτει μαγικό
ραβδί και θα λύσει τα πάντα ως δια μαγείας, αλλά αν τα ζητήματα αυτά
δεν επιλυθούν στο μεγαλύτερο μέρος τους, δε θα μπορούμε ποτέ να
μιλάμε για πραγματική αστυνόμευση, σοβαρές εργασιακές συνθήκες
και επαγγελματισμό, αλλά μόνο για φιλότιμο και τύχη.
Η αποστολή της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής επικεντρώνεται
στην αδιάκοπη 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 Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Ως Ένωση Αθηνών θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε δυναμικά για
όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους – μέλη μας που
υπηρετούν στην Άμεση Δράση, προκειμένου να επιτευχθούν τα προαναφερόμενα, προς όφελος των πολιτών και της διαφύλαξης της δημόσιας τάξης.
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Επίθεση «οπαδών» σε αστυνομικούς της Oμάδας Ζ
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, καταγγέλλουμε την άνανδρη επίθεση που δέχθηκαν, το βράδυ της Κυριακής 19/7/2020, δύο
συνάδελφοι- μέλη μας, της Ομάδας Ζ.
Συγκεκριμένα, οι δύο συνάδελφοί μας βρίσκονταν σε διατεταγμένη
υπηρεσία στο Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης, όπου διεξαγόταν ποδοσφαιρικός
αγώνας. Μετά τη λήξη του αγώνα έλαβαν εντολή ώστε να συνοδεύσουν
το λεωφορείο της μίας εκ των δύο ομάδων εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων και να επιστρέψουν πάλι. Κατά την επιστροφή τους βρέθηκαν
αντιμέτωποι με δεκάδες δίκυκλα, στα οποία επέβαιναν άγνωστοι χούλιγκαν και οι οποίοι, όπως μας καταγγέλλουν οι συνάδελφοί μας, εντελώς
αναίτια τους επιτέθηκαν, τους έριξαν κάτω από τις υπηρεσιακές τους
μηχανές και άρχισαν να τους χτυπάνε.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που λάβαμε, μόνο με την παρέμβαση των
ψυχραιμότερων, γλιτώσαμε τα χειρότερα καθώς και η επικοινωνία τους
με το Κέντρο Επιχειρήσεων ήταν σχεδόν ανέφικτη. Οι δύο συνάδελφοί
μας οδηγήθηκαν στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. όπου διαπιστώθηκε ο τραυματισμός
του ενός.
Στο σημείο αυτό θέλουμε να εκφράσουμε την απορία μας:
Γιατί το εν λόγω περιστατικό δεν έχει γίνει γνωστό από την ίδια την
Υπηρεσία;
Εμείς, ως Ένωση, πιστοί στο καθήκον μας απέναντι στους συναδέλφους,
βρεθήκαμε δίπλα τους από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο και ανακοινώνουμε το συμβάν ώστε να γίνει ακόμα μια φορά γνωστό σε όλους
το τι υφίσταται ο εργαζόμενος αστυνομικός δεκαετίες τώρα στα γήπε-

δα, σε μία Χώρα που ακόμα και σε αγώνες κεκλεισμένων των θυρών οι
αστυνομικοί δέχονται επιθέσεις.
Έχουμε πολλάκις τονίσει ότι οι χούλιγκαν δεν αντιμετωπίζονται με
ευχολόγια αλλά με σαφές νομικό πλαίσιο, με τη θεσμική θωράκιση
των αστυνομικών και εν τέλει με τη θεσμική θωράκιση των ίδιων των
ομάδων και των αθλημάτων, αφού όλοι αυτοί δεν αποτελούν οπαδούς
ομάδων, αλλά οπαδούς ωμής βίας.
Τέλος, απαιτούμε από την Ηγεσία να κάνει ότι είναι απαραίτητο για να
οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη και ευχόμαστε η προσπάθεια
που έχει ξεκινήσει για την αναβάθμιση των επικοινωνιών στην ΕΛ.ΑΣ. να
συνεχιστεί, ώστε πλέον οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής να έχουν
ένα σύγχρονο σύστημα επικοινωνιών και όχι αυτό που είχαμε τα τελευταία χρόνια και μας παρέπεμπε πολλές δεκαετίες πίσω.

Κατήφορος δίχως τέλος για την ομάδα Ζ..
Του ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΥ Αλέξανδρου
Αντιπροσώπου ΕΑΣΥΑ
Άμεση και επιτακτική κρίνεται η ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας Ζ με τις καλοκαιρινές μεταθέσεις αλλά και με εσωτερικές μετακινήσεις εντός της δ/νσης προκειμένου να καλυφθούν
αδυναμίες, κενά στον τρόπο λειτουργίας, αλλά ταυτόχρονα η ομάδα Ζ να μπορεί να εκπληρώσει στοιχειωδώς την αποστολή της έναντι της κοινωνίας και των πολιτών. Αυτη τη στιγμή
οι Ζηταδες βρίσκονται καθηλωμένοι σε ειδικά δρομολόγια τα οποία εκτελούν μάλιστα κατά
μόνας, κατοπιν σχετικών εντολών της ηγεσίας, καταστρατηγώντας καταφανώς το δίπτυχο
ασφάλεια -μαρτυρία έναντι οποιασδήποτε εξωτερικής απειλής για τον εκτελούντα υπηρεσία αστυνομικό. Σοβαρά ζητήματα προκύπτουν επίσης για τον τρόπο που διατίθενται οι
αστυνομικοί της ομάδας Ζ να εκτελέσουν υπηρεσία σκοπού σε ακίνητο στόχο. Το π/δ 141/91
ορίζει ρητά πως η φύλαξη ακινήτου στόχου γίνεται από σκοπό εντός αλεξίσφαιρης σκοπιάς
και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν γίνεται με επιτήρηση από εποχούμενη περιπολία ανά

τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν είναι δυνατόν να διατίθενται ως σκοποί αστυνομικοί με
δίκυκλα στην μέση του πουθενά εκτεθειμένοι σε παντός είδους εξωτερικό κίνδυνο αλλά
και στα καιρικά φαινόμενα , αναζητώντας καταφύγιο σε πυλωτές και κάτω από δέντρα. Ειναι
εικόνες που δεν παραπέμπουν σε σύγχρονη αστυνομία και δεν τιμούν ούτε τους εργαζόμενους ούτε την ηγεσία. Τέλος η περίοδος αδειών που διανύουμε δημιουργεί επιπρόσθετα
προβλήματα στον καθημερινό σχεδιασμό της υπηρεσίας θέτοντας εν αμφιβόλω βασικά
εργασιακά δικαιώματα όπως οι ημερήσιες αναπαύσεις του προσωπικού, αφού οι ανάγκες
είναι πάγιες και τα άτομα λιγοστά. Ευελπιστούμε και αναμένουμε από τη φυσική και πολιτική ηγεσία να δώσει τις απαιτούμενες λύσεις στα ανωτέρω προβλήματα ούτως ώστε το
προσωπικό που στελεχώνει την ομάδα Ζ απερίσπαστο να εκπληρώνει την αποστολή του
έναντι της κοινωνίας και των πολιτών.

ΑΛΥΣΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Του Χρήστου Μπαλάσκα,
οργανωτικού Γραμματέα Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Το σύστημα της αστυνόμευσης αποτελείται από πολλούς κρίκους μιας αλυσίδας οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Η αστυνόμευση περιλαμβάνει τα περιπολικά και τους δικυκλιστές της άμεσης δράσης, τα περιπολικά των
τμημάτων, τις πεζές περιπολίες κ.λ.π.
Εδώ βλέπουμε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του σώματος της ΕΛ.ΑΣ. Άλλες
υπηρεσίες είναι άρτια εξοπλισμένες και με άφθονο έμψυχο υλικό και άλλες οι
οποίες κυριολεκτικά λιμοκτονούν σε υλικοτεχνική υποδομή και κυρίως σε έμψυχο
υλικό. Ειδικά τα αστυνομικά τμήματα (μερικά από τα οποία βλέπουν το ρεπό με
το κυάλι),έχουν μείνει «στεγνά» σε ότι αφορά τον αριθμό τον συναδέλφων που
τα απαρτίζουν. Δεν μπορεί να δίνονται κατά καιρούς εντολές για προσαγωγές
στα περιπολικά και τους δικυκλιστές και όταν αυτές οι προσαγωγές φτάνουν στα
αστυνομικά τμήματα να τις υποδέχονται μόνο ο αξ. υπηρεσίας και ένας σκοπός.
Έτσι αναγκάζονται οι συνάδελφοι που κάνουν τις προσαγωγές να παραμένουν
στα Α.Τ. για την φύλαξη με αποτέλεσμα να χωλαίνει η αστυνόμευση.
Τα αστυνομικά τμήματα είναι άδεια απο αστυνομικούς και ο φόρτος εργασίας
είναι τεράστιος.

Η πολιτεία άρχισε τελικά μετά από άπειρες διαμαρτυρίες του συνδικαλιστικού
κινήματος να ανεβάζει τον αριθμό τον εισακτέων στις αστυνομικές σχολές. Τώρα
μένει να δούμε αν θα γίνει σωστή κατανομή των νεοεξερχομένων συναδέλφων
στις υπηρεσίες οι οποίες αιμορραγούν όπως η άμεση δράση(περιπολικά και ομάδα Ζ) τα αστυνομικά τμήματα τάξης και ασφαλείας κ.λ.π. Όλα είναι μεταξύ τους
αλληλένδετα. Όταν ένας κρίκος είναι αδύναμος, όλο το σύστημα υπολειτουργεί
και καταρρέει.
Η ΕΛ.ΑΣ. είναι ένας οργανισμός ο οποίος αποτελείται απο διάφορα κύτταρα. Το
ένα πρέπει να βοηθά το άλλο. Αυτό είναι και το πνεύμα της συναδελφικότητας.
Δυστυχώς όμως άλλοι αποφασίζουν. Εμείς είμαστε εδώ για να καυτηριάζουμε τα
κακώς κείμενα, να πιέζουμε και να προτείνουμε λύσεις για την προάσπιση των
εργασιακών δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων.
Είμαστε εδώ!
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Υπόθεση βιτριόλι:

Εύγε από την Ένωση Αθηνών στους εμπλεκόμενους αστυνομικούς
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών συγχαίρει τους
συναδέλφους της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας Αθηνών και του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας για
την εξιχνίαση της πρωτοφανούς
επίθεσης με καυστικό υγρό που
είχε δεχτεί η άτυχη συμπολίτης
μας στην Καλλιθέα.

Ως η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια ένωση αστυνομικών της χώρας μείναμε πιστοί
στις αρχές και τις αξίες μας και ουδέποτε σχολιάσαμε οτιδήποτε αφορούσε την
εν λόγω υπόθεση, επιδεικνύοντας απόλυτο σεβασμό στους συναδέλφους – μέλη
μας.
Οι Έλληνες αστυνομικοί αν εργάζονται με τις κατάλληλες συνθήκες και έχουν
την υποστήριξη της Πολιτείας, είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας οποιαδήποτε
αποστολή και να κρατήσουν την κοινωνία ασφαλή από κάθε είδους απειλή.

