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Βρισκόμαστε δυστυχώς την ώρα που γράφεται αυτό το άρθρο εν μέσω του δεύτερου 
lockdown και κυρίως του δευτέρου και πολύ πιο δυνατού κύματος της πανδημίας.
Βλέπουμε �αι διαβάζουμε καθημερινά για χιλιάδες συμπολίτες μας που νοσούν και με φρί-
κη για εκατοντάδες προς το παρόν που έχουν χάσει τη ζωή τους. Όλο αυτό που παγκοσμίως 
έχει συμβεί και έχει ανατρέψει τις ζωές μας, είναι το τελευταίο πράγμα που μπορούσαμε να 
φανταστούμε και ήρθε σαν ΄΄κερασάκι στην τούρτα΄΄ των όσων έχουμε υποστεί την τελευ-
ταία δεκαετία. Μέσα σε αυτή την πρωτοφανή κρίση οι Έλληνες αστυνομικοί είναι και πάλι 
εκεί, στην πρώτη γραμμή ώστε να γίνουν το τοίχος της κοινωνίας για να μην αναγκαζόμαστε 
να βλέπουμε τον κόσμο να οδηγείται στις ΜΕΘ και για να μην αντικρίσουμε τις τρομακτικές 
σκηνές που πρόσφατα είδαμε σε γειτονικές μας χώρες.
Επί της προσφοράς μας η πρώτη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι ορισμένοι για ακό-
μα μια φορά αντιμετωπίζουν τον αστυνομικό ως τον κακό της υπόθεσης που έχει βγεί στον 
δρόμο να ρίξει πρόστιμα και να καταστείλει τις ατομικές ελευθερίες των πολιτών, αυτή η 
ρητορική προέρχεται από μια μερίδα γραφική αλλά ταυτόχρονα επικίνδυνη για την δημόσια 
υγεία.
Οι αστυνομικοί δεν ΕΜΕΙΝΑΝ ΣΠΙΤΙ βγήκαν στον δρόμο για να είστε εσείς ασφαλείς, αυτό θα 
έπρεπε να είναι το μότο της πολιτείας ώστε να κάνει πιο εύκολη τη δουλεία μας.
Οι επόμενες μου παρατηρήσεις έχουν ξεκάθαρα να κάνουν με το κομμάτι της εσωτερικής 
μας λειτουργίας. Τα κρούσματα σε αστυνομικούς στην Αθήνα είναι πλέον εκατοντάδες, δυ-
στυχώς πάρα τις πολύ επίμονες οχλήσεις και ενέργειές μας και τις διαταγές της ηγεσίας ως 
προς όλα τα θέματα σε πολλές υπηρεσίες παρατηρείται μια απίστευτη ανοργανοσιά, την 
πρώτη φορά υπήρχε μια δικαιολογία ότι όλα αυτά ήταν πρωτόγνωρα, τώρα δεν υπάρχει 
καμία.
Για παράδειγμα αναφέρω, έχουμε συνάδελφο επιβεβαιωμένο κρούσμα σε υπηρεσία και 
αντί να ακολουθηθούν πλήρως τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. ορισμένοι διευθυντές- διοικητές 
αρχίζουν και κάνουν τους ειδικούς μόνοι τους προσπαθώντας για λόγους δικούς τους να 
περιορίσουν τους συναδέλφους που θα βγουν σε καραντίνα, αγαπητοί κύριοι διοικητές εδώ 

δεν τίθεται θέμα να γίνετε μη αρεστοί προς τους ανωτέρους σας εάν κλείσει η υπηρεσία 
σας, εδώ υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας, εάν γίνει κάποιο σοβαρό λάθος θα δημιουργηθεί 
πρόβλημα σε όλη την κοινωνία, μην ασχολείστε μόνο με τις κρίσεις του Ιανουαρίου. Τι να 
λέμε όμως εδώ δεν κάνουν ορισμένοι έγγραφα για την τοποθέτηση πλεξιγκλάς στις αστυ-
νομικές υπηρεσίες την ώρα που έχουν βγει και σχετική διαταγή-οδηγία για την έγκριση της 
συγκεκριμένης δαπάνης ανά υπηρεσία.
Εμείς ως Ένωση έχουμε καλέσει τα μέλη μας να μας καταγγείλουν κάθε περίπτωση και από 
εδώ πέρα θα ανακοινώνουμε τα ονόματα όλων όσων κάνουν του κεφαλιού τους.
Μείζον θέμα υπάρχει επίσης και με τα τέστ σε ασυμπτωματικούς αστυνομικούς οι οποίοι 
έχουν έρθει σε άμεση επαφή με κρούσματα. Σε πολλές περιπτώσεις τα νοσοκομεία λόγου 
φόρτου δεν εξυπηρετούν, μόνο αν ασκηθούν πιέσεις και με προσωπικές γνωριμίες γίνονται 
τέστ.
Ένας οργανισμός τεράστιος που λέγεται ΕΛ.ΑΣ. οφείλει να έχει τη δυνατότητα να διενεργεί 
τέστ μόνος του με τις υγειονομικές του υπηρεσίες, όχι να γίνεται επαίτης και να αφήνεται 
έστω και μια πιθανότητα να μετατραπεί σε υγειονομική βόμβα.
Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι ουδείς αρμόδιος έχει αναγνωρίσει επαρκώς το τι έχουμε 
προσφέρει ΚΑΙ στην περίπτωση της πανδημίας.(Όσοι δεν το κάνουν έχουν βέβαια ως κα-
λύτερους συμπαραστάτες κάποιους λίγους συνδικαλιστές που ζητάνε ψίχουλα, για λόγους 
που δεν έχουν να κάνουν με το συνάδελφο.)
Ο αστυνομικός δεν έχει μέχρι τώρα θωρακιστεί θεσμικά για να κάνει την δουλειά του, δεν 
έχει αναβαθμιστεί μισθολογικά και σε εξοπλισμό ώστε να υπηρετήσει την κοινωνία καλύτε-
ρα κοντολογίς δίνει τη μάχη με μηδαμινά εφόδια σε όλα τα επίπεδα, κυρίως οι ήρωες μας 
της πρώτης γραμμής……
Και εδώ δεν υπάρχουν δικαιολογίες πλέον, μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα ορισμένοι 
μας έκαναν να ξεχάσουμε τα ΄΄τέρατα΄΄ της προηγούμενης κυβέρνησης και να θεωρούμε το 
μη χείρον βέλτιστον, σκληρό αλλά είναι η ψυχολογία της βαθιάς πλειοψηφίας.

Καθημερινά πλέον είναι τα παράπονα των συναδέλφων που 
υπηρετούν στις Αστυνομικές Υπηρεσίες πρώτης γραμμής της 
Αθήνας, σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτές, τον 
τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας τους και την πλήρη απαξίωση 
τους από τους Διοικούντες.Η συνεχόμενη αποδυνάμωση των 
Υπηρεσιών αυτών είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που φέρ-
νουν τον καθένα μας στα όρια της απόγνωσης, καθώς βλέπου-
με τον εργασιακό και οικογενειακό προγραμματισμό συνεχώς 
να ανατρέπεται. 
Οι δίχως ουσία διαταγές που εκδίδονται  σε καθημερινή βάση, 
η διάθεση του προσωπικού σε αλλότρια καθήκοντα και σε συ-
νεχόμενα μέτρα , οι κακές συνθήκες υγιεινής , η αλλαγή της 
ημερήσιας και της Εβδομαδιαίας Υπηρεσίας όπου τηρείται, 
όπως επίσης και η αδιάλλακτη στάση ορισμένων Διοικητών να 
κόβουν τις Ημερήσιες Αναπαύσεις των συναδέλφων μας, έχει 
οδηγήσει σε πλήρη διάλυση τις Υπηρεσίες και τον συνάδελφο 
στα όρια του.
Ειδικότερα κατά την διάρκεια της πανδημίας που διανύουμε 
πέραν των άλλων, στα καθήκοντα του αστυνομικού της πρώ-
της γραμμής έρχεται να προστεθεί ο έλεγχος και η διαπίστωση 
παραβάσεων όσων έχουν θεσμοθετηθεί για τον περιορισμό 
των μετακινήσεων και της λειτουργίας των καταστημάτων.
Ο ρόλος μας ως συνδικαλιστές όμως και κυρίως ο ρόλος μας 
στην Ε.ΑΣ.Υ.Α. που καθημερινά μαχόμαστε για την επίλυση και 
την καταδίκη όλων των αδικιών κατά των αστυνομικών που 
υπηρετούν στην Αθήνα, είναι όχι μόνο να διαπιστώνουμε τα 
προβλήματα αλλά και να προτείνουμε λύσεις.
Σε προηγούμενο άρθρο μου είχα αναφέρει το πρόβλημα της 
γραφειοκρατίας, η οποία έχει αναγκάσει το Αρχηγείο να υπερ-
συσσωρεύσει κόσμο στα γραφεία του και στα επιτελεία.Στον 
παρόν άρθρο θα ήθελα να θίξω μια άλλη προβληματική κατά-
σταση, αυτή της διάθεσης αστυνομικών στα καθήκοντα του 
οδηγού.
Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, οι αστυνομικοί που θα πρέπει να 
διατίθενται στα καθήκοντα του οδηγού είναι συγκεκριμένοι 
και από όσο γνωρίζω λίγοι είναι οι αξιωματικοί που θα πρέπει 
να χρησιμοποιούν οδηγό σε αποκλειστικότητα. Παρά όμως τα 

όσα ισχύουν και κατά παράβαση όσων έχουν κατά καιρούς 
διαταχθεί και επισημανθεί από το Αρχηγείο προς της Υπηρε-
σίες, ο αριθμός των αστυνομικών που δεν θα πρέπει να δια-
τίθενται σαν οδηγοί συγκεκριμένων ανθρώπων οι οποίοι δεν 
δικαιούνται οδηγό, συνεχίζει να είναι αρκετά μεγάλος,  συν-
διαμορφώνοντας έτσι, μαζί με την προαναφερόμενη συσσώ-
ρευση αστυνομικών στα γραφεία, την έκτακτη και δίχως πνοή 
κατάσταση εξαΰλωσης και αποδυνάμωσης των Υπηρεσιών της 
πρώτης γραμμής στα όρια της Αττικής.
Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια επανεκτίμηση της διάθεσης των 
συναδέλφων αυτών οι οποίοι ουδεμία ευθύνη έχουν στην επι-
λογή τους για εκτέλεση τέτοιας υπηρεσίας, καθώς αυτοί απλά 
κάνουν την δουλειά τους. Με γνώμονα λοιπόν την εύρυθμη 
λειτουργία των Υπηρεσιών που έχουν αποδυναμωθεί πλήρως, 
θα μπορούσε να εξοικονομηθεί ένας σημαντικός αριθμός 
αστυνομικών για εκτέλεση καθηκόντων που  προβλέπονται 
και όχι αυτά που κάποιοι επιθυμούν να τους διαθέτουν προς 
ατομικό όφελος.
Τέλος θα ήθελα να επισημάνω πως η χρησιμοποίηση αστυνο-
μικών ως οδηγοί είναι συνυφασμένη με αυτή των υπηρεσια-
κών οχημάτων και δημιουργεί προβλήματα και στα οχήματα, 
με την άσκοπη κατανάλωση καυσίμων, την φθορά των αυτο-
κινήτων που συνήθως είναι καλύτερα από τα περιπολικά που 
εκτελούν καθημερινή υπηρεσία και οδηγεί στην περαιτέρω 
αποδυνάμωση του στόλου των οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως γίνεται ένας βουλευτής ο οποίος εκλέχθηκε 
από την Ελληνική κοινωνία, για να ασκήσει τα κοινοβουλευ-
τικά του καθήκοντα να δικαιούται στην φύλαξη του δυό (2) 
αστυνομικούς και (1) αυτοκίνητο ενώ κάποιος που απλά κάνει 
την δουλειά του να χρησιμοποιεί τον ίδιο αριθμό αστυνομι-
κών και όχημα με τον Βουλευτή;
Υ.Γ.: Σκοπός του άρθρου είναι η παρουσίαση της κατάστασης 
που επικρατεί στις Υπηρεσίες της Αθήνας και η εξοικονόμηση 
αστυνομικού προσωπικού ΔΕΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ εμπάθεια προς 
κάποιους ή απαξίωση του έργου των οδηγών στους οποίους 
αναφέρομαι.

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

Αστυνομία και κορονοϊός 
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Αντιπροσωπεία του Προεδρείου 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αθηνών αποτελούμενη από 
τον Πρόεδρο κ. Πάκο Δημοσθένη 
και τον Γενικό Γραμματέα κ. Χύτα 
Κωνσταντίνο, συναντήθηκε με τον 
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 
κ. Τσουβάλα Κωνσταντίνο, όπου 
τέθηκαν αναλυτικά οι θέσεις και οι 
προτάσεις μας για ανοικτά ζητήμα-

τα που απασχολούν τα μέλη μας και εμπίπτουν της αρμοδιότητάς του.

Αρχικά, επισημάνθηκε η προσδοκία μας για τη στήριξη του Σώματος με τη διά-
θεση γενναίων κονδυλίων για την κάλυψη των πάγιων αναγκών σε υλικοτεχνικά 
μέσα (οχήματα, χαρτί, μελάνι, εξοπλισμός, συντήρηση μηχανημάτων κ.λ.π.) και 
σύγχρονες υποδομές, ούτως ώστε να είναι σε θέση ο αστυνομικός να επιτελέσει 
το δύσκολο καθήκον του. Επιπρόσθετα, ειδική μνεία έγινε για τις λέσχες εστία-
σης – σίτισης όπου κρούσαμε τον κώδωνα του κινδύνου, προκειμένου να μην 
υπάρξει μελλοντικά πρόβλημα με τη λειτουργία τους. Τονίσαμε δε ότι πρέπει να 
αναζητηθούν τρόποι και να ληφθούν μέτρα που θα δίνουν μια ανάσα στις λέσχες 
εστίασης – σίτισης και προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται η άμεση έμπρακτη 
στήριξη με την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών από την Ηγεσία. Επί τά-
πητος τέθηκε και το ζήτημα της έγκαιρης ανανέωσης των καρτών εισόδου ελεύθε-
ρης μετακίνησης των αστυνομικών του λεκανοπεδίου με τα Μ.Μ.Μ, καθώς και το 
ζήτημα οριστικής επίλυσης της καθαριότητας των Αστυνομικών Υπηρεσιών ώστε 
να μην παρατηρηθούν στο μέλλον εικόνες ντροπής του παρελθόντος.

Ο κ. Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της 
συνεργασίας με την Ένωσή μας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας. Για το ζήτημα των κονδυλίων που αφορούν τον υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό, μας ενημέρωσε ότι ήδη μέχρι 14/8/2020 συμβασιοποιούνται οι πρώ-

τες διαγωνιστικές διαδικασίες, ύψους περίπου 20.000.000 ευρώ, που αφορούν 
απόκτηση επιχειρησιακού εξοπλισμού και ατομικών εφοδίων προστασίας του 
αστυνομικού προσωπικού. Σε άμεσο χρονικό διάστημα θα παραδίδονται σταδι-
ακά τα υλικά, με πλήρη παραλαβή μέσα στο επόμενο τετράμηνο. Για τις λέσχες 
εστίασης – σίτισης άκουσε πολύ προσεκτικά τις ανησυχίες που του καταθέσαμε 
και δήλωσε πως θα είναι αρωγός για την αντιμετώπιση του όλου ζητήματος, ζη-
τώντας παράλληλα και τη συνδρομή της Ένωσής μας για εξεύρεση λύσης, που θα 
εγγυάται σταθερά τη βιώσιμη λειτουργία των λεσχών ως ενός θεσμού πλέον, που 
εξυπηρετεί βασικές ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού και δηλώνει έμπρακτα 
την κατ’ ελάχιστον αναγκαία αναγνώριση της Ηγεσίας του Σώματος για την προ-
σφορά του Έλληνα Αστυνομικού.

Για την ανανέωση των καρτών ελεύθερης μετακίνησης στα Μ.Μ.Μ. μας γνωστο-
ποίησε ότι θα κινηθεί η διαδικασία από πλευράς του Αρχηγείου προκειμένου να 
ανανεωθεί εγκαίρως η σύμβαση με τον Ο.Α.Σ.Α. και έτσι να συνεχιστεί η απρό-
σκοπτα η μετακίνηση με τα Μ.Μ.Μ. των συναδέλφων που υπηρετούν στο Λεκα-
νοπέδιο.

Για το ζήτημα της καθαριότητας των Αστυνομικών Υπηρεσιών μας κοινοποιήθηκε 
ότι έχει ληφθεί σχετική μέριμνα ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα καθαριότητος 
στις Υπηρεσίες.

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών σε κάθε θέμα ή ζήτημα που απασχολεί 
τους εργαζόμενους αστυνομικούς, παρίσταται υπεύθυνα – σοβαρά δίπλα τους, 
με θέσεις σταχυολογημένες και τεκμηριωμένες. Διατυμπανίζουμε για ακόμα μια 
φορά ότι για να αναβαθμιστεί ο ρόλος και να ενισχυθεί το κύρος της Ελληνικής 
Αστυνομίας επιβάλλεται  να ανέβει το ηθικό και το φρόνημα του Αστυφύλακα,  
του Υπαρχιφύλακα, του Αρχιφύλακα, του Ανθυπαστυνόμου, του Υπαστυνόμου 
κ.ο.κ., καθώς και κάθε μάχιμου στελέχους της Υπηρεσίας, από το οποίο αναμένει 
πολλά η ελληνική κοινωνία.

Συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Καραμαλά-
κη Μιχαήλ πραγματοποίησε το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αθηνών, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο κ. Πάκο Δημοσθένη, Γενικό Γραμματέα 
κ. Χύτα Κωνσταντίνο και Αντιπρόεδρο κ. Κυριακάκο Παναγιώτη, συνεπικουρούμε-
νο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Μαυραγάνη Χρήστο. Ειδικότερα στον 
κ. Αρχηγό κατατέθηκε υπόμνημα για ζητήματα που αφορούν την Άμεση Δράση, 
με κυριότερα εξ’ αυτών:

- Κατοχύρωση των διακριτικών σημάτων και εμβλημάτων της Διεύθυνσης Άμε-
σης 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», ικανοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο ένα διαχρο-
νικό αίτημα των υπηρετούντων στην Άμεση Δράση.

Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής αποτελεί ίσως τη μόνη Διεύθυνση της οποί-
ας το προσωπικό μετακινείται εντός αυτής, δίχως να υφίσταται επί σειρά ετών το 
Συμβούλιο Μεταθέσεων. Απαιτούμε όπως συσταθεί το Συμβούλιο Μεταθέσεων 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 13 παρ.1 του Π.Δ. 100/03.

Προκειμένου να λειτουργήσει συντεταγμένα η Υπηρεσία, αυταπόδεικτη θεωρεί-
ται η κατάργηση του άρθρου 29 του Π.Δ. 7/2017 και επαναφορά σε ισχύ του άρ-
θρου 30 του Π.Δ. 1/2001 (αναδιάρθρωση Άμεσης Δράσης).

Ορθολογικότερα πρέπει κατά την άποψή μας να κατανεμηθεί το προσωπικό εντός 
της Διεύθυνσης, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν, τα περιπολικά, οι τηλε-
φωνητές, αλλά και η Ομάδα «Ζ».

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην ιστορική Ομάδα Ζ στην οποία από τους 100 περίπου 
αστυνομικούς που σήμερα υπηρετούν, οι μισοί σχεδόν εκτελούν υπηρεσία σε φύ-
λαξη ακινήτων στόχων, αφού έχει γίνει πλέον συνήθειο ότι κάθε είδους πάρεργο 
θα το επωμιστεί η Ομάδα Ζ.

Αναφέρθηκαν επί μέρους -αλλά εξίσου σοβαρά- θεσμικά ζητήματα, τα οποία 
απασχολούν την Υπηρεσία τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων και ζη-
τημάτων της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Ο κ. Αρχηγός  άκουσε με προσοχή όλα τα θέματα που τέθηκαν, καταγράφοντάς 
τα αναλυτικά, υποσχόμενος ότι θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 
για την επίλυση των προαναφερόμενων ζητημάτων που απασχολούν τα μέλη μας 
που υπηρετούν στην νευραλγική αυτή Υπηρεσία.

Ως Ένωση Αθηνών θα βρισκόμαστε σε εγρήγορση και σε διαρκή επικοινωνία με 
την Ηγεσία παρεμβαίνοντας μέχρι την οριστική θετική αντιμετώπιση των προα-
ναφερόμενων ζητημάτων που αφορούν τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής.

Συνάντηση του Προεδρείου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης

Συνάντηση της Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον κ. Αρχηγό για θέματα της 
Άμεσης Δράσης
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Επιστολή της Ένωσης Αθηνών στον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη αναφορικά με την 
πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων 
Δια μέσω του θεσμικού μας ρόλου οφείλουμε να σας κάνουμε κοινωνούς  ενός 
φλέγοντος ζητήματος το οποίο τείνει να εξελιχθεί σε βραδυφλεγή βόμβα απει-
λώντας την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία του Κώδικα Μεταθέσεων της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Αναφερόμαστε φυσικά σε παλαιούς και νέους χειρισμούς 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όσον αφορά τους νεοπροσληφθέντες 
στο Σώμα.

Λόγω των εγγενών αδυναμιών και των χρονιζόντων προβλημάτων της Ελληνικής 
Αστυνομίας (παρωχημένη εκπαίδευση, πεπαλαιωμένος εξοπλισμός, χωροταξική 
κατανομή του προσωπικού και των Υπηρεσιών με βάση προσωπικές φιλοδοξίες 
κ.λπ.), κάποιοι, ύστερα από την «ομογενοποίηση» του 2008, η οποία κατ’ ουσίαν 
έμεινε στα χαρτιά (δίχως σε καμία των περιπτώσεων να καταφερόμαστε προσω-
πικά εναντίον των νεοπροσληφθένων τους οποίους σεβόμαστε και τιμούμε), προ-
φανώς διείδαν στο πρόσωπο των νεοπροσληφθέντων Ε.Φ και των Σ.Φ. τη χρυσή 
ευκαιρία ώστε να καλλιεργήσουν στα μάτια των Ελλήνων πολιτών και μάλιστα 
με μηδαμινό κόστος και σε σύντομο χρονικό διάστημα ολίγων μηνών λόγω της 
τρίμηνης εκπαίδευσης των νεοπροσληφθέντων, μια εικόνα ενός δήθεν ωραίου 
και αποτελεσματικού συστήματος αστυνόμευσης.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψιν την αγωνία 
των μελών μας που καθημερινά επικοινωνούν με τα γραφεία μας, μεταφέρουμε 
την αγανάκτησή τους αναφορικά με το καθεστώς πρόσληψης των Συνοριακών 
Φυλάκων για την αποτροπή των μεταναστευτικών ροών, καθώς και για τη φύλα-
ξη των κέντρων που φιλοξενούνται μετανάστες, καταγγέλλουμε πως δεν υπάρχει 
καμία μελλοντική πρόβλεψη, ούτε συγκεκριμένη οριοθέτηση για σημαντικά ζητή-
ματα, παρά μόνο γενικότητες και ασάφειες.

Θα θέλαμε να θέσουμε επτά (7) ερωτήματα τα οποία χρήζουν άμεσων διευκρινή-
σεων και υπεύθυνων απαντήσεων.

1ο:  Η πρόσληψη νέων Συνοριοφυλάκων στον Έβρο λαμβάνει χώρα με το «παλιό» 
σύστημα;;; Τούτο δηλαδή σημαίνει ότι οι νεοπροσληφθέντες 
Συνοριοφύλακες θα μονιμοποιούνται με την παρέλευση οκτώ ετών.(;;;) 

2ο: Τι καθεστώς διέπει τους λοιπούς Συνοριοφύλακες που προσλαμβάνονται  στα 
νησιά και στις λοιπές περιοχές; Ισχύει ότι οι συβάσεις αυτές είναι ετήσιες και 
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

3ο: Η Ηγεσία θα συνεχίσει να είναι απαθής στη συνέχιση του εμπαιγμού που 
υφίστανται οι αστυνομικοί των Πανελληνίων Εξετάσεων; Εμείς πάντως από την 
πλευρά μας δηλώνουμε πως ΔΕΝ θα παραιτηθούμε από το διαρκή στόχο μας για 
αναβάθμιση του ρόλου και του έργου του Αστυνομικού μέσα από μια ανώτερη 
εκπαίδευση και επαρκή στελέχωσή της με βάση τις πραγματικές ανάγκες, έτσι 
όπως αυτές θα προκύψουν από μελέτη και όχι βάσει των ορέξεων των εκάστοτε 
κυβερνώντων.

4ο: Τι μέλλει γενέσθαι με την επετηρίδα των μεταθέσεων για Ορεστιάδα, Αλεξαν-
δρούπολη, Δράμα, Ξάνθη, Κόρινθο και τις νησιωτικές περιοχές; Απαιτούμε όπως 
στις επερχόμενες συμπληρωματικές μεταθέσεις αλλά και τα επόμενα χρόνια να 
προκηρύσσονται επαρκείς θέσεις για τους νομούς αυτούς (όπως και για όλους 
τους Νομούς) από την επετηρίδα.

5ο: Μπορούν οι ιθύνοντες να αντιληφθούν τις αντιδράσεις και τις αντιπαραθέ-
σεις που θα προκληθούν εντός του Σώματος σε μερικά χρόνια, σε  περίπτωση που 
οι νέοι Συνοριοφύλακες «μονιμοποιηθούν»; Θα επαναληφθούν και πάλι τα λάθη 
παρελθόντος; Οι Ηγεσίες έρχονται και παρέρχονται. Εμείς όμως  «μένουμε πίσω 
και πληρώνουμε» το κόστος των αποφάσεών τους.
6ο: Αν οι  Συνοριοφύλακες του ανωτέρω 2ου ερωτήματός μας  εν τέλει μονι-
μοποιηθούν, θα ενταχθούν στις διατάξεις της ομογενοποίησης; Σε καταφατική 
περίπτωση, δεν θα πρέπει από «χθες» να κλείσουν όλα τα «παράθυρα» και να 
τοποθετηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους νεοεξερχόμενους 
Αστυφύλακες;

7ο: Ποια η θέση των εκλεγμένων Βουλευτών των προαναφερομένων Νομών απέ-
ναντι στις οικογένειες των αστυνομικών οι οποίοι καρτερικά αναμένουν να μετα-
τεθούν με αντικειμενικά κριτήρια στον τόπο συμφερόντων τους;

Το αίσθημα της αδικίας που γεννάται διαχρονικά στους αστυνομικούς των πανελ-
ληνίων εξετάσεων, καθώς και στους αστυνομικούς που προέρχονται από Ε.Φ. και 
Σ.Φ., τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο να αναζητούν  «παράθυρα» ώστε 
να  μετατεθούν πέραν της επετηρίδας. Συνεπώς, θα έπρεπε να είναι σαφές και να 
ΜΗΝ αφήνεται κανένα «παράθυρο» στους νυν νεοπροσλαμβανόμενους, ώστε σε 
τυχόν μελλοντική τους μονιμοποίηση και προαγωγή τους στο βαθμό του Αστυφύ-
λακα, να αποκλείεται η παραμονή τους στον τόπο που προσλαμβάνονται, όπως 
συνέβη σε παρελθόντα χρόνο, όταν και δημιουργήθηκαν όλες οι «ανωμαλίες» 
στους πίνακες των μορίων, των συναδέλφων που καρτερικά αναμένουν κάποια 
στιγμή να μετατεθούν στον Τόπο Συμφερόντων τους.
Επειδή είναι επόμενο ότι θα υπάρξουν εσωτερικές τριβές, αντιπαλότητες, και συ-
γκρούσεις και για ν’ αποφευχθεί η αναταραχή και η ρήξη της ομοιογένειας εντός 
του Οργανισμού, η Ένωσή μας απαιτεί την διακριτή νομοθετική πρόβλεψη ούτως 
ώστε σε συντρέχουσα περίπτωση μελλοντικής ένταξης στο αστυνομικό προσωπι-
κό, να τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους νεοεξερχό-
μενους Αστυφύλακες.
Στόχος όλων μας, επομένως, φρονούμε ότι δεν είναι η δημιουργία νέων προβλη-
μάτων στο πολύπαθο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ., αλλά το χτίσιμο των προϋποθέσεων εκεί-
νων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των σκοπών του Σώματος, εξασφαλίζοντας 
βεβαίως τους διακριτούς ρόλους καθ’ ενός εκάστου, χωρίς εντάσεις, αντιπαρα-
θέσεις και σκοπιμότητες, κάτι στο οποίο η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία οφείλει 
να εγκύψει.

Απαιτούμε από την Ηγεσία να μας απαντήσει σε όλα τα ανωτέρω επτά (7) ερω-
τήματα, ώστε όλοι οι αστυνομικοί (πανελληνίων εξετάσεων καθώς και οι προερ-
χόμενοι από Ε.Φ. και Σ.Φ.) να γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που τους εμπαίζουν!!! 
Διαχρονικά, οι εκάστοτε Ηγεσίες «αγωνιούν» και διαβλέπουν μόνο στο σήμερα 
και στις προσωπικές τους πεποιθήσεις και φιλοδοξίες, δίχως να δύνανται ενδεχο-
μένως  να αντιληφθούν τα προβλήματα που θα προκαλέσουν στον Οργανισμό οι 
αποφάσεις τους αυτές στο μέλλον. Εμείς όμως θα τις βρούμε μπροστά μας διότι 
θα είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα και για το λόγο αυτό οφείλουμε να επιση-
μάνουμε τις αδικίες και στρεβλώσεις που θα προκληθούν, προτού να είναι αργά.
Καλούμε τους Βουλευτές των εμπλεκόμενων Νομών να σταθούν στο ύψος των 
περιστάσεων και να αφουγκραστούν την αγωνία των χιλιάδων αστυνομικών και 
των οικογενειών τους.

- Απαιτούμε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ έναν ενιαίο τρόπο πρόσληψης
- Απαιτούμε την προκήρυξη θέσεων με τις μεταθέσεις από την επετηδα

ΟΧΙ στην Αστυνομία πολλών ταχυτήτων
ΟΧΙ στον εμπαιγμό των αστυνομικών της επετηρίδας
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών σεβόμαστε απεριόριστα τόσο τους 
νεοπροσληφθέντες συναδέλφους Συνοριοφύλακες – Ειδικούς Φρουρούς, όσο και 
αυτούς που προέρχονται από την κατηγορία αυτή, πολλοί εκ των οποίων πλέον 
αποτελούν μέλη μας. Ιδιαιτέρως, οι τελευταίοι (ομογενοποιημένοι Ε.Φ. και Σ.Φ.), 
οφείλουν να αντιληφθούν ότι θίγονται και αδικούνται κατάφορα, αφού αρκετοί 
από αυτούς έχουν ως Τόπο Συμφερόντων τους προαναφερόμενους Νομούς και 
δυσχεραίνεται, σε μεγάλο βαθμό η ήδη μεγάλη προσπάθειά τους ώστε να μετα-
τεθούν κάποια στιγμή. Για το λόγο αυτό από πλευράς μας στηλιτεύουμε μεθο-
δεύσεις και πρακτικές, οι οποίες μας βρίσκουν παντελώς αντίθετους και κινού-
νται σε διαφορετικά μήκη κύματος από τις διαχρονικές – πάγιες προτάσεις του 
συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Αποτελώντας θεματοφύλακα και εκπροσωπώντας πάνω από δέκα χιλιάδες μέλη 
μας, δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν λάβουμε σαφείς απαντήσεις και δεν 
επιλυθούν άμεσα τα ανωτέρω, θα προβούμε σε δυναμικές αντιδράσεις – κινη-
τοποιήσεις, στρεφόμενοι και στα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια προκειμένου να 
δικαιωθούν όλα τα προσβαλλόμενα μέλη μας.