Χωρίς τυμπανοκρουσίες και
υπό την ασφυκτική πίεση των
Μ.Μ.Ε. και των γνωστών συνδικαλιστών «τηλεσχολιαστών» επί
παντός επιστητού που δεν ξέρουν
τι σημαίνει προανάκριση, οι συνάδελφοί μας ξεκινώντας ουσιαστικά από το μηδέν, εργάστηκαν ατέλειωτες ώρες
με υπομονή και μεθοδικότητα για να καταφέρουν τη σύλληψη της φερόμενης
δράστριας με συντριπτικά ενοχοποιητικά στοιχεία εις βάρος της και να την οδηγήσουν στην Δικαιοσύνη.

Συγχαρητήρια στο Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών
Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Αττικής
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών συγχαίρει την επικεφαλής και τα μέλη
της ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής που ύστερα από πολύμηνη έρευνα
και ατελείωτες ώρες εργασίας, κατόρθωσαν να αποδομήσουν την δράση και να
συλλάβουν τον 47χρονο άνδρα ο οποίος, προσποιούμενος τον γιατρό είχε κατορθώσει με την βοήθεια συνεργών του, να εξαπατήσει δεκάδες ευάλωτους συμπολίτες μας και να προσπορίσει τεράστιο οικονομικό όφελος, εκμεταλλευόμενος
την απόγνωση ανθρώπων που έπασχαν οι ίδιοι ή οικεία τους πρόσωπα από ανίατες ασθένειες.
Η κυνικότητα μάλιστα και η θρασύτητα με την οποία φέρεται να διέπραττε τις
πράξεις που του καταλογίζονται, ακόμα και εις βάρος της ζωής ανηλίκων παιδιών,
έχει συνταράξει το πανελλήνιο. Τα δε “επαγγελματικά” μέτρα απόκρυψης της
αληθινής του ταυτότητας και της προέλευσης των παράνομων κερδών που λάμβανε, καταδεικνύουν το μέγεθος της επιτυχίας των συναδέλφων μας, οι οποίοι
χρησιμοποιώντας σύγχρονη μεθοδολογία και εκμεταλλευόμενοι όλα τα μέσα που
είχαν στην διάθεσή τους, κατάφεραν με αφοσίωση να «δέσουν» την υπόθεση και
με μια ογκώδη δικογραφία να τον οδηγήσουν στην Δικαιοσύνη.
Το πραγματικό μάλιστα μέγεθος της δράσης του εκτιμούμε ότι θα φανεί τις επόμενες ημέρες με την δημοσιοποίηση των στοιχείων του και την συνέχιση των
ερευνών για την υπόθεση από τους συναδέλφους μας και μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Αθηνών, που υπηρετούν στο Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων.
Υ.Γ. Αποδεσμεύστε τις Υπηρεσίες της Ασφάλειας από τα δεκάδες άσκοπα μέτρα
και τις φυλάξεις κάθε λογής στόχων που έχουν απομυζήσει τους αστυνομικούς
της ώστε να επιστρέψουν στην πραγματική τους αποστολή που είναι η πρόληψη
και καταστολή του εγκλήματος.
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Μετά από 22 χρόνια θυμήθηκαν την επιστροφή
χρημάτων από αστυνομικούς;;;
πληρωμής – κλήσης σε ακρόαση», καλούνται μαζικά συνάδελφοι της σειράς
1996-1998 που φοιτούσαν ως Δόκιμοι Αστυφύλακες του Τ.Δ.Α. Αμυγδαλέζας,
να καταβάλουν, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, διάφορα χρηματικά ποσά τα
οποία έλαβαν κατά τη διενέργεια των Δημοτικών και Νομαρχιακών Εκλογών του
1998, ως οδοιπορικά έξοδα!!!
Η Ένωσή μας έχει λάβει σωρεία δικαιολογημένων παραπόνων από τους πληττόμενους συναδέλφους, καθώς καλούνται να επιστρέψουν στην Υπηρεσία χρηματικά ποσά, τα οποία έλαβαν καλόπιστα πριν από 22 χρόνια (!!!) και εάν τυχόν
καταβλήθηκαν αχρεώστητα, τούτο οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας και
όχι δική τους.
Επιπλέον, τυχόν αξίωση της Υπηρεσίας για επιστροφή των χρημάτων αυτών έχει
υποπέσει οπωσδήποτε σε παραγραφή, καθώς έχει παρέλθει εικοσαετία.
Επιπρόσθετα, τα χρήματα που ζητούνται από τους συναδέλφους να επιστρέψουν είναι σημαντικά για τον οικονομικό και οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Διά των εγγράφων της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα: «Κλήση για επιστροφή αχρεώστητης

Σε κάθε δε περίπτωση, δεν ευθύνονται επ’ ουδενί οι συνάδελφοι για
το όποιο τυχόν λογιστικό έλλειμμα προέκυψε προ εικοσαετίας και
πλέον !!!

«Παγώνει» η σκανδαλώδης οικονομική υπόθεση.
Σε συνέχεια των καθοριστικών παρεμβάσεων της Ομοσπονδίας μας, αναφορικά
με τις κλήσεις ακρόασης και επιστροφής αχρεωστήτης πληρωμής σε συναδέλφους που έλαβαν προκαταβολικά χρήματα πριν είκοσι (20) και πλέον έτη, σας
γνωρίζουμε ότι χθες υπήρξε νέα διαταγή από την αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου με την οποία «παγώνει» μέχρι νεωτέρας, τόσο η επίδοση των εν λόγω
κλήσεων όσο και η έκδοση πράξεων καταλογισμού στους ενδιαφερόμενους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 30-05-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία της
Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης / Α.Ε.Α. προς την Π.Ο.ΑΣ.Υ., ενημερωθήκαμε ότι από την προαναφερόμενη Υπηρεσία εστάλη η 1930/20/1112229 από
30-05-2020 διαταγή για την αναστολή όλων των ενεργειών που αφορούν την
παραπάνω οικονομική αξίωση και αναμένεται η νομική άποψη της Δ.Ο.Ν.Υ./
Α.Ε.Α. για την οριστική διευθέτηση του θέματος.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί στενά την πορεία
της ως άνω υπόθεσης, τόσο από την πλευρά των οικονομικών αξιώσεων, όσο

και από αυτήν της παραδειγματικής τιμωρίας των υπαιτίων, ενώ για την όποια
περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη αλληλογραφία.

Επιβολή προστίμων για μη οριστικοποίηση αρχικών
υποβληθέντων δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Ένα ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί μεγάλο αριθμό συνάδελφων
– μελών της Ένωσης Αθηνών και το οποίο πλέον αρχίζει να χρονίζει,
παρά τις δεσμεύσεις για επίλυσή του μέσω νομοθετικής ρύθμισης που
είχε λάβει η Ομοσπονδία μας από την Ηγεσία προ της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού, είναι αυτό της άδικης επιβολής προστίμων για
τα ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ετών 2016 (χρήση 2015) και 2017 (χρήση 2016).
Οι Έλληνες Αστυνομικοί όλο αυτό το χρονικό διάστημα της «καραντίνας» και του «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» επέδειξαν επαγγελματισμό, ΔΕΝ
ΕΜΕΙΝΑΝ ΣΠΙΤΙ, εφαρμόζοντας όλα τα αναγκαία μέτρα απαγόρευσης
κυκλοφορίας που αποφάσισε η Κυβέρνηση για την αποτροπή της διασποράς του Covid-19 στην Κοινωνία.
Τον ίδιο «επαγγελματισμό» δυστυχώς δεν έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα
απέναντί τους τα αρμόδια Υπουργεία (Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Οικονομικών), με αποτέλεσμα εκτός άλλων ανοιχτών ζητημάτων που υφίστανται σήμερα, να παραμένουν τα πρόστιμα που κατα-

λογίσθηκαν σε βάρος συναδέλφων μας οι οποίοι τροποποίησαν μεν τις
αρχικώς κατατεθείσες δηλώσεις ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, δεν τις οριστικοποίησαν
όμως έγκαιρα μέχρι 31/3/2019 (είτε από ελλιπή ενημέρωση, είτε λόγω
μη επαρκούς γνώσης του χειρισμού των υπολογιστικών συστημάτων).
Ως αποτέλεσμα, αρκετοί συνάδελφοι πλήρωσαν το πρόστιμο των 300 €
ή των 100 € όπως τροποποιήθηκε μετέπειτα με το ν. 4635/2019.
Αποδείχθηκε δε περίτρανα ότι δεν υπήρξε δόλος στην όλη διαδικασία,
καθ’ ότι αφορούσε επικαιροποίηση στοιχείων για ήδη υποβληθείσες
δηλώσεις, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.
Παρακαλούμε το Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο να παρέμβει
εκ νέου στα αρμόδια Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Οικονομικών, ώστε να «θεραπευτεί» η αδικία που γεννήθηκε
σε βάρος των μελών μας και να διαγραφούν τα πρόστιμα που έχουν
επιβληθεί επιστρέφοντας τα αναλογούντα ποσά στους συναδέλφους,
ή όπως αυτά συμψηφιστούν – αφαιρεθούν από τη φορολογία εισοδήματος, μέσω της εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων.
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Γιατί τέτοια απαξίωση στο ΤΕΑΠΑΣΑ