7 καίρια ερωτήματα για να μην υποθηκευθεί εκ νέου ο 
Κώδικας Μεταθέσεων
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Έχουμε κατά καιρούς επισημάνει τόσο με σχετικά υπομνήματά μας, όσο και δια 
ζώσης, την ζοφερή πραγματικότητα που λαμβάνει χώρα στις μάχιμες υπηρεσίες 
οι οποίες ασχολούνται με την αντιμετώπιση της μικρής και της μεγάλης εγκλημα-
τικότητας και με την προστασία της ζωής, της τιμής και της περιουσίας των Ελλή-
νων Πολιτών και που δυστυχώς έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους. Πρόκειται 
για Υπηρεσίες οι οποίες σηκώνουν όλο το «βάρος» αποτελώντας κοσμήματα για 
την διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και συμβάλλουν η κάθε μια από το δικό της 
μετερίζι στην διαφύλαξη των Νόμων και του Συντάγματος.
Τα Αστυνομικά Τμήματα έχουν τεράστια έλλειψη προσωπικού. Άμεση ανάγκη 
η πραγματική ενίσχυση, καθώς πέραν του σαφούς εργασιακού προβλήματος (η 
λήψη των Ημερησίων Αναπαύσεων, εδώ και μήνες, είναι δυνατή μόνο με αυτο-
δίκαιη χρήση), υπάρχει το ζήτημα της επικινδυνότητας καθώς τα περισσότερα 
Α.Τ. δεν έχουν τη δυνατότητα, σε πολλές περιπτώσεις, να διαθέσουν ούτε Σκοπό 
Κρατητηρίου. Αντί να ενισχυθούν, τουναντίον διατάσσονται να κλείσουν όλα τα 
γραφεία τους προκειμένου οι αστυνομικοί να απασχοληθούν με την αποτροπή 
της διασποράς του κορονοϊού!!! Δηλαδή μεγαλοπρεπές λουκέτο με τις εισαγγε-
λικές παραγγελίες και τα δικόγραφα να μένουν ανεκτέλεστα την ίδια ώρα που 
καθίσταται αδύνατη η φρούρηση όλων των στόχων αρμοδιότητάς τους. Καλούμε 
τον κύριο Υπουργό και τον κύριο Υφυπουργό να επισκεφθούν τα Αστυνομικά Τμή-
ματα και μαζί μας αν επιθυμούν, προκειμένου να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι και 
όχι ότι τους μεταφέρεται, τις εκατοντάδες ημερήσιες αναπαύσεις που οφείλονται 
στους συναδέλφους μας, με τους Διοικητές πλέον να “σηκώνουν τα χέρια ψηλά”, 
αφού το προσωπικό που έχει απομείνει, δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη των 
πάγιων αναγκών των Υπηρεσιών.
Στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής με απόφαση της Πολιτικής Ηγεσίας, υπήρ-
ξε μεγάλη ενίσχυση με προσωπικό της Δίκυκλης Αστυνόμευσης και ειδικότερα 
της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.. Κάτι αντίστοιχο όμως δεν συνέβη με τα περιπολικά και με 
την Ομάδα Ζ η οποία παραμένει καθηλωμένη σε φύλαξη ακίνητων στόχων και σε 
εκτέλεση ειδικών δρομολογίων.

Η Δ/νση Ασφαλείας Αττικής δε, 
η οποία μέχρι πρότινος διατασ-
σόταν να εκτελέσει υπηρεσία 
ένστολη και στης οποίας το 
αντικείμενο περιλαμβάνεται 
το 80% της εγκληματικότητας, 
έχει γονατίσει λόγω των αχρεί-
αστων, άσκοπων και περιττών 
μέτρων που την έχουν μετατρέ-
ψει σε μια Υ.ΜΕ.Τ. με πολιτικά, 
ενώ ελάχιστοι εργάζονται για 

το αντικείμενο της υπηρεσίας που ανήκουν. Απαράδεκτες επίσης θεωρούμε τις 
πρόσφατες Διαταγές προκειμένου οι αστυνομικοί της Ασφάλειας να εκτελέσουν 
μέτρα με στολή, εκτεθειμένοι σε κοινή θέα και στις κάμερες. Έπρεπε να γίνει πα-
ρέμβαση των Ενώσεών μας προς τη Γ.Α.Δ.Α. για να προβλέπεται στο μέλλον ρητά 
η πολιτική περιβολή. Αρκετές υποθέσεις δε, παραμένουν σε εκκρεμότητα με τα 
δικόγραφα και τις εισαγγελικές υπομνήσεις να πιέζουν ασφυκτικά.
Το Αρχηγείο  της ΕΛ.ΑΣ. ενδεχομένως λόγω χρόνιων αγκυλώσεων του συστήματος 
δεν κατάφερε να εγκύψει στην ενίσχυση των μάχιμων Υπηρεσιών προς όφελος 
της ενδυνάμωσης του αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες και στην εξισορρό-
πηση μεταξύ ατροφικών και υπερτροφικών Υπηρεσιών. Ουδέποτε ασχολήθηκε 
για την άμεση ανάγκη εξορθολογισμού των μέτρων και έγκαιρη ανακοίνωσή τους 
από τις προϊστάμενες Υπηρεσίες, ούτως ώστε να μην κατασπαταλάται Αστυνομι-
κό 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.
Και ενώ οι μάχιμες Υπηρεσίες στην κυριολεξία αιμορραγούν, ζητείται η ενίσχυση 
(!!!) της Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων για επισκέ-
ψεις ξένων αξιωματούχων από Υπηρεσίες που δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν !!! 
Και σαν να μην έφτανε αυτό, διατάσσονται οι υφιστάμενες Διευθύνσεις να δη-
λώσουν άτομα την Κυριακή (25/10/2020) προκειμένου να εκτελέσουν υπηρεσία 
την 26/10/2020. Αναφερόμαστε πάντοτε για επισκέψεις επισήμων οι οποίες είναι 
γνωστές από καιρό !!! Το Π.Δ. 173/2013 και η εβδομαδιαία υπηρεσία που έχει 
εκδοθεί καταστρατηγούνται κατάφορα, ενώ σε αρκετές Υπηρεσίες μόνη διέξοδος 
αποτελεί η ανάκληση Η.Α. !!!
Από την πλευρά μας καλούμε τους συναδέλφους- μέλη μας στους οποίους σε 
περίπτωση που ανακληθεί η Η.Α. να επικοινωνούν με τα γραφεία των Ενώσεών 
μας για περεταίρω νομικές ενέργειες. Θα είμαστε δίπλα τους αλλά όλοι πρέπει να 
κάνουν αυτό που οφείλουν για τον εαυτό τους.
Το βαρέλι δυστυχώς δεν έχει πάτο για τις μάχιμες Υπηρεσίες της Αττικής. Δηλώ-
νουμε ξεκάθαρα στους διοικούντες ότι δεν δουλεύει κανείς στο χωράφι του άλ-
λου. Αν δεν θέλουν τις παρούσες Υπηρεσίες να πάρουν τη γενναία απόφαση και 
να τις κλείσουν αναλαμβάνοντας και το όποιο κόστος της απόφασής τους!
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να βρίσκονται σε αγωνιστική εγρήγορση, καθ’ 
ότι όπως φαίνεται  για να επιτευχθεί η εργασιακή αρμονία και η διασφάλιση αν-
θρώπινων συνθηκών που αρμόζει σε Αστυνομία ανεπτυγμένης Χώρας, επιβάλ-
λεται αγώνας και συμμετοχή σε κάθε μορφή αντίδρασης που θα  αποφασισθεί 
από τα Προεδρεία των Ενώσεών μας, πάντοτε υπό το πρίσμα και την αιγίδα  της 
Ομοσπονδίας μας.

Μη μιλάς μη γελάς έρχεται ο «ξένος», παραλύει η ΕΛ.ΑΣ. !!!

Υπηρεσία Ασύλου: Απασχόληση αστυνομικών σε αλλότρια 
καθήκοντα της αποστολής τους

Όπως θα γνωρίζετε, από το μήνα Απρίλιο του 2014, στον χώρο της υπηρεσίας 
Ασύλου της Αθήνας (οδό Π. Κα-
νελλόπουλου 2), κατά τις ημέρες 
λειτουργίας της, η Δ.Α.Ε.Α. διαθέ-
τει σε καθημερινή βάση τέσσερις 
(4) αστυνομικούς για τη λήψη 
μέτρων τάξης, με σκοπό την τήρη-
ση της τάξης και της ασφάλειας, 
εξαιτίας της αθρόας προσέλευσης 
μεταναστών στο σημείο.

Θα θέλαμε να σας καταστήσουμε κοινωνό κάποιων προβλημάτων που λαμβά-
νουν χώρα έξωθεν της Υπηρεσίας Ασύλου και μας μεταφέρονται από μέλη της 
Ένωσής μας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, όπως:

Προσέλευση, συσσώρευση και παραμονή στο χώρο επί μακρού χρονικού διαστή-
ματος μεγάλου αριθμού αλλοδαπών, οι οποίοι πλησιάζουν τους συναδέλφους 
μας σε απόσταση αναπνοής, με τις πιθανότητες μετάδοσης του κορονοϊού στους 
αστυνομικούς να είναι αυξημένες.

Κωλυσιεργία στην εξυπηρέτηση των αλλοδαπών, με αποτέλεσμα το συνωστισμό 
τους στο χώρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την διασπορά του Covid-19.

Οι αλλοδαποί απευθύνονται στους αστυνομικούς για διαδικαστικά θέματα της 
Υπηρεσίας Ασύλου, τα οποία είναι παντελώς άσχετα με τα καθήκοντά τους και σε 
αρκετές περιπτώσεις δυσανασχετούν με τους συναδέλφους μας, ωσάν να ευθύ-
νονται αυτοί. Απαραίτητη θεωρούμε τη συνεχή παρουσία υπαλλήλων της Υπηρε-
σίας Ασύλου στην πύλη εισόδου, για την επίσπευση της όλης διαδικασίας, αφού 

επί της ουσίας οι συνάδελφοί μας αναλαμβάνουν καθήκοντα που δεν άπτονται 
των αρμοδιοτήτων τους.Συγχρωτισμός μεγάλου αριθμού αλλοδαπών στο οδό-
στρωμα της οδού Π. Κανελλοπούλου αφού δεν επαρκεί ο χώρος παραμονής τους, 
με ανοικτό το ενδεχόμενο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος. Επιπρόσθετα, οι πο-
λίτες που αναμένουν στη στάση των λεωφορείων προκειμένου να χρησιμοποιή-
σουν τα Μ.Μ.Μ. δεν δύνανται να εξυπηρετηθούν, αφού ο χώρος καταλαμβάνεται 
από τους αλλοδαπούς.

Δεν είναι δυνατόν εξαιτίας της τεράστιας γραφειοκρατίας που αφορούν την ανα-
νέωση των συμβάσεων του προσωπικού των ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας, να 
απασχολούνται στη θέση τους αστυνομικοί, μέχρι και αν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι 
ασφαλείας επανέλθουν!!!

Η δυσοσμία που προκαλείται από την ακαθαρσία των χώρων υγιεινής (WC) πλη-
σίον των οποίων εκτελούν υπηρεσία οι συνάδελφοί μας, είναι αφόρητη.

Έχει παρατηρηθεί τεράστια καθυστέρηση στην διεκπεραίωση της όλης διαδικα-
σίας και παραμονή επί μακρού χρονικού διαστήματος των αλλοδαπών στο χώρο, 
όταν υπάλληλοι της υπηρεσίας ασύλου ασθενούν ή βρίσκονται σε άδεια.

 Επειδή όλα τα προαναφερόμενα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, πρέπει 
επιτέλους κατά την άποψή μας να καταστεί σαφές στην εμπλεκόμενη Υπηρεσία 
Ασύλου μέσω του αρμόδιου Υπουργείου, ότι η εμπλοκή της ΕΛ.ΑΣ. είναι επικου-
ρική και αφορά στην τήρηση της τάξης και όχι να εκτελεί τα καθήκοντά της. Επι-
πλέον, αυταπόδεικτα θεωρούμε τα αντανακλαστικά σας προκειμένου επιλυθούν 
τα προαναφερόμενα προβλήματα που εκθέσαμε, προς αποφυγή μελλοντικών 
ζητημάτων που θα εκθέσουν τη Χώρα μας διεθνώς.
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• Το είχαμε επισημάνει και στο προηγούμενο τεύχος και ευτυχώς δόθηκε 
λύση. Μετά από έντονες πιέσεις και διαμαρτυρίες από την Ένωση μας καταφέ-
ραμε επιτέλους να εκδίδεται εβδομαδιαία υπηρεσία. Μια εξέλιξη που είναι προς 
όφελος όλων και ειδικά στον οικογενειακό προγραμματισμό των υπηρετούντων 
στις διμοιρίες.
• Μέτρα τάξης στο Πανθεσσαλικό για την διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου, 
στη ΔΕΘ και εξέγερση αλλοδαπών στη Μυτιλήνη, μια διαβολοβδομάδα από άπο-
ψη μέτρων. Οι Ματατζήδες για άλλη μια φορά αφήνουν πίσω τις οικογένειες τους  
και μεταβαίνουν στη Μυτιλήνη για επεισόδια που ξέσπασαν στη Μόρια. Ο Α-300 
μεταβαίνει ο ίδιος στη Μυτιλήνη προκειμένου να συντονίσει την επιχείρηση. Άλ-
λος στη θέση του θα το έκανε; 
• Με την καθοριστική παρέμβαση του Προέδρου της Ένωσης Αθηνών Πάκου 
Δημοσθένη λόγω της κατάστασης που επικρατεί με τον κορωνοϊό οι διμοιρίες 
μεταφέρονται για πρώτη φορά αεροπορικώς στο νησί. Δυστυχώς για άλλη μια 
φορά η Δ.Α. Λέσβου δεν μερίμνησε για την σίτιση των διμοιριών.
• Ομοίως στο Βόλο στον τελικό κυπέλλου σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα κε-
κλεισμένων των Θυρών του οποίου η διεξαγωγή ήταν γνωστή αρκετές μέρες πριν, 
ουδείς είχε φροντίσει για την παροχή της προβλεπόμενης διοικητικής μέριμνας 
στους συναδέλφους μας.
• Και στις δύο περιπτώσεις οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου και 
Μαγνησίας με προσωπικές τους πρωτοβουλίες και έξοδα συνέδραμαν ώστε οι 
συνάδελφοι που μετακινήθηκαν στους νομούς τους να λάβουν την προβλεπό-
μενη μέριμνα, η οποία αποτελεί υποχρέωση της διοίκησης. Εκτός εάν αυτό το 
σάντουιτς και το κρουασάν θεωρείται μέριμνα. 
• Σχεδόν κάθε χρόνο μετακινείται διμοιρία της Υ.ΜΕ.Τ. στην Δ.Α. Κυκλάδων 
τον δεκαπενταύγουστο για την γιορτή της Παναγίας. Κατά την επιστροφή των 
συναδέλφων εκδηλώθηκαν τις επόμενες ημέρες δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα 
Covid-19. Η Υπηρεσία από την πρώτη στιγμή έβγαλε την διμοιρία σε καραντίνα 
και πήρε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού και 
στις άλλες διμοιρίες, όσο κι αν κάποιοι προσπάθησαν να κρύψουν τα κρούσματα 
για να βγει η υπηρεσία.
• Η ενίσχυση της υπηρεσίας είναι γεγονός. Ένα πάγιο αίτημα της Ένωσης Αθη-
νών. Με τις εσωτερικές μεταθέσεις ήρθαν 24 άτομα στην Υ.ΜΕ.Τ. , ομοίως είχαμε 
και μια μεγάλη ενίσχυση σε Υπαστυνόμους (δέκα άτομα). Να συνυπολογίσουμε 

και τους 45 νεοεξερχόμενους αστυφύλακες που έρχονται στην Δ.Α.Ε.Α.. Το κύμα 
φυγής που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια τείνει να εκλείψει.
• Λήψη μέτρων τάξης σε πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια, στη δίκη της Χρυσής 
Αυγής, σε οποιαδήποτε εκδήλωση χρειάστηκε οι ΔΙ.ΜΕ.Τ. ανταπεξήλθαν πλήρως 
χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. Τι θα γινόταν αν δουλεύαμε με 6-7 αστυφύλα-
κες όπως τα προηγούμενα χρόνια;
• Εκπαίδευση του Προσωπικού. Επιτέλους πραγματοποίηση βολών για την Υ.
ΜΕ.Τ.. Πέρασαν αρκετά χρόνια από την προηγούμενη εκπαίδευση.
• Συγκινητική ήταν για ακόμα μια φορά η προσέλευση των συναδέλφων στο 
κάλεσμα της Ένωσης στην αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο 
της Δ.Α.Ε.Α. την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020
• Στην τελευταία διμοιρία που διατέθηκε στον Έβρο δημιουργήθηκε θέμα με 
την σίτιση (και εκεί). Το θέμα λύθηκε άμεσα χάρη στα αντανακλαστικά της Ένωσης 
Αθηνών . Βλέπετε ακόμη και για τα αυτονόητα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση.
• Με τον νέο νόμο για τις πορείες γίνεται χρησιμοποίηση περισσότερων δι-
μοιριών για λήψη μέτρων κατά την διεξαγωγή των πορειών. Με αποτέλεσμα να 
έχουμε ήδη περιστατικά εμπλοκής διμοιριών με διαδηλωτές με τραυματισμούς 
και συλλήψεις. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα σχέδιο δράσης και διαχείρισης των 
πορειών ώστε να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά ή να εφαρμοστεί ο νόμος 
(σχηματισμός δικογραφιών). Χρειάζονται για κάθε πορεία πλέον περισσότερες 
διμοιρίες οι οποίες δεν υπάρχουν διότι αυτές διατίθενται σε σταθερά σημεία, 
πρέπει να γίνει απεμπλοκή αυτών για να επιχειρούν αυτές με μεγαλύτερη ασφά-
λεια και να μην έχουμε διατάραξη της εκδοθείσας υπηρεσίας.
• Ευτυχώς έχουμε έρθει με την Διοίκηση σε συνεννόηση και σε όποιο περιστα-
τικό κρούσματος Covid-19 προκύπτει τότε τηρούνται όλα τα μέτρα που προβλέ-
πονται από το πρωτόκολλο στις περιπτώσεις υποψίας κρουσμάτων κορωνοϊού σε 
διμοιρίες ή μη. Ενώ και τα επιπλέον μέτρα που λαμβάνονται (όχι μετακινήσεις σε 
άλλες διμοιρίες ή σκοπών έδρας) είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
• Μετά από έγγραφο της Ένωσης Αθηνών δόθηκε λύση ως προς τις δυνάμεις 
της Δ.Α.Ε.Α. που διατίθενται στην υπηρεσία Ασύλου στην Κατεχάκη. Οι συνάδελ-
φοι μας απασχολούνταν εκεί σε αλλότρια καθήκοντα της αποστολής τους και κιν-
δυνεύουν από το συγχρωτισμό μεγάλου αριθμού αλλοδαπών στο σημείο. 
• Ήδη έγινε νέα παραλαβή στην υπηρεσία 250 νέων ασπίδων. Καλώς να έρ-
θουν και άλλες προμήθειες.             