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

Με το άρθρο 94 (εδάφια 1 έως και 5) του Ν.3655/2008 συνεστήθη το Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ως ανεξάρτητο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ., η λειτουργία του οποίου άρχισε την 01-10-2008.
Από την 09-04-2013, με τη δημοσίευση του Ν.4142/2013 το Ταμείο τελεί υπό την εποπτεία
του κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, νυν κ. Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 περ. στ’ του Ν.4249/2014, η Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. έχει εκ
μέρους του εν λόγω Υπουργού, την εποπτεία επί του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..
Στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εντάχθηκαν:
α) στον Κλάδο Πρόνοιας:
i) ο Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.),
ii) ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) και
iii) ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.).
β) στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης:
i) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.),
ii) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.), και
iii) o Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος» (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.).
Οι παραπάνω τομείς με τον Ν.4336/2015 μεταφέρθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α. - νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.- με
όλη τους την περιουσία συνολικής αξίας περίπου διακοσίων είκοσι εκατομμυρίων ευρώ
(220.000.000€), καθώς και κάποια ακίνητα και οικόπεδα σε πολύ καλές περιοχές(Μελίσσια).
Την επομένη ημέρα δεν υπήρχε ούτε ένα ευρώ από αυτά, τα χρησιμοποίησαν όλα για να
πληρώσουν τις συντάξεις άλλων Ταμείων, γιατί όπως είναι γνωστό από το 2017 έχουν να
βγάλουν επικουρικές συντάξεις σε συνταξιούχους της Αστυνομίας (άλλη πληγή και αυτή, με
την οποία θα ασχοληθώ σε άλλο άρθρο μου).
γ) στον Κλάδο Υγείας ο Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.). Στον
οποίο Πρόσφατα εντάχθηκαν όλοι οι νεοεισαχθέντες στις σχολές (χωροφύλακες και Α.Π)
και ταυτόχρονα δόθηκαν και κάποιες επιπλέον παροχές. Ήταν μία πρόταση της ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Α.Σ.Υ.) η οποία και υλοποιήθηκε με αρκετό κόπο. Κάτι για το οποίο κάποιοι
κατηγορούν το τότε προεδρείο ότι δεν έκανε και τίποτα σημαντικό. Δεν υπάρχει χειρότερο
σε μία Υπηρεσία να κατηγορείς με ευκολία όλους τους προηγούμενους. Αναμένω τα δω τα
δικά τους έργα
Από τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς ότι το ΤΕΑΠΑΣΑ είναι από τα λίγα Ταμεία που έμειναν εκτός από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Τα προνοιακά Ταμεία), νυν e-εφκα. Να σημειωθεί εδώ ότι στα
αποθεματικά του υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Έχουν γίνει αναλογιστικές μελέτες
οι οποίες δείχνουν βιωσιμότητα του Ταμείου για τουλάχιστον 50 χρόνια.
Επίσης πρόσφατα με Υπουργική Απόφαση την οποία και εισηγήθηκε το Ταμείο έγινε διόρθωση-μείωση των κρατήσεων και ταυτόχρονα μικρή αύξηση των παροχών. Αξίζει εδώ να
επιβραβεύσουμε τις ενέργειες και την προσπάθεια που κατέβαλε η πρώην Πρόεδρος του
ΔΣ, Υποστράτηγος κυρία ΧΑΡΩΝΗ, για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω. Μέχρι εδώ όλα
καλά.
Το Ταμείο όμως για να λειτουργήσει κανονικά, χρειάζεται προσωπικό και μάλιστα ως επί το
πλείστον εξειδικευμένο προσωπικό. Χρειάζεται κυρίως λογιστές, νομικούς,οικονομολόγους,
στατιστικούς. Τα στατιστικά……..μεγάλη πληγή. Όλη την ώρα μας ζητούνται στοιχεία και
στατιστικά δελτία, ακόμα και πέραν των προβλεπόμενων. Από τις 30 μέρες το προσωπικό
τουλάχιστον τις μισές, ασχολείται με αυτά. Το τραγικό είναι το ότι οι προθεσμίες που έχουν
θέσει για απάντηση είναι πριν από τις ημερομηνίες που μπορούμε να έχουμε την αντίστοιχη πληροφόρηση (από τράπεζες, εφορίες, Ε.Α.Π. κ.λ.π.), χρόνια τώρα τους ενημερώνουμε
για το πρόβλημα αυτό και τίποτα δεν έχει αλλάξει.
Η απάντηση? «Έλα μωρέ στείλτε τα κατ’ εκτίμηση και αν δεν είναι σωστά στείλτε ορθή επανάληψη». Διπλή δουλειά για το προσωπικό δηλαδή και βέβαια μία ορθή επανάληψη που

τις περισσότερες φορές δεν την λαμβάνουν υπόψη.
Μέσα στα τελευταία χρόνια 2 χρόνια, έχουμε αλλάξει τρείς προέδρους. Όσο και να έχουν
διάθεση να προσφέρουν στο Ταμείο, είναι απολύτως αδύνατο να προλάβουν να ενημερωθούν για τα τρέχοντα ζητήματα.
Από το έτος 2018, έχουμε υποβάλλει μέσω του εποπτευόμενου το Ταμείο μας φορέα
(Γ.Ο.Δ.Υ.Ε.Σ.):
α) Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου 3655/2008, λόγω της ένταξης των Επικουρικών Τομέων στο ΕΤΕΑΕΠ.
β) Αύξηση των δόσεων στις διαφορές προαγωγής και ονομασία νέων αστυφυλάκων και αξιωματικών, από 18 ΣΕ 36. Αυτό μπήκε στο νομοσχέδιο για τις συναθροίσεις, το οποίο είναι
και το μοναδικό που ψηφίστηκε.
γ) Κατάργηση της απόδοσης μέσω των Δ.Ο.Υ. με απευθείας κατάθεση στην διαχειρίστρια
τράπεζα με το σύστημα αναγνώρισης εσόδων. Αυτό το ζητάμε για να λυθεί το πρόβλημα
τόσο με στατιστικά όσο και να υπάρχει σωστή λογιστική απεικόνιση των εσόδων.
δ) Υποβολή ΠΔ του οργανισμού του Ταμείου, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο 3655/2008. Τίποτα από τα παραπάνω έως σήμερα δεν έχει νομοθετηθεί. Πιστεύω να μην έχω βγει σε
σύνταξη, να το προλάβω, πρώτα ο Θεός.
Όλοι οι πρόεδροι του Ταμείου, έχουν στείλει δεκάδες έγγραφα προς την ηγεσία , με τα
οποία ζητούν ενίσχυση με προσωπικό. Με τις πρόσφατες μεταθέσεις στο Ταμείο ήρθαν
ελάχιστα από αυτά που είχαν προταθεί και κάποια ήρθαν με τον γνωστό παμπάλαιο τρόπο ( με τον γνωστό μπάρμπα από την Κορώνη). Έστω υπόψη ότι το τελευταίο διάστημα,
έχουν αποστρατευθεί-αποχωρήσει από το Ταμείο πάνω από 15 άτομα.Επιπρόσθετα αξίζει
να σημειωθεί ότι αυτή την περίοδο εκκρεμούν πάνω από 300 αιτήσεις για λήψη εφάπαξ, η
χορήγηση προσωπικών δανείων σε μετόχους, οι παροχές του κλάδου Υγείας κ.λ.π.. Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στα αντίστοιχα Τμήματα (αξιόλογοι οι περισσότεροι), όσο και έχουν
την διάθεση να περαιώσουν όλες τις εκκρεμότητες σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό δεν
είναι εφικτό. Π.χ για να βγεί ένα εφάπαξ, θα πρέπει να συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά,
να ελεχθούν, να βγει ατομική μερίδα, να υπολογιστεί, να πάει στο λογιστήριο, να κοπεί
ένταλμα, να πάει τράπεζα και τέλος να γίνουν οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές. Θέλω
εδώ να τονίσω ότι είμαστε το μοναδικό Ταμείο που δίνουμε το εφάπαξ το πολύ σε 6 μήνες
από την ημέρα που θα βγει η σύνταξη ή προκαταβολή αυτής.
Τέλος, θέλω να αναφέρω τα ακόλουθα για να είμαι δίκαιος και αντικειμενικός προς όλους:
κάποιοι συνάδελφοι που υπηρετούν στο Ταμείο, έχουν βρει τον μήνα που θρέφει τους
εννιά που λένε στο χωριό μου. Έχουν ξεχάσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και τα ατελείωτα ωράρια που εργάζονται σε μάχιμες ή μη Υπηρεσίες. Εμείς όταν
σχολάσουμε από το ωράριο μας, το οποίο καθυστέρησε λίγο να έρθεις, φύγε γρήγορα στο
σχόλασμα γιατί θα σου καεί ο μουσακάς, δεν μας ενοχλεί κανείς και για τίποτα. Το τηλέφωνο όταν κτυπάει σε καμία περίπτωση δεν θα είναι από την Υπηρεσία.
Κάποιοι άλλοι, έχουν υπερβολικές απαιτήσεις, κάνοντας χρήση όλων των δικαιωμάτων τους
στο έπακρο. Επίσης εδώ στο ΤΕΑΠΑΣΑ έμαθα ότι το να είσαι αναπληρωτής κάποιου είναι
καθήκον. Όσο ζει κανείς μαθαίνει. Σε όλα τα παραπάνω μεγάλη ευθύνη έχουν οι διοικούντες οι οποίοι αν και τα γνωρίζουν όλα αυτά κωφεύουν. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και
να τους επιβραβεύουν.
Μην απαξιώνετε το Ταμείο, στηρίξτε το, ενισχύστε το, δώστε όλα τα εργαλεία που χρειάζεται ώστε να γίνει σύγχρονο και ισχυρό αντάξιο της μεγάλης οικογένειας των αστυνομικών
και πυροσβεστών. Άθελά σας , με τις ενέργειες σας ίσως να γίνεται η αιτία να ενταχθεί και
αυτό στον Ε.Φ.Κ.Α..
Οψόμεθα

Λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου στο 401 ΓΣΝΑ
Σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων Διευθύνσεων Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας (Φ.710/94/1210240
από 29-05-20 και 1917/20/1213853 από 11-06-20 έγγραφα), είναι εκ νέου διαθέσιμο για τους συνάδελφούς μας το Περιφερειακό Ιατρείο εντός του 401 Γενικού
Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, το οποίο επαναλειτουργεί μετά από σχετικό
αίτημα και της Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.
Η επαναλειτουργία του Ιατρείου θα γίνεται σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με
τα ισχύοντα και προβλεπόμενα από τις σχετικές διαταγές των εν θέματι φορέων
και όπως διευκρινίζεται, θα γίνονται δεκτοί οι δικαιούχοι για χρόνια περιστατικά,
με ραντεβού, τα οποία θα είναι κατά 30% λιγότερα, σε σχέση με την προ μέτρων
covid-19, περίοδο.
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Αναφορά προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την άρνηση
παραλαβής κρατουμένων από τις Φυλακές της Χώρας
η εκτέλεσή τους από τον κ. Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών, γεγονός που συνιστά
κατά την γνώμη μας ευθεία παραβίαση του άρθρου 289 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας.
Η εν λόγω τακτική έχει ως συνέπεια την υπερπλήρωση και επιβάρυνση των συνθηκών κράτησης στα αστυνομικά κρατητήρια της Γ.Α.Δ.Α. τα οποία ενώ αποτελούν χώρους βραχείας κράτησης, εντούτοις έχουν μετατραπεί το τελευταίο
διάστημα σε σωφρονιστικά ιδρύματα και οι εργαζόμενοι αστυνομικοί σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Από την επικοινωνία μας για το θέμα με τους αρμόδιους
έχουμε λάβει τη διαβεβαίωση ότι το όλο ζήτημα θα επιλυθεί άμεσα.
Συνάδελφοι,
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών από την πλευρά μας θέλουμε να
επικοινωνήσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι σε περίπτωση που το όλο ζήτημα
συνεχίσει να υφίσταται, θα ζητήσουμε τη συνδρομή σας, ώστε να προβούμε σε
ακόμα πιο δραστικές ενέργειες για την οριστική επίλυσή του.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών γνωστοποιεί ότι κατέθεσε αναφορά
στον αξιότιμο κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, καταγγέλλοντας την άρνηση των Φυλακών της Χώρας να παραλάβουν άμεσα από τις Αστυνομικές Αρχές, καθ’ όλη την
διάρκεια της πανδημίας, τους υπόδικους κρατούμενους για τους οποίους έχουν
εκδοθεί εντάλματα προσωρινής κράτησης από τον κ. Ανακριτή και έχει διαταχθεί

Η Ένωσή μας, με αίσθημα ευθύνης, ζητά τόσο από την Πολιτική όσο και από την
Φυσική Ηγεσία να σταθεί αρωγός δίπλα στους αστυνομικούς που αδικούνται από
όλη την ρύθμιση, τροποποιώντας την ανωτέρω κ.υ.α ώστε να προβλεφθεί η χορήγηση των 16 ωρών νυχτερινής αποζημίωσης για όλους τους συναδέλφους μας
που υπάγονται στην περίπτωση (α) της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ 394/2001.