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

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος, ΤΖΑΝΗΣ Αντώνιος, ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ Σπυρίδων

Η φωνή της Υ.ΜΕ.Τ.
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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

Τα νέα της Υ.Α.Τ.

Η στήλη αυτή έχει σκοπό την καταγραφή των όσων έχουν γίνει στην υπηρεσία 
μας στο χρονικό διάστημα μεταξύ της έκδοσης των φύλλων ΄΄ Σύγχρονη Αστυ-
νομία΄΄. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε προς όλους τόσο τα εργασιακά μας 
προβλήματα όσο και την προσφορά μας στην αποστολή και την καθημερινή μάχη 
με την εγκληματικότητα που δίνει η ΕΛ.ΑΣ. 

Τον Σεπτέμβριο είχαμε την μετακίνηση της μισής σχεδόν υπηρεσίας μας για τις 
ανάγκες των μέτρων της Δ.Ε.Θ. και της διεξαγωγής των κεκλεισμένων των θυρών 
τελικού κυπέλλου στο Βόλο. Την ίδια περίπου χρονική περίοδο είχαμε και τα τρα-
γικά γεγονότα της Λέσβου με τη φωτιά στο ΚΥΤ της Μόριας και την κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης που βρέθηκε το νησί αφού χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν άστε-
γοι και με την κατάσταση να ξεπερνάει τα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης.

Εμείς για ακόμα μια φορά κληθήκαμε από την ηγεσία να αφήσουμε τα σπί-
τια μας στις τρεις τα ξημερώματα να μπούμε σε αεροπλάνα ώστε να μεταβούμε 
στη Λέσβο για συνδρομή των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων, εργαστήκαμε την 
πρώτη ημέρα 32 συνεχόμενες ώρες!!!!! Τις επόμενες ημέρες οι 15 ώρες υπηρεσί-
ας ήταν η καλύτερη περίπτωση.

Δεν διαμαρτυρηθήκαμε ποτέ, γνωρίζουμε ότι αυτή είναι η φύση της αποστο-
λής μας, άλλοι την αγνοούν επιδεικτικά.

Στο σημείο αυτό όμως θέλουμε πραγματικά να αναδείξουμε την ανύπαρκτη 
διοικητική μέριμνα, τον απαράδεκτο σχεδιασμό και τις απαράδεκτες εντολές. 
Είναι πραγματικά αδιανόητο να πρέπει να πρέπει να μεταβεί ο Ταξίαρχος της 
Δ.Α.Ε.Α. στο νησί ώστε να εξομαλυνθεί υπηρεσιακά η κατάσταση και ως προς 
την διοικητική μέριμνα να τρέχουν ως μη όφειλαν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι 
και μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α. που βρισκόταν εκεί όχι συνδικαλιστικά αλλά για 
εκτέλεση υπηρεσίας μαζί με τον Πρόεδρο Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου Βα-
σίλη Ροδόπουλο οι προσπάθειες του οποίου ήταν και πάλι συγκινητικές και τον 
ευχαριστούμε δημόσια.

Στα της Αθήνας τώρα, είναι απορίας άξιον πως με τόσες δυνάμεις εκτός βγήκαν 
γήπεδα, πορείες, οι εκδηλώσεις για την επέτειο της δολοφονίας Φύσσα και πολ-
λά άλλα, όταν όμως είμαστε όλοι εδώ δεν τους φτάνουν οι διμοιρίες, δεν υπάρχει 

ούτε σαν ιδέα η εβδομαδιαία υπηρεσία και παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες 
οι διμοιρίες παραμένουν σε σταθερά σημεία όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Ελπίζουμε πριν τελειώσει το έτος να υπάρξει επιτέλους εξέλιξη με τους διαγω-
νισμούς που αφορούν τον εξοπλισμό της υπηρεσίας μας, μαθαίνουμε ότι έχουν 
ολοκληρωθεί και θα υπάρξει σημαντική αναβάθμιση. Τεράστια ζητήματα υπάρ-
χουν και στις επικοινωνίες αλλά και στα υπηρεσιακά οχήματα.

Κλείνοντας θα αναφερθούμε στο θέμα των  κατά την άποψή μας fakenews περί 
αστυνομικής αυθαιρεσίας. Είναι ένα έργο χιλιοπαιγμένο, το οποίο όμως είναι και 
απόλυτα επικίνδυνο. Ορισμένοι στην προσπάθειά τους να αντιπολιτευτούν τις 
επιλογές της ενεστώσας κυβέρνησης, έχουν δημιουργήσει όπως και παλιότερα 
μια φάμπρικα καταγγελιών εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων και κυρίως ενα-
ντίον των διμοιριών. Δυστυχώς στις περισσότερες από αυτές τις καταγγελίες δεν 
υπάρχουν ούτε αποδεικτικά στοιχεία ούτε τίποτα , συνεπώς είναι ο λόγος του 
καταγγέλλοντα εναντίον του λόγου του αστυνομικού. Παρόλα αυτά οι συνάδελ-
φοι καλούνται συνεχώς να καταθέσουν σε Ε.Δ.Ε. που διενεργεί η ηγεσία με κατη-
γορίες αόριστες και αίολες, και μάλιστα να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε 
πλέον και την δυσπιστία των συναδέλφων που διενεργούν τις Ε.Δ.Ε. οι οποίοι 
απορούν για το τι ακριβώς  σημβαίνει. Είμαστε επαγγελματίες αστυνομικοί ,δεν 
θέλουμε τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από την θεσμική μας θωράκιση απένα-
ντι σε όλα αυτά τα fakenews, απαιτούμε η Υ.Α.Τ. να χρησιμοποιείται σύμφωνα με 
τα όσα ορίζει η αποστολή της και όχι δια πάσαν νόσον, απέναντι σε οποιαδήποτε 
και εν συνεχεία να βρισκόμαστε απολογούμενοι γιατί εκτελούμε εντολές και σχέ-
δια της ηγεσίας.

Υ.Γ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα καταγγελιών είναι τα όσα συνέβησαν στο Εφε-
τείο κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων για τη Δίκη της Χρυσής Αυγής, την ώρα 
που ανακοινώθηκε η απόφαση ορισμένοι αντί να πανηγυρίσουν, επιτέθηκαν σε 
αστυνομικούς κατέστρεψαν υπηρεσιακά οχήματα και όταν οι συνάδελφοι έκαναν 
το καθήκον τους κατηγορήθηκαν από ορισμένους για υπέρμετρη βία και πολλά 
άλλα γραφικά αλλά πραγματικά επικίνδυνα.   
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Συζήτηση με ένα νέο συνάδελφο
Της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής

Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής ή Διεύθυνση Μέτρων Τάξης;;

Πριν λίγες μέρες τοποθετήθηκε στο Τμήμα που υπηρετώ στην Διεύθυνση Ασφά-
λειας Αττικής, ένας Αστυφύλακας με σχετικά λίγα χρόνια υπηρεσίας. Πιάσαμε την 
κουβέντα επί παντός επιστητού και τον ρώτησα για τις εντυπώσεις του κατά τις 
πρώτες μέρες στην Ασφάλεια και στην Υπηρεσία. Η απάντηση που έλαβα ήταν 
εξής: «Τι να σας πω, δεν έχω δουλέψει και καθόλου στην Υπηρεσία, βρίσκομαι 
συνεχώς έξω στα μέτρα, από δω και από κει. Ελπίζω να είναι παροδικό γιατί 
έχω έρθει για να προσφέρω στην Ασφάλεια». 

Η ανωτέρω απάντηση δυστυχώς είναι αυτή που ακούω κάθε χρονιά από συνα-
δέλφους που μετατίθενται στην Ασφάλεια με όνειρα και με όρεξη προσφοράς.  
Στη συνέχεια κάνω εικόνα στο μυαλό μου τον ίδιο συνάδελφο, όταν μετά την 
πάροδο ετών θα έχει πλέον αποκτήσει υπηρεσιακή «ανοσία», σπάνια θα απα-
σχολείται με το αντικείμενο της υπηρεσίας του και θα διατίθεται σε άσκοπα και 
ατελείωτα μέτρα ασφαλείας τα οποία ουδείς κατανοεί τη χρησιμότητά τους, πέ-
ραν της γνωστής τακτικής της απόδοσης ευθυνών, σε περίπτωση που λάβει χώρα 
κάτι απευκταίο !!!

Ερώτηση: Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς γιατί αυτός ο αστυνομικός αισθάνεται σαν 
«παράσιτο» και ότι δεν προσφέρει στην Υπηρεσία του; Σκέφτηκε ποτέ κανείς γιατί 
το «σύστημα» τον οδηγεί προς την κατεύθυνση του «βολέματος», μετατρέποντάς 
τον (άθελά του) σε αστυνομικό που έχει χάσει το ενδιαφέρον του για την πραγ-
ματική αστυνόμευση;

Απάντηση: Κυρίως γιατί η ενίοτε Ηγεσία είτε είχε εμμονές, είτε ιδεοληψίες, αδυ-
νατώντας να καταστεί πρότυπο και να εμπνεύσει εμπιστοσύνη και πίστη.
Επιπρόσθετα, πολύ συχνά ακούγεται η φράση από υψηλόβαθμους Αξιωματικούς: 
«Η Ασφάλεια είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο» ! Πως γίνεται λοιπόν η Ασφάλεια 
σύμφωνα με τα λεγόμενά τους να είναι γεμάτη κόσμο, αλλά την ίδια ώρα να μην 
μπορεί στο ελάχιστο να ανταπεξέλθει ούτε στις απλές καθημερινές υποχρεώσεις 
της, με τις ημερήσιες αναπαύσεις να χορηγούνται με απίστευτη δυσκολία ;;;

Η απάντηση είναι απλή. Το πρόβλημα της έλλειψης δύναμης σχετίζεται κυρίως 
με το «πως» και το «που» απασχολούνται οι αστυνομικές δυνάμεις, συνεπικου-
ρούμενο από την βιομηχανία έκδοσης διαταγών την τελευταία στιγμή (ακόμα 
και αργά το βράδυ) το οποίο καλά κρατεί στην Ασφάλεια, με τους υπογράφοντες 
αυτών να αδιαφορούν για την δυνατότητα ή μη εφαρμογής τους, την ίδια ώρα 
που αρκετές υπηρεσιακές υποθέσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα, με τα δικό-
γραφα και τις εισαγγελικές υπομνήσεις να πιέζουν ασφυκτικά !!

Οι συνάδελφοι της Ασφάλειας, οι οποίοι μάλιστα πρόσφατα διατάχθηκαν να 
εκτελέσουν υπηρεσία ένστολοι, εκτεθειμένοι σε κοινή θέα και στις κάμερες, 
(έπρεπε να γίνει παρέμβαση της Ένωσης Αθηνών προς τη Γ.Α.Δ.Α. για να προβλέ-
πεται στο μέλλον ρητά η πολιτική περιβολή!), έχουν γονατίσει εξαιτίας τακτικών 
και επιλογών που έχουν μετατρέψει την Διεύθυνση Ασφαλείας σε μια Υ.ΜΕ.Τ. 
με πολιτικά! 
Δεν μπορώ φυσικά να μην αναφερθώ και στην πρόσφατη ενίσχυση που ζητήθη-
κε από άλλη Διεύθυνση, εξαιτίας της επίσκεψης ξένου επισήμου στη χώρα μας, 
σύμφωνα με την οποία οι συνάδελφοι έπρεπε προκειμένου να εκτελέσουν υπη-
ρεσία, να φοράνε ευπρεπή περιβολή (κουστούμι και γραβάτα!!!), ρουχισμό τον 
οποίο φυσικά και δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν στην ντουλάπα τους !

Η Διοίκηση της Αστυνομίας και ο τρόπος με τον οποίο θα αστυνομεύονται οι γει-
τονιές, επαφίεται αποκλειστικά στην εκάστοτε Ηγεσία. Ο θεσμικός μας όμως ρό-
λος επ’ ουδενί δεν μας αφήνει το περιθώριο να μην μεταφέρουμε την αγωνία και 
την θέση των χιλιάδων μελών μας και φυσικά οφείλουμε να ενημερώσουμε τους 
πολίτες ότι τα κύτταρα της Αστυνομίας που είναι τα Αστυνομικά Τμήματα και τα 
Τμήματα Ασφαλείας, καθώς και οι περισσότερες μάχιμες Υπηρεσίες μεταξύ των 
οποίων και οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, βρίσκονται σε κατά-
σταση «έκτακτης ανάγκης» !!! Ένας ασταμάτητος κατήφορος με «μουτζούρη» τον 
φορολογούμενο πολίτη…

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών της οποίας έχω την τιμή να κατέχω 
το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα, δεν είμαστε και δεν θα αποτελέσουμε ποτέ 
το μαξιλαράκι ανάμεσα στον αστυνομικό και στην Ηγεσία! Ούτε θα μετακυλίο-
νται εντέχνως από κάποιους ινστρούκτορες, στις πλάτες της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αθηνών προβλήματα τα οποία δεν δημιουργήσαμε εμείς. Αν οι ιθύ-
νοντες θεωρούν ότι οι Υπηρεσίες της Ασφάλειας λειτουργούν χωρίς αντικείμενο, 
ας πάρουν τη γενναία απόφαση να τις κλείσουν, η παρούσα όμως κατάσταση  δεν 
μπορεί επ’ ουδενί να συνεχιστεί. 

Κλείνοντας λοιπόν «νέε» μου συνάδελφε, καλό είναι να αντιληφθείς όσο ακόμα 
είναι νωρίς, ότι η Ασφάλεια είναι ακόμα μια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας 
της οποίας το προσωπικό της απασχολείται κυρίως σε καθήκοντα αλλότρια της 
αποστολής της. Βάλε καλά στο μυαλό σου ότι δεν θα διατεθείς (εκτός ελαχίστων 
περιπτώσεων) σε υπόθεση της Υπηρεσίας σου, αλλά θα εκτελείς μεταγωγές, ενι-
σχύσεις άλλων Υπηρεσιών και ατελείωτα μέτρα! Πάρτο λοιπόν απόφαση γιατί 
αυτή είναι η διαχρονική επιλογή αυτών που διοικούν, επιλογή βεβαίως που απο-
βαίνει εις βάρος της εμπέδωσης του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών και της 
αντιμετώπισης της μικρής αλλά και της βαριάς εγκληματικότητας.

Ακόμα μια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας της οποίας το προσωπικό της 
απασχολείται κυρίως σε καθήκοντα εκτός της αποστολής της, γεγονός που απο-
βαίνει εις βάρος του αισθήματος ασφαλείας των φορολογούμενων πολιτών. Τα 
απόνερα της τακτικής της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας που έχουν «διαλύσει» 
με τις επιλογές τους άλλες Υπηρεσίες, ή τις έχουν αφήσει  «σταθερές» μακριά 
από την αποστολή τους να παριστάνουν τους σεκιούριτι, ή ιδρύοντας άλλες χωρίς 
να τους ενδιαφέρει αν υπάρχει διαθέσιμο αστυνομικό προσωπικό, ήταν δεδομέ-
νο ότι θα χτυπήσουν και την Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των αστυνομικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας απασχο-
λείται εδώ και χρόνια  σε μέτρα ασφαλείας αλλότρια του αντικειμένου της ειδικής 
Υπηρεσίας που υπηρετεί, με ανοιχτές τις εκκρεμότητες με τις δικαστικές αρχές, 
με σοβαρές αστυνομικές υποθέσεις να μένουν σε εκκρεμότητα, προκειμένου να 
διεκπεραιωθούν τα πάγια και έκτακτα μέτρα και τον οικογενειακό προγραμματι-
σμό των συναδέλφων μας να γίνεται καθημερινά άνω κάτω από τις Διαταγές για 
μέτρα ασφαλείας που έρχονται πάντα τελευταία στιγμή, ακόμα και για γνωστές 
από καιρό εκδηλώσεις και ενώ έχουν ανακοινωθεί οι υπηρεσίες !!!
Λυπούμεθα ιδιαιτέρως διότι οι φωτεινοί παντογνώστες ακόμα και την ώρα που 
γράφεται η παρούσα  ανακοίνωση αποστέλλουν συμπληρωματικές διαταγές για 
την αλλαγή του ωραρίου εκτέλεσης υπηρεσίας από τα ξημερώματα ΜΕ ΣΤΟΛΗ, 
για μια απλή πορεία ενός κλάδου εργαζομένων που είναι προγραμματισμένη 
τρεις ώρες αργότερα (!), ωσάν να πρόκειται για επιστράτευση !!!
Αποδεικνύεται ατράνταχτα πως με την «ΟΔΟ» που έχουν επιλέξει, τους ενδια-
φέρει μόνο το “θεαθήναι”, η διαχείριση των συναθροίσεων, των πορειών και το 
πολιτικό κόστος, ενώ την ίδια στιγμή τις Υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες από 

τους κανονισμούς του Σώματος με αυτά το καθήκοντα, τις έχουν μετατρέψει σε 
«σεκιούριτι».

ΔΙΕΡΩΤΩΜΕΘΑ αφού με τις τελευταίες διαταγές διατάσσονται αστυνομικοί της 
Ασφάλειας να εκτελέσουν μέτρα ένστολοι και εκτεθειμένοι σε κοινή θέα και στις 
κάμερες, άραγε από την επόμενη ημέρα θα απαιτηθεί από τους ίδιους να πα-
ραλλαχθούν εμφανισιακά εκ νέου και να παρακολουθήσουν και να συλλάβουν 
επικίνδυνους κακοποιούς;
ΔΙΕΡΩΤΩΜΕΘΑ όταν ύστερα από την όποια  επιτυχία Υπηρεσίας Ασφάλειας που 
επιτυγχάνεται με τον προσωπικό κόπο και τον ιδρώτα των συναδέλφων μας,  όλοι 
αυτοί που διατάσσουν, θα συνωστί-
ζονται να φωτογραφηθούν, να κά-
νουν δηλώσεις και να καπηλευτούν 
την επιτυχία των συναδέλφων μας;;
Αν κύριοι «ινστρούκτορες» επιθυμεί-
τε μόνο μέτρα και μάλιστα με στολή, 
διαλύστε και την Ασφάλεια όπως 
επιτυχημένα πράξατε και με άλλες 
Διευθύνσεις !!!
Συγχαρητήρια λοιπόν για αυτούς που 
έχουν καταρτίσει αυτά τα μεγαλό-
πνοα σχέδια. Μάλλον θα ξέρουν κάτι 
διαφορετικό από όλους εμάς.

του Γενικού Γραμματέα Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Χύτα Κωνσταντίνου
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Τα λάθη μου είναι η περιουσία μου

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), θεωρεί ότι ένας άνθρωπος είναι ψυχικά 
υγιής όχι μόνο όταν απουσιάζει κάποια ψυχική διαταραχή από την ζωή του αλλά 
επιπροσθέτως όταν ανακαλύπτει τις δυνατότητες του, ανταπεξέρχεται στις κα-
θημερινές δυσκολίες που προκύπτουν, είναι παραγωγικός και συνεισφέρει στο 
κοινωνικό σύνολο. Αν όμως λείπει κάτι από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις 
μπορεί να θεωρηθεί κάποιος διαταραγμένος; Πλειοψηφία επιστημόνων ψυχικής 
υγείας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος που καταφέρνει να είναι λει-
τουργικός στην καθημερινότητα του, δεν μπορεί να είναι σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής του απόλυτα υγιής ή να καταλήξει στον αντίθετο πόλο του “απόλυτα” ασθε-
νούς που δεν έχει την δυνατότητα να βελτιώσει την κατάσταση του ή να οδηγηθεί  
στην ίαση. 
Με βάση τα παραπάνω μπορεί να δοθεί κατά τον Νέστορος (1993) ένας λειτουρ-
γικός ορισμός της ψυχικής υγείας ή του ψυχικά υγιή ανθρώπου, τέτοιος, που γί-
νεται πιο κατανοητός στο κοινό που δεν έχει απαραίτητα την επιστημονική ιδιό-
τητα. Οι Αμερικάνοι υποστηρίζουν “ Τhere is no free lunch” εννοώντας ότι αν δεν 
δουλέψεις δεν τρως, με άλλα λόγια “ότι σπείρεις θα θερίσεις”, παραλλαγές του 
motto που μας τονίζουν ότι έχουμε ατομική ευθύνη για το ότι μας συμβαίνει στη 
ζωή μας, χωρίς όμως αυτό να είναι απόλυτο. Δεν είναι απόλυτο διότι οι περισ-
σότεροι θεωρούμε πολλές φορές ότι ευθύνονται τρίτοι για το ότι συμβαίνει. Αν 
επικεντρωθούμε όμως εμμονικά στην ευθύνη τρίτων, απομακρυνόμαστε από το 
τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς για την αντιμετώπιση του ζητήματος, αφού 
οι νοητικοί μας πόροι σπαταλώνται στην ανεύρεση ευθυνών και στον έλεγχο μίας 
κατάστασης έξω από την σφαίρα του εαυτού.
Φυσικά και δεν μπορούμε σε όλες τις πτυχές της ζωής μας να είμαστε τέλειοι, 
πλήρεις και επιτυχείς, διότι αν ίσχυε κάτι τέτοιο κανείς μας δεν θα γνώριζε την 
πολύ γνωστή μας λέξη “άγχος”. Καλό είναι λοιπόν να αποδεχόμαστε πως η ζωή 
αρκετές φορές εξελίσσεται κόντρα στα σχέδια και τους στόχους μας, χωρίς όμως 
αυτό να σημαίνει ότι η μόνη λύση κατόπιν της αποδοχής είναι η παραίτηση και η 
συρρίκνωση. Μπορεί στη ζωή, να μην έχουν εξελιχθεί τα σχέδια σε πολλούς όπως 
τα ονειρεύτηκαν, όμως με την παραίτηση και την συρρίκνωση, οδηγούμαστε μα-
θηματικά στην θλίψη. Την θλίψη που ο καθένας μπορεί να την εκφράσει βουβά 
ή και με φωνές. Εξελικτικά λοιπόν ένας λειτουργικός άνθρωπος, θα συνεχίσει να 
λειτουργεί καλύτερα από άλλους, αν “ριζώσει” στην ιδιωτική του νοοτροπία το 
γνωμικό πως “η ζωή είναι ένας αδιάκοπος αγώνας”. Αγώνας, που μέσα από τα 
ταξίδια του, κάποια νικηφόρα και κάποια ψυχοφθόρα, δίνει νόημα στη ζωή μας 
διότι καμία “Ιθάκη” δε μας γέλασε, μονάχα μας χάρισε ένα “ταξίδι”. Σε αυτό το 
ταξίδι, οι δυσάρεστες και ψυχοφθόρες στιγμές διαμορφώνουν το μέλλον μας και 

όπως στηρίζει και ο Νέστορος αυτήν ακριβώς την θέση ασπάζεται το κρητικό γνω-
μικό “ Τα βάσανα μου χαίρομαι, τις πίκρες μου γλεντίζω”. 
Συνεπώς, η έμφαση δίνεται στην άρνηση του ανθρώπου να σταματήσει την μάχη 
της ζωής σε όλες τις πτυχές της. Τέτοιοι αρνητές, αρνούνται την απελπισία, την 
παραίτηση και έλκονται να βρίσκουν τρόπους επιβίωσης, με πίστη ότι μπορούν 
να καταφέρουν πολλά περισσότερα από αυτούς που τους λένε “ως εδώ, μην γίνε-
σαι υπερβολικός”. Σαφώς και θα αποτύχουν, σαφώς και θα απογοητευτούν, όμως 
επειδή συνεχώς είναι σε επαγρύπνηση (την οποία την έχουν χτίσει) είναι πολύ 
πιθανόν να πουν “άξιζε αυτή η μάχη, χάσαμε, θα μας δοθεί άλλη - όσο και αν 
πονάμε”. 
Έτσι ο λειτουργικός άνθρωπος θα είναι πάντα αιφνιδιαστικός, δυναμικός, εκκω-
φαντικός χωρίς να κραυγάζει, θα έχει την μέγιστη ψυχική γαλήνη και αισιοδο-
ξία να βρίσκει συνεχώς τρόπους να εκδηλώνει τις δεξιότητες του κόντρα στα πιο 
ισχυρά “όχι”, κόντρα στην μεγαλύτερη ταπείνωση και θα αντέχει μέσα στην καθη-
μερινή του ρουτίνα ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές πολύ περισσότερο από 
κάποιον άλλο. 
Αυτό είναι το τελευταίο μου άρθρο ως μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αθηνών, μιας και επρόκειτο σύντομα να αλλάξω υπηρεσιακή στέγη εκτός του 
Νομού Αττικής. Δυστυχώς θα συμπορευτώ με πολλούς συναδέλφους μου, ότι βι-
ώνουμε ακραίες υπηρεσιακές συνθήκες σε ζητήματα οργάνωσης του σώματος. 
Μπορεί να είμαστε Έλληνες Αστυνομικοί όμως δεν παύει να έχουμε χαρακτήρα, 
προσωπική ζωή και δυνατότητες σε πλείστους διαφορετικούς κλάδους, με διαφο-
ρετικά ενδιαφέροντα. Το άρθρο αυτό το έγραψα, όχι μόνο ως Ψυχολόγος, αλλά 
και ως Αστυνομικός που έχει δουλέψει με όλους εσάς “στο πεζοδρόμιο” σε συν-
θήκες που ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, σε στιγμές mobing από προσωπικό 
της ανώτερης ιεραρχίας, για να σας πιέσω να μην παραιτηθείτε από τον εαυτό 
σας. Να μην παραιτηθείτε από το γενικότερο κλίμα που επικρατεί και πολύ περισ-
σότερο να μην ντραπείτε (μόνοι σας, αθόρυβα) όταν και αν θέλετε να ζητήσετε 
βοήθεια από τους Ψ αν θεωρείτε πως βιώνετε μία αβοηθησία, μία απελπισία, 
έναν ανεξέλεγκτο θυμό ή ένα διάχυτο άγχος, διότι η ζωή σας αξίζει πολύ παραπά-
νω από τον θεσμό στον οποίο υπηρετείτε. Ήταν κάποτε ντροπή να πας σε επαγ-
γελματία ψυχικής υγείας, πλέον είναι “μαγκιά”.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον  ΠΑΚΟ Δημοσθένη για τους λόγους 
που γνωρίζει πολύ καλά, αλλά και τον ΧΥΤΑ Κωνσταντίνο που μας συνδέει μία 
ιδιαίτερα στενή - αδελφική φιλία διότι μου έδωσαν βήμα έκφρασης μέσα από 
αυτή τη στήλη στην εφημερίδα του σωματείου, να γράφω για ζητήματα ψυχικής 
υγείας.     - Σας ευχαριστώ πολύ.

του  Χατζησυμεωνίδη Σταύρου
Μέλους της Ε.ΑΣ.Υ.Α.

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

Η ημέρα που θεσπίστηκε από την Πολιτεία ως αναγνώριση του έργου και της 
προσφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας προς το κοινωνικό σύνολο. Ημέρα μνή-
μης για όλους τους συναδέλφους μας που έχασαν την ζωή τους εν ώρα υπη-
ρεσίας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών, 
είναι όμως και μέρα στοχασμού για όλους μας για το πως θα ανταποκριθούμε 
στις απαιτήσεις που δικαίως η Ελληνική κοινωνία έχει από εμάς.

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εύχεται χρόνια πολλά 
σε όλους και ο Άγιος Αρτέμιος να είναι δίπλα μας μέρα και νύχτα.
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Δυνατότητα πραγματοποίησης test κορονοϊού από 
τις Υγειονομικές Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.- Μη τήρηση 

υγειονομικών πρωτοκόλλων

Πραγματοποίηση rapid–test για Covid-19 
στα Κ.Ι.Α. Ικανοποίηση αιτήματος Ε.ΑΣ.Υ.Α

Άμεση διενέργεια τεστ covid-19 σε όλους τους 
αστυνομικούς που συμμετείχαν στα μέτρα

Οι Έλληνες Αστυνομικοί δεν έμειναν σπίτι,
τα κάνουν όλα και συμφέρουν,

χωρίς καμία έμπρακτη μέχρι σήμερα αναγνώριση!!!

Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε προειδοποιήσει για το τι μέλλει 
γενέσθαι όταν νομοτελειακά θα υπήρχαν κρούσματα Covid-19 σε μάχιμες Υπηρεσίες 
πρώτης γραμμής. Ωσάν μάντεις κακών, ερχόμαστε να επιβεβαιωθούμε με τον πιο πα-
νηγυρικό τρόπο, αφού τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε αστυνομικούς και κρατουμέ-
νους σε αστυνομικές Υπηρεσίες έχουν σπάσει τα κοντέρ !!! Το εξοργιστικό όμως όλων 
αποτελεί η πλήρης ανοργανωσιά στο ζήτημα της ιχνηλάτησης και της ανακοίνωσης 
ύποπτων κρουσμάτων από ορισμένους Διοικητές Υπηρεσιών και Διευθυντές Διευθύν-
σεων, αφού όπως φαίνεται, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μην «κλείσει» η 
Υπηρεσία τους!!! 
Την ώρα που όλοι οι πολίτες πειθαρχούν στα μέτρα της Κυβέρνησης, την ώρα που 
διάσημες προσωπικότητες αλλά και ολόκληροι Οργανισμοί δίνουν το παράδειγμα και 
δίχως δισταγμό επιδεικνύουν υπευθυνότητα, ανακοινώνοντας κρούσματα που έχουν 
προσβληθεί από τον κορονοϊό για να προστατέψουν το κοινωνικό σύνολο, κάποιοι 
«ινστρούκτορες» Διοικητές και Διευθυντές για να μην «ακουστεί» το οτιδήποτε για 
κορονοϊό στην Υπηρεσία τους, προσπερνούν «υποβρυχίως» την όποια επαφή επιβε-
βαιωμένου κρούσματος με αστυνομικούς!!! Αντί να υπάρχει ανησυχία και αυστηρή 
εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των υπηρεσιακών Διαταγών, τουναντί-
ον υπάρχει ένας διάχυτος ανεξήγητος φόβος. Δεν εφαρμόζονται δε, πλην ελαχίστων 
περιπτώσεων, τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ.. !!!Ενώ η κατεύθυνση του 
Αρχηγείου είναι σαφής και αποτυπωμένη σε υπηρεσιακές διαταγές προκειμένου να 
τηρούνται απαρέγκλιτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, υπάρχουν κάποιοι αξιωματικοί 
«δημόσιοι κίνδυνοι» για την υγεία οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν την αφορμή 
προκειμένου να υπάρξει τεράστια διασπορά του κορονοϊού στην κοινωνία. 
Αναρωτιόμαστε αν υφίσταται κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός  προς τους αρμόδιους 
αξιωματικούς ή μήπως η «αλληλεγγύη» τους έχει ως σκοπό αποκλειστικά τον έλεγχο 
των κατώτερων;
Διατυμπανίζουμε δε προς κάθε κατεύθυνση, ότι είναι η τελευταία φορά που δεν θα 
ανακοινώσουμε δημοσίως τα ονόματά τους. Από την επόμενη φορά θα προβαίνουμε 
στη δημοσίευση των ονομάτων τους και επιπλέον θα κινούνται εναντίον τους, μέσω 

του νομικού μας τμήματος, όλες οι ποινικές διαδικασίες, αφού σύμφωνα με το άρθρο 
285 του ΠΚ:  «Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή 
για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται α) 
με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει 
κοινός κίνδυνος για ζώα, β) με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπο-
ρεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων. 
γ) Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα μεταδοθεί η ασθένεια σε ζώα, επιβάλλεται 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή, και αν είχε ως αποτέλεσμα 
να μεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη. δ) Αν η παραβίαση 
είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών 
και αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να 
επιβάλει ισόβια κάθειρξη».
 Η Ελληνική Αστυνομία διεξάγει ελέγχους και βεβαιώνει καθημερινά δεκάδες παρα-
βάσεις, ενώ την ίδια στιγμή δεν δείχνει ικανή να προστατέψει το ίδιο το προσωπικό 
της, με  ευθύνη ορισμένων στελεχών της τα οποία είτε από τον «φόβο» ανακοίνωσης 
κρουσμάτων, είτε από άγνοια, είτε από αδιαφορία, προκαλούν τεράστιο υγειονομικό 
θέμα σε ολόκληρη την κοινωνία. Μεταφέρουμε την κραυγή αγωνίας των συναδέλφων 
μας οι οποίοι  παρατηρούν αμήχανα, να εκδίδονται υπηρεσιακές Διαταγές και οδηγίες 
άλλων φορέων, οι οποίες δεν τυγχάνουν εφαρμογής!!!
Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί από τη φύση της έναν από τους πυλώνες της Πολιτεί-
ας και πρώτιστη προτεραιότητα του Κράτους οφείλει να αποτελεί η προστασία του 
προσωπικού της, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες έκθεσής του στην πανδημία του 
κορονοϊού, αφού υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο η ΕΛ.ΑΣ. να εξελιχθεί σε υγειονομική 
βόμβα, η οποία θα μεταδώσει τον covid-19 στους πολίτες.