Μετά την αναφορά της Ένωσης μας στον Εισαγγελέα εστάλη
και Επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Κράτηση υποδίκων κρατουμένων στα αστυνομικά κρατητήρια.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ανέδειξε πρόσφατα το ζήτημα της άρνησης
παραλαβής από τις φυλακές
της χώρας, των υπόδικων
κρατουμένων για τους οποίους είχαν εκδοθεί εντάλματα
προσωρινής κράτησης από
τον κ. Ανακριτή και είχε διαταχθεί η εκτέλεσή τους από
τον κ. Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών. Αποκορύφωμα
της διαμαρτυρίας μας για την
αυθαίρετη αυτή τακτική αποτέλεσε η από 20/05/2020 σχετική αναφορά της Ένωσής μας

προς τον Αξιότιμο κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.
Οι ενέργειες της Ένωσης Αθηνών απέδωσαν άμεσα καρπούς και τις επόμενες
ημέρες από την κατάθεση της αναφοράς μας, οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί και πολιτικοί παράγοντες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανέλαβαν πρωτοβουλίες και οι υπόδικοι κρατούμενοι που συνωστίζονταν για μεγάλο χρονικό
διάστημα στα αστυνομικά κρατητήρια μετήχθησαν σταδιακά στα Σωφρονιστικά
Ιδρύματα, όπως άλλωστε επιτάσσει το άρθρο 289 του Κ.Π.Δ.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ακόμη και σήμερα το Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων το οποίο εξακολουθεί για άγνωστο λόγο να μην παραλαμβάνει τους υπόδικους κρατούμενους από τις Αστυνομικές Αρχές, με συνέπεια αυτοί να εκτίουν

την ποινή τους στα κρατητήρια της Γ.Α.Δ.Α., τα οποία παρουσιάζουν καθημερινά
υπερπλήρωση και οι υπηρετούντες συνάδελφοί μας γίνονται αποδέκτες των διαμαρτυριών τους.
Ήδη στα εναπομείναντα λειτουργικά κρατητήρια των Αστυνομικών Τμημάτων
συνωστίζονται για μήνες κρατούμενοι για διοικητική απέλαση με αποτέλεσμα να
μην παραλαμβάνονται οι ποινικοί κρατούμενοι των συστεγαζόμενων Τμημάτων
Ασφαλείας. Κάθε βράδυ επικρατεί ένας πανικός για την αναζήτηση χώρου ώστε
να φυλαχθούν οι συλληφθέντες ποινικοί κρατούμενοι των Τμημάτων Ασφαλείας
της Αττικής με μόνιμο σχεδόν τελικό προορισμό τους, τα κρατητήρια 7ου ορόφου
της Γ.Α.Δ.Α., κατά παρέκκλιση του Κανονισμού Λειτουργίας τους. Αυτό έχει ως
συνέπεια τα κεντρικά κρατητήρια της Ασφάλειας Αττικής να μη δύνανται πολλές
φορές να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ασφάλειας
για τα οποία προορίζονται, λόγω υπερπλήρωσης.
Μας προβληματίζει επιπρόσθετα το γεγονός ότι οι σαφείς Διαταγές που έχει
αποστείλει το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. προς τις υφιστάμενες Υπηρεσίες για την λειτουργία των κρατητηρίων και την τήρηση των κανονισμών, κατόπιν των καταγγελιών της Ένωσής μας για την υπάρχουσα κατάσταση, δεν τυγχάνουν καμίας
εφαρμογής.
Παρακαλούμε όπως με δικές σας καθοριστικές παρεμβάσεις τα προαναφερόμενα σοβαρά προβλήματα αντιμετωπισθούν άμεσα. Εμείς από την πλευρά μας
παρακολουθούμε στενά τα ανωτέρω ζητήματα και επαναλαμβάνουμε ότι δεν θα
επιτρέψουμε οι αστυνομικοί να επωμιστούν ακόμα ένα πάρεργο, ασκώντας και
τα καθήκοντα του σωφρονιστικού υπαλλήλου.

Υπεβλήθη και από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. επιστολή στον Υπουργό
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με ενέργειές της ανέδειξε το ζήτημα της
άρνησης παραλαβής από τις φυλακές της χώρας, των υπόδικων κρατουμένων για
τους οποίους είχαν εκδοθεί εντάλματα προσωρινής κράτησης από τον κ. Ανακριτή
και είχε διαταχθεί η εκτέλεσή τους από τον κ. Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών. Μάλιστα, υπέβαλε και σχετική αναφορά στον Αξιότιμο κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου με
αποτέλεσμα να υπάρξει μερική επίλυση του προβλήματος καθώς αρμόδιοι υπηρεσιακοί και πολιτικοί παράγοντες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ανέλαβαν πρωτοβουλίες και οι υπόδικοι κρατούμενοι που συνωστίζονταν για μεγάλο
χρονικό διάστημα στα αστυνομικά κρατητήρια μετήχθησαν σταδιακά στα Σωφρονιστικά Ιδρύματα, όπως άλλωστε επιτάσσει το άρθρο 289 του Κ.Π.Δ.

Το πρόβλημα, ωστόσο, εξακολουθεί να περιορίζεται στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων, το οποίο για άγνωστο λόγο δεν παραλαμβάνει τους υπόδικους κρατούμενους, οπότε αυτοί εκτίουν την ποινή τους στα κρατητήρια της Γ.Α.Δ.Α. Η κατάσταση
αυτή πέραν των διαμαρτυριών των κρατουμένων, δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα τόσο στη λειτουργία των κρατητηρίων όσο και στη λειτουργία των Υπηρεσιών
ασφαλείας, οι οποίες αναγκάζονται να αναζητούν χώρο κράτησης των συλληφθέντων από αυτές προσώπων.
Παρακαλούμε, όπως επιληφθείτε άμεσα της τραγελαφικής αυτής κατάστασης
ώστε να αποκατασταθεί η τάξη με την εφαρμογή των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Ικανοποίηση αιτήματος των Ενώσεών – Έκδοση Εγκυκλίου
για τη διαχείριση κρουσμάτων Covid-19 σε κρατουμένους
Σε συνέχεια του κοινού εγγράφου των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, με το οποίο αιτούμασταν από
την Πολιτεία την έκδοση σαφούς μνημονίου ενεργειών των αστυνομικών για τη
διαχείριση πιθανούς κρούσματος Covid-19 σε κρατούμενο, ενημερώνουμε ότι
εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και πρόσφατα στο POL των Υπηρεσιών
της Ελληνικής Αστυνομίας Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, με θέμα: «Μέτρα πρόληψης κατά
της διασποράς του κορονοϊού SARS-CoV-2 και προστασία αστυνομικού προσωπικού κατά τη διαχείριση κρατουμένων ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων»,

όπου περιέχονται με λεπτομέρειες τα προληπτικά μέτρα, οι οδηγίες και οι ενδεδειγμένες ενέργειες για τη διαχείριση πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος,
σε κρατουμένους στις Αστυνομικές Υπηρεσίες.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας και ειδικά όσους έρχονται σε άμεση
επαφή με συλληφθέντες από τις Αστυνομικές Αρχές, να λάβουν γνώση της Εγκυκλίου και σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη τήρηση των προβλεπομένων
αυτής, να ενημερώνουν σχετικώς τις Ενώσεις μας.

Ειδικά διαχωριστικά προστατευτικά (plexiglass) σε
υπηρεσιακούς χώρους
Από τις 4 Μαΐου 2020 έχει
αρχίσει η χαλάρωση των μέτρων που είχε αποφασίσει
η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση διασποράς του
κορονοϊού και ως εκ τούτου
ξεκίνησε και η ελεύθερη μετακίνηση των συμπολιτών
μας. Είναι δεδομένο λοιπόν
ότι σταδιακά έχει ξεκινήσει
και η αύξηση προσέλευσης
του κοινού για ανακύψαντα
περιστατικά στις Αστυνομικές
Υπηρεσίες (έκδοση ταυτότητας, διαβατηρίων, ανανέωση αδειών μοτοποδηλάτων,
γνήσια υπογραφής, γραφεία
παραβάσεων – γραφεία πινακίδων, γραφεία αντιγράφων,
γραφεία Αξιωματικών Υπηρεσίας, Λέσχες, εστιατόρια,
επισκεπτήρια κ.λ.π.).
Φρονούμε ότι πρέπει άμεσα εκ μέρους της Υπηρεσίας
να ληφθεί μέριμνα προκειμένου να τοποθετηθούν ειδικά
διαχωριστικά
(plexiglass),
στους υπηρεσιακούς χώρους που υπάρχει απ΄ευθείας συναναστροφή με τους
πολίτες ώστε να προστατευτούν οι εργαζόμενοι αστυνομικοί από τον κίνδυνο
μετάδοσης του Covid-19 (κορονοϊού), ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων δημόσιων Υπηρεσιών οι οποίες έγκαιρα έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
προστασία του προσωπικού τους.

Είναι επιβεβλημένη λοιπόν (και ήδη έχει καθυστερήσει κατά την άποψή μας)
η τοποθέτηση διαχωριστικού υαλοπίνακα στους υπηρεσιακούς χώρους όπου
υπάρχει άμεση επαφή με το κοινό.
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Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής συνεχίζει να λειτουργεί
απρόσκοπτα για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Του Μαχλά Χρήστου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής εξυπηρετεί καθημερινά τους πολίτες που την
επισκέπτονται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του προσωπικού και του κοινού ενάντια στην εξάπλωση του COVID-19.
Με τις άμεσες ενέργειες του Ταξιάρχου κ. ΔΑΒΑΛΟΥ Δημητρίου, Διευθυντή της
Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά στα αιτήματα
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης λειτουργούν αναβαθμισμένες και με τη μέγιστη ασφάλεια.
Ειδικότερα:
•
Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν μοριακούς ελέγχους για κορονοϊό στο προσωπικό και στους κρατούμενους
•
Εκτεταμένες απολυμάνσεις πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζουν να
πραγματοποιούνται σε τακτική βάση σε όλους τους χώρους της Διεύθυνσης.
•

Τοποθετήθηκαν προστατευτικά πλεξιγκλάς σε όλους τους χώρους γρα-

φείων που υποδέχονται κοινό
•
Διαμορφώθηκε ειδικός χώρος για τη λήψη παλαμικών αποτυπωμάτων
για την αποφυγή συγχρωτισμού.
•

Απολυμαντικά είναι διαθέσιμα σε όλους τους χώρους.

•

Πραγματοποιήθηκε βιολογικός καθαρισμός όλων των οχημάτων.

•

Η είσοδος του κοινού γίνεται υποχρεωτικά με μάσκα

Ως αντιπρόσωπος της Ε.ΑΣ.Υ.Α. θα συνεχίσω εκ του θεσμικού μου ρόλου να
εκπροσωπώ τους συναδέλφους μου επάξια και μέσω της Διοίκησης της Ένωσης
Αθηνών θα παρεμβαίνω στα ανώτερα κλιμάκια για την επίλυση καθημερινών
ανακύψαντων ζητημάτων που αφορούν τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής.
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Μετατροπή άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού
οχήματος που έχει εκδοθεί από την ΕΛ.ΑΣ., σε πολιτική

Δεν είναι λίγα τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών που έχουν
απευθυνθεί στα γραφεία μας ζητώντας την αποκατάσταση μια χρόνιας αδικίας
που αφορά τη μετατροπή της άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδεται από την ΕΛ.ΑΣ. σε πολιτική άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, χωρίς να απαιτούνται εκ νέου θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
Το υπ’ αριθ. 9028/1469 από 27/3/2013 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων/ Γενική Γραμματεία
Μεταφορών/ Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας/ Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας γνωστοποίησε σε όλες οι Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, καθώς και στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. τα κάτωθι:

π.δ. 19/1995, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.1996 (χρόνο
έναρξης ισχύος του ανωτέρω, κατά
το άρθρο 17) μέχρι και 18.1.2013,
οπότε και καταργήθηκε στο σύνολό
του, λόγω αντικατάστασής του από
το π.δ.51/2012 (ΦΕΚ 101 Α’). Κατά
συνέπεια, άδειες ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων οι οποίες χορηγήθηκαν από την 19.1.2013
και μετά από την ΕΛ.ΑΣ., δεν μετατρέπονται κατά τα ως άνω οριζόμενα, διότι εφαρμογή έχουν πλέον οι
διατάξεις του π.δ. 51/2012, όπου δεν
ρυθμίζεται η σχετική διαδικασία.»

Το όλο ζήτημα είχε διευθετηθεί στο
παρελθόν με δική σας παρέμβαση
επί Υπουργίας σας, μέχρις ότου παύσει να ισχύει και πάλι, αποδεικνύοντας πως όταν υπάρχει πολιτική βούληση, αρκετά ζητήματα τα οποία δεν έχουν οικονομικό κόστος, επιλύονται άμεσα.
Την ίδια βούληση σας καλούμε να επιδείξετε και πάλι, ώστε το προαναφερόμενο
ζήτημα να ρυθμιστεί προς όφελος των εργαζομένων αστυνομικών – μελών μας.

«Με το άρθρο 16 παρ.2 του ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α’) ρυθμίστηκε η δυνατότητα μετατροπής αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων που είχαν
εκδοθεί από την ΕΛ.ΑΣ. σε άδειες οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση, εφόσον εκείνες είχαν εκδοθεί υπό τους όρους και
τις προϋποθέσεις του π.δ.19/1995 (ΦΕΚ 15 Α’). Κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω
νόμου εκδόθηκε η αριθμ.οικ.47272/5763/2009 (ΦΕΚ 1917 Β’) κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών, όπου καθορίζονταν περαιτέρω η διαδικασία και τα αναγκαία για την ολοκλήρωσή της δικαιολογητικά.
Βάσει των προαναφερόμενων, ήταν και είναι και σήμερα δυνατή η μετατροπή
άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που είχε εκδοθεί από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του

Αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. - Ανωτατοποίηση Σχολής Αστυφυλάκων
έχει λάβει σάρκα και οστά ώστε να δικαιωθεί ο αγώνας μας και κυρίως το όραμα του σύγχρονου αστυνομικού για μια σύγχρονη και αποτελεσματική Ελληνική
Αστυνομία.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, μετά τις παρεμβάσεις του για τη θεσμοθέτηση
νέου βαθμολογίου – θέμα που είχε επίσης τεθεί στην προαναφερόμενη συνάντηση, επισημαίνει την πάγια θέση της για τη βελτιστοποίηση – αναβάθμιση της
ακαδημαϊκής εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας και
ειδικότερα τη χορήγηση πτυχίων στους σπουδαστές της Σχολής Αστυφυλάκων –
ισότιμων με αυτά των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας και αντιστοίχων, επιπέδου έξι (6), του εθνικού πλαισίου προσόντων.

Ένα ακόμα αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. , το οποίο είχε τεθεί με έμφαση σε συνάντησή
με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας το Φεβρουάριο
2020, δρομολογείται προς υλοποίηση στο πλαίσιο του νομοθετικού έργου της
κυβέρνησης.
Πρόκειται για την ανωτατοποίηση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης της Σχολής
Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, ένα μείζονος σημασίας ζήτημα για το συνδικαλιστικό μας κίνημα το οποίο είχε τεθεί πολλές φορές στο παρελθόν, χωρίς να

Η ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης των αστυνομικών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του συνδικαλιστικού μας κινήματος με ουσιαστική αναβάθμιση του
περιεχομένου της εκπαίδευσης, καθώς και με νέες διοικητικές δομές, που θα
λαμβάνουν υπόψη τους τις σύγχρονες ανάγκες, αλλά και το υψηλό μορφωτικό
επίπεδο των νεοεισαχθέντων σπουδαστών, μέσω των πανελληνίων εξετάσεων
του Υπουργείου Παιδείας.
Το αίτημα για μια καλύτερη αστυνομική επαγγελματική εκπαίδευση σχετίζεται
άμεσα με την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, την οποία επιζητεί
και στηρίζει η ελληνική κοινωνία, αφού αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις σύγχρονες ανάγκες και λειτουργίες όλων μας.
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Δίνω Αίμα σημαίνει Δίνω Ζωή!
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, χάρη στη τεράστια συμμετοχή
των συναδέλφων μας σε όλες τις εθελοντικές αιμοδοσίες, νιώθουμε τεράστια
υπερηφάνεια, καθώς η τράπεζα αίματος της Ένωσής μας ως η μεγαλύτερη τράπεζα αίματος στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» και μία από τις μεγαλύτερες του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) πανελληνίως, συνεχώς δέχεται τα εύσημα από
όλους τους αρμόδιους φορείς ενώ βρίσκεται δίπλα σε κάθε συνάδελφο όποτε
αυτό κριθεί σκόπιμο προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που τυχόν προκύψουν.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν από την Ένωση για τους συναδέλφους που σε
βάθος χρόνου στέκονται δίπλα στις εθελοντικές αιμοδοσίες που διοργανώνονται, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα σε όσους θέλουν να απαξιώσουν και να
αμαυρώσουν την εικόνα του Έλληνα Αστυνομικού.

Η εθελοντική προσφορά μέσα από τις δράσεις αιμοδοσίας απέναντι
σε στερεότυπα του παρελθόντος.
Του Σταύρου Χατζησυμεωνίδη
Μελος Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Ο εθελοντισμός ως όρος εντοπίζεται πρώτη φορά στην Αρχαία Ελληνική μυθολογία, με
τον Προμηθέα να εμφανίζεται ως ο πρώτος εθελοντής στην ιστορία κλέβοντας τη φωτιά
απ΄τους θεούς και χαρίζοντας την στην ανθρωπότητα σύμφωνα με τον Έλληνα τραγικό ποιητή Αισχύλο. Ωστόσο με το πέρασμα των χρόνων τροποποιήθηκε αρκετές φορές, για να έχει
την σημερινή του ιδιοσυστασία.
Σήμερα ο εθελοντισμός μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δύο βασικές κατηγορίες, τον
επίσημο και τον ανεπίσημο. Ως επίσημος χαρακτηρίζεται αυτός, όπου, η ανιδιοτελής προσφορά στρέφεται προς Μη Κυβερνητική -ες Οργάνωση-εις ή ένα ίδρυμα και κατ’ επέκταση
μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε περιβαλλοντικό, ανθρωπιστικό, κοινωνικό και ψυχαγωγικό.
Ως ανεπίσημος χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε ανιδιοτελής προσφορά σε ατομικό επίπεδο
και χωρίς την εμπλοκή επίσημου φορέα.Η ανάγκη για εθελοντική προσφορά δεν δημιουργείται τυχαία, αλλά λόγω ανεπίλυτων κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων τα οποία δεν
είχε τη δυνατότητα να επιλύσει ο εκάστοτε κρατικός μηχανισμός. Έτσι οι δυσαρεστημένοι
πολίτες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, προκειμένου να λυθούν κρίσιμα ζητήματα που ταλανίζουν την καθημερινότητα τους. Με βάση αυτή την ανάγκη οι εθελοντικές
δράσεις είτε εντός ΜΚΟ είτε εκτός, στοχεύουν στη διατήρηση κοινωνικής συνοχής και στην
ενεργοποίηση του πολίτη.
Ο ενεργός εθελοντής φαίνεται πως κατέχει μόνο όφελος από την ανιδιοτελή του προσφορά στον ελεύθερο χρόνο του ως προς την ψυχική του υγεία και την κοινωνική του ζωή
σύμφωνα την έρευνα των Mojza, Lorenz, Sonnentag & Binnewies (2010). Η προαναφερόμενη έρευνα έδειξε πως οι ενεργοί εθελοντές, διαχειρίζονται καλύτερα τα επίπεδα stress στην
καθημερινή τους ζωή, είναι περισσότερο υπομονετικοί και συνεργάσιμοι σε σχέση με μή
εθελοντές ως προς τα εργασιακά τους καθήκοντα και πιέσεις. Βασικό ερώτημα βέβαια που
γεννάται είναι αν η πράξη του καθ΄αυτού εθελοντισμού οδηγεί στις προαναφερόμενες θετικές ψυχολογικές αντιδράσεις, κάτι που φαντάζει δύσκολο να απαντηθεί δογματικά, όμως οι
ερευνητές επιβεβαιώνουν την εγγενής θετική επίδραση στον συνειδητοποιημένο εθελοντή.
Παράλληλα σύμφωνα με την έρευνα της Moliner (2012) του Πανεπιστημίου του Harvard
φαίνεται πως το διάνυσμα του χρόνου κατά το οποίο ασκείται ο εθελοντισμός, προκαλεί
στον εθελοντή την αίσθηση ότι κατέχει περισσότερο προσωπικό χρόνο.
Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, τα τελευταία χρόνια διεξάγονται αυξανόμενες δράσεις
εθελοντικής αιμοδοσίας από τους συνδικαλιστικούς φορείς του σώματος της Ελληνικής
Αστυνομίας όπου καλείται το προσωπικό και τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων
να λάβουν μέρος, διότι προφανώς και ο κρατικός μηχανισμός δεν έχει επιλύσει την ανεπάρκεια της τράπεζας αίματος για το Αστυνομικό Προσωπικό, το προσωπικό που λόγω
της φύσεως του επαγγέλματος του, παγκοσμίως ορίζεται ως κλάδος εργασίας αυξημένης
επικινδυνότητας. Πρωτίστως οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής αλλά και δευτερευόντως
όσοι καλύπτουν επιτελικές υπηρεσιακές θέσεις φαίνεται πως έχουν σημαντικές υγειονομικές ανάγκες και ζητούν να γίνουν λήπτες αίματος από τις τράπεζες που ανήκουν στους
συνδικαλιστικούς φορείς ανά την Ελλάδα. Αυτές τις ανάγκες καλύπτουν εθελοντικά κάθε
χρόνο σε τακτά χρονικά διαστήματα όσα μέλη επιθυμούν, με την παροχή 450 ml αίματος
μέχρι 4 φορές το έτος και εφόσον κριθούν υγιείς.