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 100/35 από 31/10/2020 εγγράφου μας,είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι ικανοποιείται το αίτημά μας 
αναφορικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης τεστ covid-19 στα Κεντρικά Ια-
τρεία Αθηνών της ΕΛ.ΑΣ., αφού ήδη έχει τοποθετηθεί ειδικός οικίσκος έξωθεν 
αυτών, μαζί με το λοιμωξιολογικό τμήμα και το κατάλληλο ιατρικό προσωπικό, 
ενώ τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα τεθεί σε λειτουργία η διαδικασία πραγ-
ματοποίησης rapid–test.  
Η δυνατότητα πραγματοποίησης rapid–test στα Κ.Ι.Α. θα εκκινήσει κατόπιν 
σχετικής διαταγής του Αρχηγείου που θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες, σύμ-
φωνα με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και η οποία θα αναφέρει 
τη διαδικασία που θα τηρείται προκειμένου να πραγματοποιήσουν το test οι 
συνάδελφοι που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα ή ήρθαν σε επαφή με επιβε-
βαιωμένο κρούσμα και πάντοτε σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που 
έχουν ανακοινωθεί από  τον Ε.Ο.Δ.Υ..
Ο αγώνας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για τη διασφάλιση 
ενός ανθρώπινου και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας για τους συνάδελφους 
– μέλη μας θα συνεχιστεί απρόσκοπτα και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να 
τους θεωρεί ως εργαζομένους β’ κατηγορίας!

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εκφράζουμε τη θλίψη  μας για αυτά που έλαβαν χώρα χθες 
17/11/2020 στο κέντρο της Αθήνας. Η συμπλήρωση 47 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου μας 
βρήκε ως κοινωνία σε «λοκντάουν», λόγω της έξαρσης του κορονοϊού.
Την ώρα λοιπόν που όλος ο κόσμος υποφέρει και ο «εχθρός» είναι κοινός, παρακολουθήσαμε να εκτυλίσ-
σεται μεταξύ των πολιτικών κομμάτων μια -κατά τη γνώμη μας- άνευ ουσίας αντιπαράθεση, η οποία ως 
συνήθως, είχε στη μέση τον Οργανισμό της ΕΛ.ΑΣ. και κυρίως τους εργαζόμενους αστυνομικούς, οι οποίοι 
μήνες τώρα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια με ελάχιστα μέσα, ώστε να είναι ο «τοίχος» της κοινωνίας 
απέναντι στον φονικό ιό.
Αυτή την τιτάνια καθημερινή ηρωική προσπάθεια των συναδέλφων μας προσπαθούν κάποιοι (λίγοι ευτυ-
χώς, όμως επικοινωνιακά ισχυροί) να την διαβάλλουν και να παρουσιάσουν τους αστυνομικούς ως τους 
«κακούς» της υπόθεσης, αφού τους ακολουθούν κατεστημένες αντιλήψεις και ιδεοληψίες. Προφανώς (όπως 
είδαμε και χτες) κάποιοι θεωρούν τους εαυτούς τους υπεράνω των νόμων αφού δεν σέβονται τους υπόλοι-
πους συμπολίτες μας, οι οποίοι καθημερινά υφίστανται τους ελέγχους. Επειδή όλοι κρίνονται, έτσι και αυτοί 
θα κριθούν για τη στάση τους από τους απλούς φορολογούμενους πολίτες.
 Ύστερα από την απόφαση της Κυβέρνησης για την απαγόρευση μαζικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό του 
Πολυτεχνείου, εξαιτίας της πανδημίας (και η απόφαση αυτή θα κριθεί από την κοινωνία), ως εκπροσώπους 
εργαζομένων, αυτό που κυρίως μας αφορά είναι ότι χιλιάδες συνάδελφοί μας εργάστηκαν επί πολλές ώρες 
στα μέτρα στο κέντρο της Αθήνας.
Σε πάρα πολλές περιπτώσεις αντικρίσαμε εικόνες συνωστισμού με συναδέλφους μας να είναι κυριολεκτικά 
ο ένας πάνω στον άλλο, απόρροια της αποστολής τους για τα χθεσινά μέτρα, των εντολών, των όσων δια-
δραματίστηκαν και ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις, της ανεπάρκειας όσων είχαν την ευθύνη να ηγούνται 
στο πεδίο.
Για το λόγο αυτό ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να υπάρξει μέριμνα από την Ηγεσία ώστε όλοι όσοι διατέθηκαν στα χθεσινά 
μέτρα να πραγματοποιήσουν το προβλεπόμενο τεστ για τον κορονοϊό, ώστε να αποφευχθούν δύσκολες κα-
ταστάσεις τις επόμενες εβδομάδες. Τούτη η αξίωσή μας δεν αποτελεί διεκδίκηση, είναι ΑΠΑΙΤΗΣΗ μας και 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της Ηγεσίας.
Αναφορικά με ορισμένους που ξαφνικά χθες για λόγους επικοινωνιακούς ανακάλυψαν ότι η Αστυνομία μπο-
ρεί να εξελιχθεί σε υγειονομική βόμβα, τους καλωσορίζουμε στην πραγματικότητα και τους παραπέμπουμε 
στις δεκάδες ανακοινώσεις μας για το θέμα αυτό.
 Οι Έλληνες αστυνομικοί καθημερινά βρίσκονται σε μπλόκα ερχόμενοι σε επαφή με πολίτες, πραγματοποι-
ούν μεταγωγές στα δικαστήρια συνωστιζόμενοι σε υπηρεσιακά λεωφορεία που στοιβάζονται ακόμα και 15 
άτομα, φρουρούν κρατητήρια με δεκάδες κρατούμενους και η λίστα δεν έχει τελειωμό.
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Διμοιρίες Αθηνών: Τα κάνουν όλα και συμφέρουν
Ύστερα από τα όσα τραγικά συνέβησαν τα ξημερώ-
ματα (9/9/2020) στο Κ.Υ.Τ. της Μόριας και τα οποία 
όλη η Ελλάδα παρακολουθεί με αγωνία, η Ηγεσία 
αποφάσισε να μετακινήσει, πριν ακόμα ο «αλέ-
κτωρ λαλήσει τρεις», τρεις (3) διμοιρίες της Υ.Α.Τ. 
Αττικής προς ενίσχυση των τοπικών αστυνομικών 
δυνάμεων, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα, 
τόσο για τους υπηρετούντες στο νησί συναδέλ-
φους όσο για τους πολίτες και τους μετανάστες.
Οι συνάδελφοί μας δεν λογάριασαν στο ελάχιστο 
ότι διαταράχθηκε ο οικογενειακός και υπηρεσιακός 
τους προγραμματισμός αφού τους ξύπνησαν αιφ-
νιδιαστικά στις 04.00 τα ξημερώματα και μέσα σε 
45 λεπτά παρευρίσκονταν άπαντες στην έδρα της 
Υπηρεσίας, έτοιμοι να επιτελέσουν την αποστολή 
τους, επιδεικνύοντας για πολλοστή φορά συγκινη-
τική προσήλωση στο καθήκον και στο εθνόσημο.

Αυτό κύριοι, δεν αποτελεί θέμα μισθού ή επαγγελματισμού, καθώς δεν μετριούνται όλα με 
τα χρήματα, αλλά φιλότιμο και αγάπη προς την Πατρίδα και τον συνάδελφο.Παρ’ αυτά, δεν 
μπορούμε να μην μεταφέρουμε, προς όλες τις κατευθύνσεις, τα δικαιολογημένα παράπονα 
και την αγανάκτηση των συναδέλφων, όσο και τη δική μας, καθ’ ότι λίγους μήνες πριν στην 
ίδια νησιωτική περιοχή, η οποία χρόνια δοκιμάζεται, όσο καμία άλλη, από το προσφυγικό 
– μεταναστευτικό ζήτημα, η Πολιτεία και η Ηγεσία αποφάσισαν την αποστολή των ίδιων 
αστυνομικών δυνάμεων ώστε να εφαρμόσουν το σχέδιο που είχαν εκπονήσει. Δυστυχώς το 
τι έλαβε χώρα εκεί θα μείνει για πάντα χαραγμένο στις μνήμες μας.
Ουδείς δύναται να λησμονήσει την «υποδοχή» με μπουλντόζες, γεωργικά μηχανήματα, 
καραμπίνες, δυναμίτες, ενώ αξέχαστες παραμένουν δηλώσεις τοπικών αξιωματούχων, οι 
οποίες μας έκαναν να αισθανθούμε ντροπή.  Κυρίως  όμως το γύρω του κόσμου είχαν κά-
νει οι εικόνες με τις άνανδρες επιθέσεις στα δωμάτια αστυνομικών, την ώρα που αυτοί 
κοιμόντουσαν και με τα προσωπικά τους αντικείμενα καμένα και πεταμένα στη θάλασσα 
Για όλα εκείνα τα αίσχη δεν έχει υπάρξει, μέχρι και σήμερα, μία συγγνώμη από κανέναν και 
για να αποποιηθούν ορισμένοι το ανάθεμα, «μεταφέρουν» το φταίξιμο στις «κακές» εντο-
λές. Τους υπενθυμίζουμε ότι στα δωμάτια των ξενοδοχείων δεν διέμεναν οι εντολείς, αλλά 
αστυνομικοί που εκτελούσαν τις εντολές της Ηγεσίας. Ορισμένοι δε εκ του «οίκου» μας, 
έφτασαν στο σημείο να καταγγέλλουν τις διμοιρίες της Δ.Α.Ε.Α. !!! Είναι οι ίδιες διμοιρίες 
που αναζητούσαν απεγνωσμένα σήμερα τα χαράματα και που επί 5 χρόνια ήταν εκεί για να 
προστατεύσουν την τοπική κοινωνία και στηρίζοντας και την οικονομία του νησιού.
Απευθυνόμενοι προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, σεβόμενοι και την κρισιμότητα των 
στιγμών, διαμηνύουμε ότι κατά την άποψή μας έχει έρθει η ώρα ώστε στη διαχείριση της 
συγκεκριμένης Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Α.) να υπάρξει ένα πραγματικά σοβαρό πλάνο και όχι αυτό 
που έως σήμερα εφαρμόζεται. (Η ώρα έχει έρθει εδώ και 15 περίπου μήνες αλλά για λόγους 

μη κατανοητούς σε εμάς, ελάχιστα έχουν αλλάξει).
Χρόνια ολόκληρα προτείνουμε διάφορες λύσεις ώστε να μην γίνεται πρόχειρη διαχείριση 
αυτών των αστυνομικών δυνάμεων, η οποία πέραν των εργασιακών ζητημάτων που εγείρει 
και του αυτονόητου κινδύνου, δυστυχώς, εκθέτει συνεχώς τους συναδέλφους μας σε κακο-
προαίρετες κριτικές, καθιστώντας τους συνεχώς «αποδιοπομπαίους τράγους».Κύριοι της 
Ηγεσίας, έχουμε πολλάκις τονίσει ότι δεν είμαστε επιχειρησιακοί παράγοντες, πλην όμως ο 
θεσμικός μας ρόλος και οι δικές σας πράξεις – παραλείψεις διαχρονικά, μας υποχρεώνουν 
να προβαίνουμε σε  τέτοιου είδους κριτικές.
Θα θέλαμε για μια φορά να συναισθανθείτε την ψυχοσύνθεση και την ψυχολογία του αστυ-
νομικού των ΜΑΤ, όταν
- θα μεταβεί στη Λέσβο,
- θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη (Δ.Ε.Θ.),
- θα μεταβεί στο Βόλο για έναν κεκλεισμένων των θυρών Τελικό Κυπέλλου,
- θα πρέπει να περιφρουρήσει στόχους στο κέντρο της Αθήνας,- θα πρέπει να βρίσκεται στα 
Εξάρχεια για την αποτροπή επεισοδίων,- θα πρέπει να βρίσκεται στον Έβρο για την φύλαξη 
των συνόρων της Πατρίδας μας ,- Δεν έχει καμία σχεδόν ελπίδα να μετακινηθεί στον τόπο 
συμφερόντων του,-Δεν μπορεί να μετακινηθεί, εδώ και χρόνια, σε μία άλλη Υπηρεσία εντός 
των ορίων της Αττικής,
- Δεν γνωρίζει πότε θα επιστρέψει στην οικογένειά του,
- Στις επιτυχίες δέχεται ένα «φιλικό» χτύπημα στην πλάτη,
- Στις αποτυχίες να παραπέμπεται ποινικά και πειθαρχικά
- Αποτελεί μόνιμα τον φταίχτη στα τηλεοπτικά πάνελ
- Δεν έχει λάβει καινούργιο εξοπλισμό για μία δεκαετία
- Δέχεται πλήθος επιθέσεων, ακόμα και τρομοκρατικά χτυπήματα
Με λίγα λόγια να τα κάνει όλα με τα ίδια λεφτά και στο τέλος να κάνει και τον …. «μου-
ντζούρη»
Επιτέλους ας υπάρξει ένα πραγματικά σοβαρό και σύγχρονο σχέδιο για τον τρόπο λειτουρ-
γίας αυτής της νευραλγικής Υπηρεσίας. Ας θωρακιστεί θεσμικά η Δ.Α.Ε.Α όταν επιχειρεί, 
ούτως ώστε, πέραν της επίλυσης βασικών εργασιακών ζητημάτων για τους συναδέλφους να 
μην είναι αναγκασμένη να αναζητεί αστυνομικές δυνάμεις την τελευταία στιγμή, προκειμέ-
νου να επιχειρήσουν σε περιπτώσεις κρίσεων σαν τη σημερινή.
Η περσινή γενναία ενίσχυση της Δ.Α.Ε.Α., την οποία και εμείς χαιρετίσαμε, καθώς ήταν 
πάγιο αίτημά μας, επανέφερε την Υπηρεσία στα αριθμητικά πλαίσια του 2016 και όχι σε 
αυτά που πραγματικά θα έπρεπε να είναι, ενώ δεν μπορούμε να μην στηλιτεύσουμε ότι οι 
διμοιρίες συνεχίζουν να απασχολούνται στο κέντρο της Αθήνας με τον ίδιο τρόπο, με τον 
οποίο διατάσσονταν υπό τις εντολές της προηγούμενης Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας και 
απέτυχε παταγωδώς.
Εν κατακλείδι, δηλώνουμε ότι ο αγώνας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για τη 
διασφάλιση ενός ανθρώπινου και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας για τους συνάδελφους – 
μέλη μας θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε 
δημοσίως τις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου και Μαγνησίας και προσωπικά τους 
Προέδρους κ.κ. Ροδόπουλο Βασίλειο και Διχτά Ανάργυρο, οι οποίες στις επιχειρήσεις ευρείας 
κλίμακας, τόσο στα επεισόδια με μετανάστες στη Μόρια, όσο και κατά τα μέτρα του Τελικού 
Κυπέλου Ελλάδος Ποδοσφαίρου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, με προσωπικές τους 
πρωτοβουλίες και έξοδα των Ενώσεών τους, συνέδραμαν ώστε οι συνάδελφοι-μέλη μας που 
μετακινήθηκαν με Διαταγές της Υπηρεσίας στους Νομούς τους, να λάβουν την προβλεπόμενη 
μέριμνα, μέριμνα η οποία δυστυχώς αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης. Θα ήταν ιδεατό στο 
μέλλον να σταθούμε αντάξιοι και να μπορέσουμε να ανταποδώσουμε μελλοντικά οποιαδή-
ποτε φιλοξενία, όποτε και όταν αυτό απαιτηθεί.
Το φλέγον όμως ζήτημα είναι για ποιο λόγο να απαιτείται συνεχώς η συνδρομή του συνδικα-
λιστικού κινήματος για να καλύπτονται οι ανεπάρκειες του συστήματος ;
Και δυστυχώς ο ελλιπέστατος επιχειρησιακός σχεδιασμός δεν εξαντλήθηκε σε αυτό, αφού 
στην μεν Λέσβο την πρώτη μέρα της επιχείρησης οι δυνάμεις εργάστηκαν ασταμάτητα επί 32 
συνεχείς ώρες (!!!!), ενώ τις επόμενες ημέρες «ευτυχώς» γι’ αυτούς αρκέστηκαν σε ωράρια 
τα οποία ξεπερνούσαν τις 15 ώρες !!!!  Αν σε όλα τα προαναφερόμενα προσθέσουμε και 
ότι η μοναδική προσφορά φαγητού ήταν αυτές οι ντροπιαστικές εικόνες που έχουν κάνει το 
γύρω του διαδικτύου, αντιλαμβανόμαστε άπαντες τις τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας κατά 
παρέκκλιση κάθε προβλεπόμενης Διάταξης…
Επιπλέον, και επειδή ο κατήφορος δεν είχε τελειωμό, στη δε πόλη του Βόλου σε έναν ποδο-
σφαιρικό αγώνα κεκλεισμένων των θυρών (!!!) του οποίου η διεξαγωγή ήταν γνωστή  αρκετές 
ημέρες πριν, ουδείς είχε φροντίσει για την παροχή της προβλεπόμενης διοικητικής μέριμνας 
στους συναδέλφους μας, οι οποίοι μετακινήθηκαν από την πρωτεύουσα και ήταν πασιφανές 
ότι θα εργαστούν ανελλιπώς  ολόκληρη την ημέρα.
Οι επιφορτισμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες οφείλουν σε περιπτώσεις Επιχειρή
σεων ευρείας κλίμακας προς αντιμετώπιση εκτάκτων και σοβαρών καταστάσεων αστυνομι-