Σε αυτό το σημείο συναντάται όμως η στερεοτυπική αντιμετώπιση της εθελοντικής αιμοδοσίας συνήθως από τις διοικήσεις και ορισμένες φορές από το προσωπικό που είτε
δεν είναι μέλη των συνδικαλιστικών φορέων, είτε δεν είναι γνώστες των αιτιών και του
σκοπού της εθελοντικής αιμοδοσίας, καθώς επίσης είτε βρίσκονται σε δυσμενή υπηρεσιακή
θέση που απαιτεί αρκετούς πόρους ώστε να ανταπεξέλθουν στο έργο τους και αισθάνονται
ότι με την εθελοντική αιμοδοτική δράση ενός αστυνομικού της ίδιας υπηρεσίας με αυτούς
θα γίνει ακόμη δυσκολότερο το έργο της υπηρεσίας, λόγω της βραχείας απουσίας του. Ως
προς τις διοικήσεις, αν και μεμονωμένα, υπάρχουν ακόμη φαινόμενα που δεν δίνουν τη
συγκατάθεση τους στο προσωπικό να ασκήσει το εθελοντικό του δικαίωμα επικαλούμενοι
“υπηρεσιακούς λόγους και υπηρεσιακές ανάγκες”, έναν όρο που δυστυχώς έχει σπιλωθεί
πολύ ως προς την πραγματική του έννοια βρισκόμενος υπό τα δεσμά του στερεότυπου πως
ο Αστυνομικός δίνει αίμα για να μην εργαστεί, για να πάρει 2 ή 4 ημέρες άδεια απουσίας
πέραν των ημερών εργασιακής άδειας που δικαιούται κατ’ έτος. Δυστυχώς όμως αυτές οι
διοικήσεις και οι λοιποί που δεν εκτελούν διοικητική υπηρεσία, ορισμένες φορές αιτήθηκαν φιάλες αίματος από τις τράπεζες των φορέων, χωρίς να σέβονται, να αποδέχονται, να
ασπάζονται αλλά και χωρίς να συνεισφέρουν έμμεσα ή άμεσα στην αιμοδοτική δράση.
Η άμεση αιμοδοτική συνεισφορά θα μπορούσε να είναι η ίδια τους η συμμετοχή, δίνοντας το παράδειγμα και δείχνοντας πως αν ο κρατικός μηχανισμός αδυνατεί, τότε το προσωπικό, ενωμένο και αλληλέγγυο μπορεί να ικανοποιήσει μία τόσο σημαντική ανάγκη, για
τον Αστυνομικό που τραυματίζεται στην πρώτη γραμμή, αλλά και για αυτόν που υπηρετεί
σε μία επιτελική θέση καθώς και για τις οικογένειες τους. Η έμμεση αιμοδοτική συνεισφορά
αφορά την έγκριση του αιτήματος για αιμοδοσία του εκάστοτε Αστυνομικού, ακόμη και αν
για προσωπικούς λόγους η εκάστοτε διοίκηση αδυνατεί ή δεν επιθυμεί η ίδια να θέσει τον
εαυτό της στο καθεστώς της συγκεκριμένης συνεισφοράς. Σαφώς και θα υπάρξουν φαινόμενα που αστυνομικοί καπηλεύονται την αδειοδότηση 4 ημερών με βάση την γενικότερη
εικόνα τους ως προς την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους σε καθημερινή βάση. Αυτοί
όμως σίγουρα δεν αποτελούν παράδειγμα εικόνας του σύγχρονου δραστικού αστυνομικού
ως προς το ανθρωπιστικό και κοινωνικό του στοιχείο, ένα “two - fold” στοιχείο που δυστυχώς πολλές φορές δέχτηκε ακραία επίθεση στα μέσα ενημέρωσης.
Κρίνεται λοιπόν επιτακτική ανάγκη ο σαφής διαχωρισμός του συνειδητού εθελοντή με
τον καπιλευτή και αν αυτό δεν είναι εφικτό, η αποδοχή των αιτημάτων για εθελοντική συμμετοχή στις αιμοδοσίες με γνώμονα το πιο βασικό κριτήριο της ανθρωπότητας, την σωτηρία
μιας ανθρώπινης ζωής. Διότι ακόμη και ο καπιλευτής, εν αγνοία του σώζει στη προκειμένη
περίπτωση. Όσο για τις υπηρεσιακές ανάγκες, σίγουρα είναι υποδεέστερες και δευτερεύουσες μπροστά στον Αστυνομικό που χαροπαλεύει. Ουκ ολίγες φορές έχει χαροπαλέψει
και τελικά έχασε. Oυκ ολίγες φορές όμως είχε ανάγκη από αίμα για να κρατηθεί στη ζωή
και τελικά του χορηγήθηκε γιατί είτε ο καπιλευτής είτε ο συνειδητός εθελοντής του το πρόσφεραν. Και σε αυτό συνεισέφερε και ο δότης αλλά και η εκάστοτε διοίκηση που έδωσε
την έγκριση της. Μπορεί λοιπόν κανείς να ξεπεράσει την στερεοτυπική αντιμετώπιση της
εθελοντικής αιμοδοσίας γιατί αύριο μπορεί να είναι αυτός-η που θα βρεθεί στην κρίσιμη δυσμενή θέση ανάγκης χορήγησης αίματος; Είναι σε θέση να το διανοηθεί; Έτσι θα είμαστε
όλοι νικητές.
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Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη η αιμοδοσία της
Ε.ΑΣ.Υ. Α. στη Γ.Α.Δ.Α.
Η Ένωσή μας πραγματοποίησε την 9-6-2020, άλλη μία απολύτως επιτυχημένη εθελοντική αιμοδοσία στο αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α., την οποία τίμησε με την
παρουσία του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μιχάλης. Ο
κύριος Υπουργός, αφού ενημερώθηκε για τη λειτουργία της τράπεζας αίματος
από τον υπεύθυνο αυτής, αλλά και από τους αρμόδιους αιμολήπτες νοσηλευτές,
στη συνέχεια συνεχάρη προσωπικά τους συναδέλφους εθελοντές προτρέποντάς
τους να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε ανάλογες δράσεις δηλώνοντας και ο ίδιος
υπέρμαχος του εθελοντισμού. Εντυπωσιάστηκε δε, βλέποντας δεκάδες συναδέλφους να αναμένουν καρτερικά ώστε να επιτελέσουν το ιερό τους καθήκον ενώ
οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ» του έκαναν γνωστό πως η τράπεζα
αίματος της Ε.ΑΣ.Υ.Α. είναι η μεγαλύτερη τράπεζα αίματος του νοσοκομείου.
Οφείλουμε λοιπόν, ως Ένωση, να ευχαριστήσουμε και εμείς και να συγχαρούμε
επίσης όλους αυτούς τους συναδέλφους που με τη συμμετοχή τους στις αιμοδοσίες προβάλλουν την ευαισθησία που διακρίνει τον Έλληνα και την Ελληνίδα
Αστυνομικό και τη διάθεσή του για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Δεσμευόμαστε για ανάλογες μελλοντικές δράσεις. 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 Ένωσης.

Την αιμοδοσία μας, τίμησαν επίσης με την παρουσία τους, ο Διοικητής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής Υποστράτηγος κ. ΤΖΕΦΕΡΗΣ Πέτρος, ο Διευθυντής
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών Ταξίαρχος κ. ΣΚΟΥΡΑΣ Ιωάννης, ο οποίος και
μας φιλοξένησε στο αμφιθέατρο του Α.Μ.Α. και ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης
Προστασίας Ανηλίκων Α/Δ΄ κ. ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ Κωνσταντίνος, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.
Επίσης, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1005/16/1013162 από 25-5-2016 διαταγή
κου Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. χορηγείται τετραήμερη (4ήμερη) ειδική άδεια αιμοδοσίας κάθε φορά που δίνουν αίμα προς χρήση των τραπεζών αίματος των συνδικαλιστικών Ενώσεων.
Δίνω Αίμα σημαίνει Δίνω Ζωή!
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Άνευ προηγουμένου η συμμετοχή στην αιμοδοσία της Ένωσης
Αθηνών στη Δ.Α.Ε.Α.
Άλλη μία αιμοδοσία της Ένωσης Αθηνών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Μαΐου 2020, στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής,
με ανεπανάληπτη επιτυχία.

Αισθανόμαστε, λοιπόν, τεράστια υποχρέωση να πούμε ένα μεγάλο «μπράβο»
και «ευχαριστώ» στα μέλη μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και να δεσμευτούμε ότι θα συνεχίσουμε με ανάλογες μελλοντικές δράσεις.

Ο αριθμός των συναδέλφων, που προσήλθαν για να επιτελέσουν το «ιερό
τους καθήκον», αποτελεί ρεκόρ για εθελοντική αιμοδοσία της Ένωσής μας στη
συγκεκριμένη Διεύθυνση, καθώς η μαζικότητα με την οποία προσέρχονταν οι
συνάδελφοι ήταν συγκινητική και σε συνδυασμό με την προ διμήνου αιμοδοσία
της Ένωσής μας στον Έβρο, στην οποία έδωσαν αίμα 70 συνάδελφοί μας από τη
Δ.Α.Ε.Α., αποτελούν τρανό διαπιστευτήριο ότι οι υπηρετούντες στη συγκεκριμένη Διεύθυνση, διακρίνονται για το υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφοράς στο
κοινωνικό σύνολο.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Επικεφαλής Θεματικού Τομέα Προστασίας
του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας κ. Ιωάννα Γκελεστάθη και τη Γραμματέα της
Γραμματείας Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας κ. Θεοπίστη Κρυσταλλίδου που μας τίμησαν με την παρουσία τους και συνέδραμαν στη
δράση αυτή της Ένωσής μας.

Νιώθουμε, ως Ένωση Αθηνών υπερήφανοι γιατί, χάρη στη τεράστια συμμετοχή
των συναδέλφων μας σε όλες τις εθελοντικές αιμοδοσίες, η τράπεζα αίματος της
Ένωσής μας είναι η μεγαλύτερη τράπεζα αίματος στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» και
μία από τις μεγαλύτερες του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) πανελληνίως.

Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής κ. ΠΑΠΑΔΗΜΟ Δημήτριο για τη φιλοξενία που μας
παρείχε στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης και τη συνδρομή του στην άριστη διοργάνωση της αιμοδοσίας, κατά την οποία με μέριμνα δική μας και της αρμοδίου
ιατρού, ελήφθησαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί
από τον αρμόδιο Οργανισμό για την προστασία από τον Covid-19.
Δίνω Αίμα σημαίνει Δίνω Ζωή!
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Ανεπανάληπτα επιτυχημένη η εθελοντική αιμοδοσία της
Ε.ΑΣ.Υ. Α. στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής
Η Ένωσή μας πραγματοποίησε, 18/06/2020, άλλη μια εθελοντική αιμοδοσία
στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής με τεράστια επιτυχία. Η
ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης αιμοδοσίας είναι πως τελέσθηκε κατά τις ώρες
12.00-17.00, αντί του συνηθισμένου 09.00-13.00. Ήταν μια ιδέα των εκλεγμένων
αντιπροσώπων της Ένωσής μας στη συγκεκριμένη Διεύθυνση, έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν και οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Μεταγωγών Αττικής,
που εκτελούσαν πρωινή υπηρεσία στα δικαστήρια, με το αποτέλεσμα να μας δικαιώνει όλους. Ο αριθμός των συναδέλφων που προσήλθαν για να επιτελέσουν
το «ιερό τους καθήκον» ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες μας και μας γεμίζει
περηφάνεια, καθώς για άλλη μια φορά οι Αστυνομικοί αποδεικνύουν ότι διακρίνονται για την ευαισθησία τους και τη διάθεση για προσφορά στο κοινωνικό
σύνολο
Καταλυτικό ρόλο στην επιτυχία της χθεσινής εκδήλωσης έπαιξε και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Μεταγωγών Αττικής Ταξίαρχος κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος, ο οποίος παρότρυνε προσωπικά τους συναδέλφους της Υπηρεσίας του
ώστε να συμμετάσχουν, δίνοντάς τους κίνητρα και διευκολύνοντάς τους σε αυτό.
Ο ίδιος δε, παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην εθελοντική αιμοδοσία.
Εξίσου σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών
Αττικής Ταξίαρχος κ. ΔΑΒΑΛΟΣ Δημήτριος, ο οποίος μας φιλοξένησε στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης, τιμώντας μας επίσης με την παρουσία του, συνοδευόμενος
από τους Υποδιευθυντές της Υπηρεσίας.
Οφείλουμε λοιπόν να συγχαρούμε άπαντες, αλλά το μεγαλύτερο «ευχαριστώ»
και «μπράβο» ανήκει στους συναδέλφους που ανέμεναν καρτερικά να έρθει η
σειρά τους να δώσουν αίμα, καθώς και σε αυτή την αιμοδοσία τηρήθηκαν όλα τα
απαιτούμενα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί από τον αρμόδιο Οργανισμό για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού.
Αξίζει να τονίσουμε πως χάριν στη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στις αιμοδοσίες, η Τράπεζα Αίματος της Ένωσής μας μόνο τον μήνα Ιούνιο, συγκέντρωσε
πάνω από 150 μονάδες αίματος στις τρεις εθελοντικές αιμοδοσίες που διοργάνωσε, κάτι που όπως μας τόνισαν από το νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ», είναι πολύ ση-

μαντικό, καθώς τους θερινούς μήνες έλλειψη αίματος, η οποία έγινε εντονότερη
λόγω της πανδημίας.

Δεσμευόμαστε ως Ένωση να συνεχίσουμε με ανάλογες δράσεις που εκτός από
σωτήριες για τους συνανθρώπους μας είναι και αυτές που προβάλλουν την κοινωνική προσφορά του Έλληνα Αστυνομικού.
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Γνωρίστε μας καλύτερα
Του Παπαγεωργίου Γεώργιου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Σκεφτόμουν μέρες τώρα αν θα γράψω κάτι σε αυτό το βήμα που μου δίνει η Ένωση διαχρονικά και αν ναι, με ποιό από τα δεκάδες θέματα της αστυνομικής μας καθημερινότητας
θα ήτανε καλύτερα να καταπιαστώ για να εκφράσω όπως κάθε φορά τις προσωπικές μου
απόψεις.
Αυτή την φορά θα ήθελα πραγματικά όμως να αναφέρω κάποια απλά αλλά δυστυχώς καθόλου δεδομένα, πλην όμως σπουδαίας σημασίας θέματα για όλα τα μέλη της Ένωσης Αθηνών κυρίως, αλλά και για όλους όσους ασχολούνται με τα συνδικαλιστικά δρώμενα στην
Ελληνική Αστυνομία.
Θα ξεκινήσω με μια γενική παραίνεση.
Μην υποτιμάτε και μην απαξιώνεται την δύναμη του συνδικαλισμού διότι είναι η μόνη διαδικασία με τα όποια μειονεκτήματά της αναμφισβήτητα, που μπορεί να φέρει αποτελέσματα και εξελίξεις, να κινήσει, να αναδείξει ή και να λύσει ζητήματα. Γνωστές οι αντιρρήσεις
ορισμένων αλλά η ζυγαριά γέρνει καλώς ή κακώς προς την πλευρά αυτής της πραγματικότητας που τις περισσότερες φορές έχει ονοματεπώνυμο και αποδείξεις. Τόσο για τις επιτυχίες,
που είναι πολλές όσο και για τις αποτυχίες που είναι επί μέρους αρκετές.
Συνεχίζω λοιπόν και κάνω ειλικρινά παράκληση να γνωρίσετε τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της υπηρεσίας σας και άλλους ίσως που έχουν εκλεγεί ως αντιπρόσωποι στην Ένωσή
μας από άλλες υπηρεσίες ή ακόμη που δεν έχουν εκλεγεί αλλά ασχολούνται πιο ενεργά με
τον συνδικαλισμό. Να τους προσεγγίσετε, να τους μιλήσετε, να πείτε το πρόβλημά σας, τις
στρεβλώσεις που έχετε εντοπίσει στην υπηρεσία σας ,στην διοίκηση , σε ότι άλλο νομίζετε
ότι μπορούνε να επέμβουνε αρμοδίως ώστε να προλάβουνε ή να διορθώσουνε κάποια
θέματα, υπηρεσιακά, θεσμικά, ασφαλιστικά, βαθμολογικά...οτιδήποτε!
Πρός όφελος της καλής πίστης και συνεργασίας και της καλυτέρευσης της υπηρεσιακής μας
ζωής. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι εκεί ακριβώς για αυτό τον σκοπό!! Να σας ακούσει!!
Δεν είμαστε βέβαια γιατροί δια πάσαν νόσον και.....
αλλά όποιος παρακολουθεί στενά τις ενέργειες της Ένωσης μας θα έχει διαπιστώσει ότι το
κάθε ένα ζήτημα που προκύπτει, γενικό ή ακόμη και προσωπικό το παλεύει με νύχια και με
δόντια. Στα πλαίσια του εφικτού πάντα και των ορθότερων διαδικασιών.
Οι αντιπρόσωποι λοιπόν, το ΔΣ ,ο Πρόεδρος μας έχουν ΕΥΘΥΝΗ.
Για πράγματα που γίνονται και για πράγματα που δεν γίνονται.
Αυτά που γίνονται πάντως δεν γίνονται με το «μαγικό ραβδί» και για όλα αυτά που δεν
γίνονται άλλοτε φταίμε πραγματικά και άλλοτε όχι, διότι υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες.
Επιπλέον και η αδράνεια είναι πράξη. Πασίγνωστο.
Ποιός επομένως θα μας ελέγχει;;; ΕΣΕΙΣ!!!
Γι’ αυτό όπως έχω γράψει επανειλημμένα ζητώ καθημερινά από τα μέλη μας αφού πρώτα
μας γνωρίσουν, μας συναναστρεφούν ή ρωτήσουν για το ποιόν μας στην συνέχεια να μας «
ελέγχουν» για την προσφορά μας, τις συνδικαλιστικές μας ενέργειες, τις προτάσεις μας, την
συνδικαλιστική μας συμπεριφορά και τις βασικές μας απόψεις επί πολύ σοβαρών θεμάτων
που αφορούν το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού.

Έτσι μόνο θα έχετε τους αντιπροσώπους που σας εκφράζουν καλύτερα από κάποιους άλλους και φυσικά τα λυπηρά φαινόμενα του παρασιτισμού ορισμένων θα τείνει σιγά σιγά
στο μηδέν. Όπως και άλλα παρεμφερή ανεπιθύμητα φαινόμενα όπως της ιδιοτέλειας ή
της προσωπικής προβολής και μόνο ορισμένων, της αλαζονείας μετέπειτα, του υπερφίαλου
εγωισμού και εν τέλει της ...ανικανότητας άλλων να σας εκπροσωπήσουν...εκπροσωπώντας
συνήθως μοναδικά τις φιλοδοξίες τους.
Θέματα επί θεμάτων είχαν ή έχουν για χρόνια βαλτώσει ακριβώς διότι η ανικανότητα, ο καιροσκοπισμός, η αδιαφορία, ο ωχαδερφισμός και η ασχετοσύνη ορισμένων συνδικαλιστών
αλλά και συναδέλφων από την άλλη μεριά ήτανε ή είναι ακόμη σε ορισμένα πολύ σημαντικά θέματα σχεδόν καταστροφική.
Γι’ αυτό σας καλώ με πάσα ειλικρίνεια και εκτίμηση στην δυναμική σας ως συναδέλφους
και μέλη της Ένωσης Αθηνών, να ασχολείστε πολύ σοβαρότερα με τα του οίκου μας και με
τα κοινά μας προβλήματα.
Δεν τα λέω έτσι στον αέρα αυτά ούτε φυσικά έχω την ανάγκη να χαϊδέψω τα αυτιά κανενός και όποιοι με γνωρίζουν προσωπικά το ξέρουν αυτό πολύ καλύτερα κι από εμένα,
αλλά όπως για ακόμη μία φορά διαπίστωσα πρόσφατα σε διάφορες συζητήσεις οι «μύθοι»
γύρω από τους συνδικαλιστές είναι πολλοί και συνήθως έχουν και « δράκους». Βέβαια πολύ
μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουνε αρκετοί παλιοί και νέοι συνδικαλιστές που φροντίζουν να
συντηρούν τους «μύθους» με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Για παράδειγμα, πολύ μεγάλη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός που ένα μέλος του ΔΣ της
Ένωσης υπηρετεί στην ΥΑΤ και με αυταπάρνηση ενώ καιγόταν ο ίδιος, έσβηνε πρώτα τον
συνάδελφο δίπλα του.
Ο μύθος του συνδικαλιστή καρεκλοκένταυρου - βολεμένου δέχθηκε μια σοβαρή δόση αντιπαραβολής. Και αρκετοί από εμάς που ξέρουμε τα πράγματα από μέσα, γνωρίζουμε καλά
πως δεν είναι ο μόνος.
Ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των αντιπροσώπων μας , πίσω από την ιδιότητα του συνδικαλιστή υπάρχουν παιδιά σαν τον Θέμη. Στο πεζοδρόμιο, για πολλά χρόνια, με υψηλή
την αίσθηση του καθήκοντος και του επαγγελματισμού και μετά στις επάλξεις του υγιούς
συνδικαλισμού.
Και όλοι αυτοί που είναι συνδικαλιστικά απέναντι μας το γνωρίζουν και είναι δύσκολο να το
«χωνέψουν» ομοίως, διότι πρώτα σκεφτόμαστε και φερόμαστε υπηρεσιακά-συναδελφικά
και μετά συνδικαλιστικά.
ΕΣΕΙΣ συνάδελφοι μας γνωρίζετε;;;
Γνωρίστε μας λοιπόν καλύτερα.
Υπάρχει λόγος. Το εννοώ.
Διαφορετικά, ζήστε και εσείς τον «μύθο» σας ή τον μύθο που σας πλασάρουν οι άλλοι...
εξάλλου παντού υπάρχει κι από ένας!