κής φύσεως (Τελικός Κυπέλου Ποδοσφαίρου, Μυτιλήνη, Δ.Ε.Θ. κλπ)  όταν υπάρχει  μετακίνη-
ση μεγάλου αριθμού αστυνομικών, να παρέχουν τα αυτονόητα, ήτοι πλήρη διατροφή (γεύμα 
ή δείπνο) και πρόχειρο φαγητό, λόγω των ειδικών περιστάσεων που επιβάλλουν την εκτέλεση 
των συγκεκριμένων υπηρεσιών (υπέρβαση ωραρίου εργασίας, μετακίνηση μακράν της έδρας 
της Υπηρεσίας και διαμονή σε χώρους που καθορίζονται από την Υπηρεσία)  και να μην  θε-
ωρούν ότι το μόνο Π.Δ. το οποίο πρέπει να τηρείται είναι το Π.Δ. του Πειθαρχικού Δικαίου!
Δηλώνουμε ότι συντασσόμαστε απόλυτα με τις έγγραφες παρεμβάσεις της Π.Ο.Α.Σ.Υ. για τα 
ζητήματα της Διοικητικής μέριμνας και επιπρόσθετα θέλουμε να θέσουμε τα εξής ερωτήματα:
Ας μας εξηγήσει επιτέλους η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία τι εννοεί όταν διατυμπανίζει παντού 
ότι πρέπει να είμαστε επαγγελματίες αστυνομικοί;
Επιθυμούμε να τύχουμε υπεύθυνης απαντήσεως αν ένας εργαζόμενος αστυνομικός ύστερα 
από τόσες ώρες συνεχούς υπηρεσίας είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις Διαταγές;
Σε συντρέχουσα περίπτωση λάθους από έναν αστυνομικό που εργάζεται υπό αυτές τις απα-
ράδεκτες συνθήκες κάτω υπό υπηρεσιακές διαταγές και κατευθύνσεις, τα αντανακλαστικά 
της Ηγεσίας θα είναι για ακόμα μια φορά τάχιστα (Ε.Δ.Ε.), όπως συνήθως ;;; 
Ή μήπως πρέπει κάποια στιγμή να αποδοθούν επιτέλους Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι; (να 
κάνουν δηλαδή επιτέλους μια Ε.Δ.Ε. στον εαυτό τους).
Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ώστε και οι πολίτες να κατανοήσουν επιτέλους  υπό ποιες 
συνθήκες εργάζονται οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία οι οποίοι καλούνται να δι-
αχειριστούν σχεδόν εξ ολοκλήρου το εθνικό πρόβλημα του μεταναστευτικού, το οποίο έχει 
μετατραπεί κατ’ αποκλειστικότητα σε αστυνομικό !!! Άμεσα εμπλεκόμενα δε, είναι τα μέλη 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών από υπηρεσίες όπως ΜΑΤ, Ασφάλεια και ΟΠΚΕ, 
τα οποία είναι μονίμως τα θύματα όλης αυτής της απαράδεκτης και τραγικά επαναλαμβα-
νόμενης ιστορίας, παρακολουθώντας έως πότε θα εκτυλίσσεται αυτό το άθλιο παιχνίδι στις 
πλάτες των ιδίων και των οικογενειών τους, καθώς και εναντίον του θεσμού που πασχίζουν να 
υπηρετήσουν τίμια και αψεγάδιαστα.
Θεωρούμε υποχρέωσή μας, όπως ευχαριστήσαμε τις Ενώσεις Μαγνησίας και Λέσβου, να 
ευχαριστήσουμε δημοσίως ίσως για πρώτη φορά έναν ανώτερο Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., τον 
Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, Ταξίαρχο κ. Παπαδήμο Δημή-
τριο, η συνδρομή του οποίου στο να εξομαλυνθεί η κατάσταση για τις Αστυνομικές Δυνάμεις 
ήταν καταλυτική και καθοριστική και τούτο μας μεταφέρεται καθημερινά από εκλεγμένους 
αντιπροσώπους μας, αλλά και απλά μέλη μας που βρίσκονται στη Μυτιλήνη.
Κλείνοντας, καλούμε την Πολιτεία να επιταχύνει τις πρωτοβουλίες της με την ελπίδα ότι δεν 
θα υποκύψει στα κάθε είδους συμφέροντα, θέτοντας πάνω από όλα το δημόσιο συμφέρον 
και τη δημόσια τάξη στη χώρα μας.
Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο…

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο…



σύγχρονηαστυνομία 12

θα ανεβάσουν τον μέσο όρο τους και θα λάβουν μεγαλύτερη σύνταξη και θα έχουν  
μεγαλύτερο εφάπαξ, μεγαλύτερο μέρισμα από τα ταμεία μας (ΜΤΣ, ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΥΑΠ) 
και τα παιδιά τους μεγαλύτερο ΒΟΕΑ αν δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος κατά την 
ημερομηνία της προαγωγής.
Οι Αρχιφύλακες που έχουν τώρα πάνω από 33 χρόνια Υπηρεσίας με την προαγωγή 
τους στο βαθμό του Ανθ/μου, θα μειώσουν την προσωπική τους διαφορά από 229 € 
στα 59  €. Στο καθαρό ποσό θα δουν μείωση λόγω ασφαλιστικών εισφορών αλλά θα 
πάρουν μεγαλύτερο εφάπαξ , μεγαλύτερο μέρισμα από τα ταμεία μας και τα παιδιά 
τους μεγαλύτερο ΒΟΕΑ αν δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος κατά την ημερομηνία 
της προαγωγής.
Όλοι οι υπόλοιποι μη ανακριτικοί που θα προάγονται στο βαθμό του Ανθ/μου στα 30 
χρόνια με την συμπλήρωση των 32 ετών  με την στρατιωτική θητεία  θα έχουν 170 € 
τελική αύξηση στα μικτά περίπου 100 € καθαρά και όλα τα πλεονεκτήματα που ανα-
φέραμε στις προηγούμενες περιπτώσεις.  

Το βαθμολόγιο που κατέθεσε η διοίκηση της ΠΟΑΣΥ είναι μια βελτίωση του νόμου του ισχύ-
οντος μισθολογίου, όπως ορίζεται βάση των διατάξεων του νόμου 3686/2008. Η πρόταση 
της βελτίωσης του βαθμολογίου, έρχεται προκειμένου να μετριάσει τις μεγάλες απώλειες 
που πραγματοποιήθηκαν σε βάρος των αστυνομικών, ειδικά των χαμηλόβαθμων με το μι-
σθολόγιο που ψηφίστηκε με το νόμο 4472/2017(Τόσκας-Καμμένος). Με την πρόταση της 
Ομοσπονδίας γίνεται μια προσπάθεια για περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξη σε όλες τις κα-
τηγορίες των χαμηλόβαθμων, προκειμένου να μετριαστούν οι  απώλειες του εισοδήματος 
των αστυνομικών που είχαν  με τον νόμο 4472/2017.

Στο άρθρο 11 του ν. 3686/2008 προβλέπονταν ότι Αστυφύλακες που δεν ασκούν κα-
θήκοντα Ανακριτικού Υπαλλήλου, προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα και του 
Αρχιφύλακα με την συμπλήρωση 12 και 16 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κα-
τάταξή τους, ενώ με αίτησή τους με τη συμπλήρωση 33 ετών πραγματικής υπηρεσί-
ας από την κατάταξή τους ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω ορίου ηλικίας, 
προάγονται στους βαθμούς του Ανθυπαστυνόμου και Υπαστυνόμου Β’.  Ο Αρχιφύλα-
κας με 29 έτη υπηρεσίας βρίσκεται στο 10ο κλιμάκιο και έχει βασικό 1.925 € και 90 € 
επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών.  Η καταληκτική απώλεια στο μισθό του με το προηγού-
μενο μισθολόγιο (δηλ πριν την ψήφιση του ν. 4472/2017) είναι 230 €.   
Με την πρόταση της  Π.Ο.ΑΣ.Υ. για προαγωγή του στον βαθμό του Ανθ/μου στα 30χρό-
νια υπηρεσίας από την κατάταξή του, έχει δικαίωμα με αίτησή του και σεμινάριο 
αντίστοιχο των Αρχιφυλάκων, να προαχθεί στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου όπου με 
τα 30χρόνια (χωρίς στρατιωτική θητεία - αφορά γυναίκες)  θα βρίσκεται στο 9ο κλι-
μάκιο με βασικό μισθό 1.995 € και επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών 100 €, ήτοι αύξηση 
70+10=80 €.  Με την συμπλήρωση 31 ετών πραγματικής υπηρεσίας (χωρίς στρατιωτι-
κή θητεία - αφορά γυναίκες) θα βρεθεί στο κλιμάκιο 8 και θα έχει βασικό μισθό 2.065 
€, επίδομα Ιδιαίτερων Συνθηκών 100 €, ήτοι 140+10=150 €.  Τέλος, με τη συμπλήρωση 
32 ετών (χωρίς στρατιωτική θητεία αφορά γυναίκες )   θα βρεθεί στο κλιμάκιο 7 με 
βασικό μισθό 2.085 €, συν 100 € ιδιαίτερων Συνθηκών, ήτοι αύξηση 160+10=170 €. 

Η στρατιωτική θητεία υπολογίζεται κανονικά για την ένταξη στα επόμενα  κλιμάκια  
έτσι  Αρχ/κας που θα προαχθεί στον βαθμό του Ανθ/μου με 30 έτη πραγματικής υπη-
ρεσίας και 2 έτη στρατιωτική θητεία  θα βρεθεί  αμέσως στο κλιμάκιο 7 με βασικό 
μισθό 2085 €, συν 100 € ιδιαίτερων συνθηκών, ήτοι αύξηση 160 € στον βασικό +10 € 
στο ιδιαίτερων συνθηκών =170 €. 

ΑΡΧ-ΑΝΘΜΟΣ / 30 ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΑΤ ΘΗΤΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟ  9 / αύξηση 
70+10=80 €
ΑΡΧ-ΑΝΘΜΟΣ / 30 ΕΤΗ ΜΕ 1 ΕΤΟΣ ΣΤΡΑΤ ΘΗΤΕΙΑ / ΚΛΙΜΑΚΙΟ  8 / αύξηση 140+10=150 
€
ΑΡΧ-ΑΝΘΜΟΣ / 30 ΕΤΗ ΜΕ 2 ΕΤΗ ΣΤΡΑΤ ΘΗΤΕΙΑ / ΚΛΙΜΑΚΙΟ  7 / αύξηση 160+10=170 €

Συνεπώς  υπολείπεται του προηγούμενου μισθολογίου δηλαδή πριν την ψήφιση του 
ν. 4472/2017, 59 €.  τα οποία και έπαιρνε στα 29  χρόνια πραγματικής υπηρεσίας με 
2 έτη στρατιωτική θητεία. Εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω ορίου ηλικίας  
προάγονται, στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Β` και Υπαστυνόμου Α’. 

Οι Αρχιφύλακες με 32 χρόνια  με την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθ/μου θα μηδε-
νίσουν την προσωπική τους διαφορά και θα δουν μια μικρή αύξηση στο καθαρό ποσό 
που λαμβάνουν γύρω στα 50 € καθαρά, ενώ αν παραμείνουν για 4 με 5 χρόνια ακόμη, 

Οι Αστυφύλακες Ανακριτικοί Υπάλληλοι του ν. 2226/1994, με την πρόταση της ΠΟΑ-
ΣΥ προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα, Αρχιφύλακα και Υπαστυνόμου με την 
συμπλήρωση 10, 14 & 24 έτη υπηρεσίας από την κατάταξή τους  στο Σώμα. Δηλαδή 
προάγονται ένα χρόνο νωρίτερα  σε Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι, σε σχέση με 
τον ν. 3686/2008. 
Οι Ανθυπαστυνόμοι επίσης αυτής της κατηγορίας  με αίτησή τους και 33 χρόνια υπη-
ρεσίας από την κατάταξή τους στο Σώμα προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου 
Β’, ενώ με 37 έτη υπηρεσίας προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ και ενόψει 
αυτεπάγγελτης αποστρατείας στο βαθμό του Αστυνόμου Β’.
Λαμβάνοντας το βαθμό του Αρχιφύλακα ένα χρόνο νωρίτερα, θα βρεθούν από το κλι-
μάκιο 22 στο κλιμάκιο 21 και θα έχουν αύξηση 30 € +10 € (των ιδιαίτερων συνθηκών) 
= 40 €. Ενώ στα 24 χρόνια που γίνονται Ανθυπαστυνόμοι κατά ένα χρόνο νωρίτερα θα 
βρεθουν από το 14ο κλιμάκιο στο 13 κλιμάκιο και θα έχουν 70 € αύξηση. 
Στα 32 έτη θα βρίσκονταν στο κλιμάκιο 7 και δεν θα είχαν άλλη αύξηση  μιας και θα 
παρέμειναν Ανθ/μοι. 
 Στα 33 έτη με το προταθέν μισθολόγιο  θα προαχθούν  στο βαθμό του Υπαστυνόμου 
Β’, θα βρεθούν στο κλιμάκιο 6 και θα έχουν 60 € αύξηση +20 € (Ιδιαιτέρων Συνθη-
κών)=80 €.
Ενώ στα 37 έτη που θα προαχθεί στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’, θα βρεθεί στο κλι-
μάκιο 5 και θα έχει 30 € αύξηση. Με τις αυξήσεις που θα έχει με το νέο βαθμολόγιο 
θα χτίσει υψηλότερο μέσο όρο οπότε θα έχει και μεγαλύτερη σύνταξη όπως επίσης  
μεγαλύτερο εφάπαξ , μεγαλύτερο μέρισμα από το ΜΤΣ και τα παιδιά τους μεγαλύτερο 
ΒΟΕΑ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 154 του ν.4472/17 υπάρχει μεταβατική διάταξη για την μι-
σθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων λειτουργών και υπαλλήλων όπου 
κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των λειτουργών και 
υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος 
μέρους πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρε-
τούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη 
από το φορέα αυτόν μέχρι και τις 31/12/2016, που σημαίνει ότι για κατάταξη μέχρι 
31-12-2016 συνεχίζει να μετράει η θητεία.