19η Μάϊου 1919: Ημερομηνία-μνήμη, ανεξίτηλη στην ψυχή
του ανά τον κόσμο Ποντιακού Ελληνισμού
Εκατό-ένα (101) χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού. Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών
τιμά τη μνήμη των θυμάτων, μνήμη που παραμένει ζωντανή, όπως και ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων.
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Η Ε.ΑΣ.Υ. Α. στον Αγιασμό για την ανακαίνιση του
παρεκκλησίου της Γ. Α.Δ.Α .
Μέλη της Διοίκησης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και αντιπρόσωποι αυτής, παρέστησαν, την 18-6-2020, στην τελετή ανακαίνισης του παρεκκλησίου του Αγίου Αρτεμίου, που λειτουργεί στο 2ο όροφο του κτιρίου του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών, στην
οποία χοροστάτησε ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θρησκευτικού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος, παρουσία πλήθους συναδέλφων.
Η Αγία μας Εκκλησία αποτελεί το Σώμα Του Ιησού Χριστού μας και πλέον το εκκλησάκι
μπορεί καθημερινά να αποτελεί, ακόμα και μέσα στο κτίριο της Γ.Α.Δ.Α., αληθινή διέξοδο
για τους συναδέλφους μας ώστε να εκφράσουν την πίστη τους στον Παντοδύναμο Θεό.

Απάντηση Ε.ΑΣ.Υ.Α. στις απαράδεκτες δηλώσεις Βουλευτή
του ΜέΡΑ25
Μόνο αποτροπιασμό προκαλούν οι δηλώσεις της Βουλευτή του ΜέΡΑ25 κας
Αδαμοπούλου Αγγελικής (Σχετ. βίντεο στο 9:10 λεπτό), η οποία από το βήμα της
Βουλής των Ελλήνων δήλωσε ότι «οι μπαχαλάκηδες είναι γνωστοί και στην Ελληνική Αστυνομία, συχνά είναι τα ίδια τα αστυνομικά όργανα, τα οποία ως κουκουλοφόροι θα ρίξουν μια μολότοφ για να διαλύσουν τη διαδήλωση»!!
Ασφαλώς μόνο ως αστείες και ανυπόστατες μπορούμε να εκλάβουμε τις δηλώσεις αυτές. Εκτός και αν η συγκεκριμένη εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου έχει
στην κατοχή της αδιάσειστα στοιχεία για τους ισχυρισμούς της. Στην περίπτωση
αυτή, την καλούμε να καταθέσει τα αποδεικτικά στοιχεία στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές. Ειδάλλως, αναμένουμε άμεσα να ανακαλέσει και να ζητήσει έμπρακτη συγγνώμη από τους αστυνομικούς. Σε διαφορετική περίπτωση, στην αμέσως
επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, θα συζητήσουμε την προσφυγή μας στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να αποδειχθούν οι ισχυρισμοί της.

ως Σώμα ο Οργανισμός με τους περισσότερους νεκρούς και τραυματίες εν καιρώ
ειρήνης, εκπρόσωποι του ελληνικού κοινοβουλίου να μην κάνουν ούτε μία αναφορά υπέρ τους, τουναντίον να τους διαβάλλουν με το χυδαιότερο τρόπο.
Έχει καταντήσει πλέον γραφικό κάποιοι να προσπαθούν να χτίσουν πολιτικές
καριέρες, βάλλοντας μονίμως εναντίον των εργαζομένων αστυνομικών.
Όσον αφορά το ερώτημα της κας Βουλευτή, «γιατί» η Ελληνική Αστυνομία δεν
προβαίνει σε συλλήψεις «μπαχαλάκηδων», έχουμε να αναφέρουμε άπειρα περιστατικά συλλήψεων τέτοιων ατόμων, των οποίων, όλως τυχαίως, ως μάρτυρες
υπεράσπισης εμφανίζονταν στις αίθουσες των δικαστηρίων άτομα που προέρχονται από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Γιατί άραγε; Ρητορικό το ερώτημα.
Για τις συλλήψεις όλων αυτών των ατόμων, ας βγει επιτέλους η Ηγεσία να δώσει
στοιχεία.

Αλήθεια η συγκεκριμένη Βουλευτής φυλάσσεται από αστυνομικούς; Αν ναι της
πετάνε μολότοφ και είναι κουκουλοφόροι;

Αναρωτιόμαστε, ως πότε οι συνάδελφοί μας θα αποτελούν το «σάκο του μποξ»
πάνω στον οποίο θα εκπαιδεύονται όλοι.

Είναι απαράδεκτο που εδώ και δεκαετίες, οι συνάδελφοί μας μεταφέρονται
τραυματίες (σπασμένα άκρα, καμένοι) στα Νοσοκομεία (προφανώς οι συνάδελφοι κατέληξαν στο νοσοκομείο από επιθέσεις συναδέλφων τους, αν λάβουμε
υπόψιν τα λεγόμενα ορισμένων…), εκτελώντας διαταγές της Ηγεσίας και όντας

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών δηλώνουμε, για ακόμη μία φορά,
ότι επιβάλλεται να συστρατευτούμε όλοι στον αγώνα για την απομόνωση των
φορέων της ωμής βίας από όπου αυτή και αν προέρχεται, αποβάλλοντας την ιδεοληψία που κάποιοι κουβαλάνε επί σειρά δεκαετιών.

Ένωση Συνταξιούχων Αστυνομικών Αττικής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Συνάδελφοι
Συνταξιοδοτηθήκαμε αλλά παραμείναμε ενεργοί πολίτες έτσι όπως επιβάλλει το
χρέος έναντι της πορείας μας , των συναδέλφων και των παιδιών μας.

μας , των Ε.Δ & Σ.Α και κυρίως στους αγώνες του εν ενεργεία προσωπικού γιατί
όλα μας ενώνουν.

Δημιουργήσαμε την Ένωση Αποστράτων Αστυνομικών Αττικής το 2009 και Φιλοξενούμασταν στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής
–Χαλκοκονδύλη 37- Αθήνα.

Οι θυσίες πολλές αλλά και πολλαπλά τα οφέλη για τον Κλάδο , τους εργαζόμενους και τις οικογένειές μας. Καταξιωθήκαμε ως άνθρωποι ,ως δημόσιοι λειτουργοί κατακτήσαμε μια θέση στην κοινωνία , ανακτήσαμε συνταγματικά δικαιώματα , σηκώσαμε ψηλά τον θεσμό της έννομης τάξης.

Από το 2018 αποκτήσαμε στέγη Πανεπιστημίου 56- Αθήνα 4 ος όροφος.
Για την επικοινωνία μας τηλ.210-3803085. Email: esynaa2009@gmail.com.
Για την ενημέρωσή σας δημιουργήσαμε σελίδα , Blog: esynaa.blogspot.com.
Μας παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθούμε την εξέλιξη των αγωγών που
είχαμε καταθέσει όταν είμασταν στην ενέργεια , πληροφορούμαστε και αλλάζουμε απόψεις με τους εν ενεργεία συναδέλφους και κυρίως με τους συνδικαλιστές
, μετέχουμε σε όλους τους αγώνες διεκδικήσεων των συνταξιούχων συμπολιτών

Όσοι τουλάχιστον μετείχατε τις 10ετίες 1970 -1980-1990, 2000 αλλά και οι μετέπειτα γενιές στους αγώνες, πρέπει να γίνεται μέλη στην Ένωση μας ,για να συνεχίσουμε με τις άλλες συνταξιουχικές οργανώσεις, τον άνισο αλλά δίκαιο αγώνα
για αξιοπρεπή συντάξιμα χρόνια (υγεία και συντάξιμες αποδοχές )για να έχουν
ασφάλεια .υγεία παιδεία .εργασία και μέλλον τα παιδιά μας ,οι νέοι και οι νέες
της Πατρίδας μας .
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Τρισάγιο στη μνήμη των πεσόντων συναδέλφων μας –
Δέσμευση του Δημάρχου Αθηναίων για τη μετονομασία της
οδού Λ. Πορφύρα σε οδό Νεκτάριου Σάββα

Με μια σεμνή τελετή παρουσία σύσσωμης της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Δημάρχου Αθηναίων και εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου οι Ομοσπονδίες (Π.Ο.ΑΣ.Υ. – Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) τίμησαν 17 Ιουνίου 2020
τη μνήμη των αδικοχαμένων συναδέλφων μας Νεκτάριου ΣΑΒΒΑ και Γεωργίου
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, οι οποίοι δολοφονήθηκαν άνανδρα, ο πρώτος στις 17 Ιουνίου
2009, από αδίστακτους τρομοκράτες, στην οδό Λάμπρου Πορφύρα στα Πατήσια
και ο δεύτερος, στις 17 Ιουνίου 2013, στο Δίστομο Βοιωτίας, σε επιχείρηση σύλληψης αδίστακτων δραπετών.

Συμβούλιο το ζήτημα της μετονομασίας της προαναφερόμενης οδού σε οδό Νεκτάριου Σάββα, ευχαριστώντας παράλληλα την Ελληνική Αστυνομία για όσα καθημερινά κάνει για την πόλη της Αθήνας.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών η οποία παρευρέθηκε με αντιπροσωπεία του Προεδρείου της και αντιπροσώπων της, εκφράζει τον σεβασμό της
στους Ήρωες της Ελληνικής Αστυνομίας, βροντοφωνάζοντας για άλλη μια φορά
ότι η Πολιτεία οφείλει να κάνει ακόμα πολλά για να είναι ασφαλής ο Έλληνας
Αστυνομικός.

Το τρισάγιο τελέστηκε στην οδό Λάμπρου Πορφύρα, στο χώρο που έχει τοποθετηθεί από τις Ομοσπονδίες μας μαρμάρινη στήλη και ένα προσκυνηματικό εκκλησάκι για να θυμίζουν στους περαστικούς ότι εκεί θυσιάστηκε ένας από
τους εκατοντάδες μαχόμενους συνάδελφους μας, υπερασπιζόμενος το αγαθό της
ασφάλειας του Πολίτη.
Ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος υπενθύμισε στους παρευρισκόμενους ότι η Πολιτεία ΔΕΝ έχει ακόμα νομοθετήσει την επικινδυνότητα
της εργασίας μας παρά τους 131, συνολικά, αδικοχαμένους συναδέλφους μας τα
τελευταία χρόνια, ενώ απευθυνόμενος και στον Δήμαρχο Αθηναίων, του υπενθύμισε τη δέσμευση που είχε δώσει στην τελευταία κοινή συνάντηση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
& της Ένωσης Αθηνών μαζί του, σχετικά με τη μετονομασία της οδού Λάμπρου
Πορφύρα σε οδό Νεκτάριου Σάββα, ως ελάχιστη πράξη τιμής και αναγνώρισης
της προσφοράς της αστυνομίας, αλλά και καταδίκης της τρομοκρατίας. Ο κ. Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι το προσεχές χρονικό διάστημα θα φέρει στο Δημοτικό
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