Η πρόταση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για το βαθμολόγιο 
σε συνάρτηση με τις μισθολογικές απολαβές

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Εξέλιξη Αστυφυλάκων μη Ανακριτικών 
Υπαλλήλων

Εξέλιξη Ανακριτικών Αστυφυλάκων
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Οι Αστυφύλακες, οι Υπαρχιφύλακες και οι Αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση Αστυ-
φύλακα, δύνανται να προάγονται στο βαθμό του Αρχιφύλακα, σύμφωνα με το  π.δ. 82/2006  
και προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο 
βαθμό τους. Κατ` εξαίρεση οι Αρχιφύλακες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου   εφόσον συ-
μπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) έτη  και ο τίτλος σπουδών τους δεν λήφθηκε υπόψη για 
την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθμό του Αρχιφύλακα.  (Στο προηγούμενο ήταν 
3 έτη στα ΤΕΙ)
Οι Ανθυπαστυνόμοι που δεν εισήχθηκαν στα ΤΕΜΑ  προάγονται στον βαθμό του Υ/Β’ με 
αίτησή τους και 9 έτη στον βαθμό  (πριν απαιτούνταν  ή 26 έτη στο Σώμα ή με αίτησή του και 
22 έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή του, εκ των οποίων έντεκα (11) στο βαθμό 
του Ανθυπαστυνόμου, εφόσον είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προάγονται 
λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας) του Υ/Α’ με 4 έτη στον 
βαθμό του Υ/Β’, στον βαθμό του Α/Β’ με 5 έτη στον βαθμό του Υ/Α’ και εν όψει αυτεπάγγελ-
της αποστρατείας λόγω ορίου ηλικίας, στον βαθμό του Α/Α’. 
Αυτό θα επιφέρει ικανοποιητικές  αυξήσεις μιας και η νέα βαθμολογική εξέλιξη θα γίνεται 
πολύ πιο γρήγορα και θα προωθούνται στα αντίστοιχα ανά βαθμό κλιμάκια. 

Οι Ανθυπαστυνόμοι προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνό-
μου Β` μετά την αποφοίτηση τους από το Τμήμα Επαγγελ-
ματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), στο 
οποίο εισάγονται κατόπιν εξετάσεων.
Οι Ανθυπαστυνόμοι του άρθρου 10 προάγονται στο βαθ-
μό του Υπαστυνόμου β` μετά την αποφοίτησή τους από το 
Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων 
(Τ.Ε.Μ.Α.), στο οποίο εισάγονται κατόπιν εξετάσεων σύμφω-
να με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
Οι Υπαστυνόμοι β` απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. εξελίσσονται μέ-
χρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και. προάγο-
νται, εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, λόγω συμπλη-
ρώσεως 35ετίας ή καταλήψεως από το όριο ηλικίας, εκτός 
οργανικών θέσεων, μέχρι το βαθμό του Ταξίαρχου  

Βαθμολογική εξέλιξη Αρχιφυλάκων - Ανθυπαστυνόμων

Εξέλιξη Ανθυπαστυνόμων  που εισήχθηκαν στα ΤΕΜΑ

Εξέλιξη Αξιωματικών Σ.Α.Ε.Α.
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Οικονομική Ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78

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

Επανέρχομαι με νεότερό μου άρθρο για τον ειδικό λογαριασμό, διότι το τελευταίο διάστη-
μα, έχουν δρομολογηθεί από το Ταμείο μας κάποιες σημαντικές εξελίξεις.Πρόσφατα με την 
υπ’ αριθ. 8000/28/14-ιδ’ από 9-9-2020 Απόφαση κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, απο-
φασίστηκε, η διενέργεια αναλογιστικής μελέτης με σκοπό:

α) τον επαναπροσδιορισμό της μηνιαίας εισφοράς ή τον ορισμό συγκεκριμένου ποσού ει-
σφοράς για όλους τους μετόχους και όχι ποσοστό κράτησης επί του μηνιαίου βασικού,
β) τον επανακαθορισμό της παροχής για κάθε κατηγορία μετόχων, θέτοντας συγκεκριμένα 
κριτήρια βάσει των οποίων το ύψος αυτής θα διαμορφώνεται κάθε φορά,
γ) την ένταξη σε αυτόν και ασφαλισμένων στα ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων (υποχρε-
ωτική-προαιρετική).
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το βοήθημα που λαμβάνεται από τους μετόχους 
είναι αποκλειστικά συνδεδεμένο με τον πραγματικό βαθμό που φέρει και όχι με την πάθηση 
για την οποία το αιτείται. 

Π.χ. Αστυφύλακας ο οποίος πάσχει από καρκίνο δύναται να λάβει μέχρι 1.602,35 ευρώ, ενώ
Αστυνόμος Α’ για την ίδια αιτία μπορεί να λάβει μέχρι 1.922,82 ευρώ. Αυτό βέβαια, στην 
παρούσα φάση, όπως αναφέρω και παραπάνω, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι 
απόλυτα λογικό γιατί η κράτηση που διενεργείται είναι ποσοστό 1/1000 επί του βασικού 
μισθού. Άρα όσο πιο μεγάλος ο βαθμός πιο πολλές οι κρατήσεις και αντίστοιχα πιο μεγάλο 
και το βοήθημα. Κάθε μήνα αποδίδονται από την Διαχείριση Χρηματικού περίπου 55.000 
ευρώ. Γι΄ αυτό πολύ σωστά στην αναλογιστική μελέτη έχει προβλεφθεί το ενδεχόμενο 
συγκεκριμένου ποσού εισφοράς, ώστε στην συνέχεια να αλλάξει η Απόφαση του ΔΣ του 
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με την οποία έχουν καθοριστεί τα ποσά ανά βαθμό και να οριστούν νέα ποσά
σε συνάρτηση με την πάθηση του κάθε μετόχου. Να γίνει δηλαδή μία αξιολόγηση της σοβ 
ρότητας κάθε ασθένειας, όπως αυτές καταγράφονται στην κείμενη νομοθεσία που διέπει 
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να συνδεθεί απόλυτα το ποσό με την πάθηση. Κάτι αντίστοιχο άλλωστε, 
ισχύει ήδη στο Πρώην Ίδρυμα Εξοχές και νυν Μέριμνας και Αριστείας.

Επίσης, θεωρώ πολύ σωστό την ένταξη στον Ειδικό Λογαριασμό και των ασφαλισμένων
στα Ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, μία πρόταση που έχει καταθέσει η ομοσπονδία
μας-Π.Ο.ΑΣ.Υ. εδώ και δύο χρόνια. όπως ακριβώς έγινε και με τον Κλάδο Υγείας στον οποίο
πρόσφατα εντάχθηκαν όλοι οι πρωτοδιοριζόμενοι στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και
προαιρετικά όσοι έχουν μέχρι δέκα έτη υπηρεσίας. Θα είναι η δεύτερη σταδιακή συγχνευση
Ταμείων μετά το μακρινό για όλους μας 1984, έτος ενοποίησης των δύο Σωμάτων (Χωρο-
φυλακής και Αστυνομίας Πόλεων). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο τρόπος υπολογ 
σμού του εφάπαξ βοηθήματος είναι κοινός και για τα δύο προνοιακά Ταμεία-Τομείς (Τ.Π.ΑΣ. 
και Τ.Π.Υ.Α.Π.). Θεωρώ λοιπόν ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου σταδιακά τα δύο(2) αυτά 
Ταμεία να συγχωνευθούν σε ένα. Το ΔΣ του Ταμείου πρέπει να εξετάσει και αυτό το ενδεχ 
μενο. Είναι ένα θέμα που θα τεθεί από μέρους μου στην Π.Ο.ΑΣ.Υ στην προσεχή Γενική 
Συνέλευση.

Θέλω τέλος να σημειώσω ότι με τον Ν.4393/2016 καταργήθηκε το άρθρο 150 του 
Ν.3655/2008, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφερόταν η επιχορήγηση από τον Ειδικό Λογαρια-
σμό του Επικουρικού Ταμείου Χωροφυλακής. Πλέον ο ειδικός λογαριασμός με το άρθρο 137 
του Ν. 4483/2017 υπάγεται στον Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.. (Αξίζει για την ιστορία να επαναλά-
βω ότι αν υφίσταται σήμερα ο Ειδικός Λογαριασμός, οφείλεται στις ενέργειες που έκανε 
αποκλειστικά η Π.Ο.ΑΣ.Υ.. Οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Με απλά λόγια, στο τέλος χρήσης 
κάθε έτους, τυχόν πλεονάσματα θα μπορούσαν νε μεταφερθούν στο πρώην Τ.Ε.Α.Ε.Χ. και 
νυν e-ΕΦΚΑ και να ενισχύσουν τα υπάρχοντα κεφάλαια.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι τα χρήματα που υπάρχουν στους τραπεζικούς λογα-
ριασμούς του Ειδικού Λογαριασμού, πρέπει όλα να δοθούν για τον σκοπό που προβλέπει η 
νομοθεσία που τον διέπει. Άποψή μου δε, είναι ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να παραμένουν 
στον διαχειριστικό λογαριασμό και όχι να μεταφέρονται στην τράπεζα της Ελλάδος με την 
μορφή επένδυσης (Μερίδια). Συνεπώς πρέπει να εξαιρεθεί ο Ειδικός Λογαριασμός από την 
διαδικασία μεταφοράς κεφαλαίων προς επένδυση.

Φρουρά Α.Μ.Α. – Φρουρά Δ.Ε.Λ./Α.Ε.Α. 
Επανερχόμαστε για πολλοστή φορά σε ένα ζήτημα το οποίο έχουμε πολλάκις θέ-
σει υπ’ όψη των αρμοδίων και αφορά τις Υπηρεσίες που δικαιούνται τη μάχιμη 
πενταετία.
Αναφερόμαστε στη Φρουρά Α.Μ.Α η οποία είναι επιφορτισμένη με τη φύλαξη 
του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α. και η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών 
και στη Φρουρά Δ.Ε.Λ./Α.Ε.Α η οποία είναι επιφορτισμένη με τη φύλαξη του κτι-
ρίου του Αρχηγείου και η οποία υπάγεται στην Διεύθυνση Αστυνομικού Προσω-
πικού & Εσωτερικών Λειτουργιών Α.Ε.Α.
Είναι απορίας άξιο, πως στα κτίρια αυτά τα οποία αποτελούν τη βιτρίνα της ΕΛ.ΑΣ. 
και που περιλαμβάνονται ως πρώτοι «στόχοι» στις κατά καιρούς προκηρύξεις των 
τρομοκρατών, η εκτέλεση υπηρεσίας των συναδέλφων που οργανικά ανήκουν σε 
αυτές, να μην θεωρείται ως «μάχιμη» !!! Και τούτο συμβαίνει διότι οι Φρουρές 
υπάγονται Διοικητικά σε Επιτελεία βάσει Διαταγμάτων, πολλών δεκαετιών πίσω 
!!! Ως αποτέλεσμα, ένας  αστυνομικός αν υπηρετήσει για όλο τον υπηρεσιακό του 
βίο στις δύο προαναφερόμενες Υπηρεσίες, δεν έχει τη δυνατότητα να αναγνωρί-
σει τη μάχιμη πενταετία !!!
Επιπρόσθετα, λαμβάνουμε την ενημέρωση ότι μετά δυσκολίας και με «αλχημεί-
ες» (π.χ. ενισχυτικές  άλλων Υπηρεσιών) καλύπτονται οι ανάγκες, ενώ η χορήγηση 
της Ημερήσιας Ανάπαυσης εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού καθίσταται αρκετά 
δύσκολη. 
Επειδή  οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες (Φρουρά Α.Μ.Α. – Φρουρά Δ.Ε.Λ./
Α.Ε.Α.), μετά βίας διεκπεραιώνουν την ούτως ή άλλως δύσκολη αποστολή τους, 
παρακαλούμε όπως ενισχυθούν με το προβλεπόμενο προσωπικό προκειμένου να 
ανταπεξέλθουν. Επιπλέον, κρίνουμε ότι στην επερχόμενη τροποποίηση της διά-
ταξης που καθορίζει τις Υπηρεσίες που δικαιούνται τη μάχιμη πενταετία όπως 
αναφέρεται και στην υπ’ αριθ. 605/9/100α από 23/10/2020 ανακοίνωση Π.Ο.Α-

Σ.Υ., δεδομένο θεωρούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν οι Φρουρές Α.Μ.Α. και 
Δ.Ε.Λ. με αναδρομική ισχύ, καθ’ ότι πρόκειται για Υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή, τόσο από πλευράς άμεσης επαφής με τους πολίτες, όσο και 
από άποψης επικινδυνότητας, διορθώνοντας παράλληλα κατ’ αυτόν τον τρόπο 
μια χρόνια αδικία.
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Με την υπ’ αριθ. 
1728/20/1089279 
από 27/05/2020 προ-
κήρυξη για την προα-
γωγή αστυφυλάκων, 
υπαρχιφυλάκων και 
αρχιφυλάκων που 
κατέχουν οργανική 
θέση αστυφύλακα, 
στο βαθμό του αρ-
χιφύλακα γενικών 
καθηκόντων, προκη-

ρύχθηκαν εκατό είκοσι (120) θέσεις μέσω εξετάσεων που θα διενεργηθούν από 
28/11/2020 έως και 01/12/2020 σε Αθήνα και Βέροια αντίστοιχα. Στην τρίτη σε-
λίδα της προαναφερόμενης προκήρυξης αναφέρεται ότι ένας διαγωνιζόμενος 
δύναται να εξετασθεί σε μία ή περισσότερες από τις προς εξέταση ξένες γλώσσες 
ήτοι την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Τούρκικη ή Αραβική.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στο μεταξύ εμφιλοχώρησε το Π.Δ. 70 από 29/8/2020 
(ΦΕΚ 165) σύμφωνα με το οποίο οι γλώσσες στις οποίες δύνανται πλέον να εξε-
τασθούν οι διαγωνιζόμενοι είναι οι: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική.

Αρκετά είναι τα μέλη της Ένωσής μας που επικοινωνούν με τα γραφεία μας και 
μας ενημερώνουν για την ξαφνική αυτή αλλαγή, η οποία έλαβε χώρα ενώ οι υπο-
ψήφιοι αρχιφύλακες ευρίσκονται «εν πλω» ως προς την προετοιμασία τους για 
τις εξετάσεις. Και τούτο διότι όπως μας αναφέρουν, πολλοί εξ’ αυτών κατά τους 
θερινούς μήνες παρακολούθησαν και πλήρωσαν συμπληρωματικά μαθήματα ξέ-
νων γλωσσών όπως Ιταλικά, Ισπανικά, Τούρκικα, Αραβικά προκειμένου να βελτι-

ώσουν τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα. Πλέον στα 
μαθήματα αυτά δεν δύνανται να διαγωνισθούν.

ΔΙΕΡΩΤΟΜΕΘΑ:

α)  Για ποιο λόγο έλαβε χώρα αυτή η ξαφνική αλλαγή;

β)  Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των ξένων γλωσσών δίχως να συμπεριλαμ-
βάνονται σε αυτές τα Ιταλικά, τα Ισπανικά, τα Τουρκικά και τα Αραβικά, τη στιγμή 
που το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω και της όξυνσης μεταναστευτικού, οι 
γλώσσες αυτές είναι απαραίτητες;
Φρονούμε ότι για λόγους δικαιοσύνης και αποφυγής αιφνιδιασμού των διαγωνι-
ζομένων, οι εξετάσεις πρέπει να λάβουν χώρα με τα προβλεπόμενα στην προκή-
ρυξη του Μαΐου 2020.

Προτείνουμε επίσης, όπως τροποποιηθεί ως εξής το άρθρο 4 του Π.Δ. 82/2006: 
«Απλή δήλωση ότι επιθυμούν να εξετασθούν μέχρι το ανώτερο δύο (2) γλώσσες 
από Αγγλική,  Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Τούρκικη ή Αραβική», με 
ισχύ για την επόμενη εξεταστική διαδικασία.

Επειδή υπάρχει ευρεία γνώση ξένων γλωσσών στην ΕΛ.ΑΣ. και για λόγους ισο-
νομίας και δικαιοσύνης, κρίνουμε ότι δεν πρέπει να  αποτελεί τεράστιο πλεονέ-
κτημα η γλωσσομάθεια ως προσόν, αδικώντας διαγωνιζόμενους με μεγαλύτερη 
βαθμολογία στα τέσσερα βασικά μαθήματα. Θεωρούμε επίσης αυτονόητο ότι 
τούτο πρέπει να ισχύει, τόσο για τις προαγωγικές εξετάσεις για Αρχιφύλακες, όσο 
και στις προαγωγικές εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Επαγγελματικής Με-
τεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων.

Προαγωγικές Εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα

Εξετάσεις Αρχιφυλάκων: Έτοιμοι για προσφυγή στην 
Δικαιοσύνη

Αναστολή προαγωγικών εξετάσεων για το βαθμό του 
Αρχιφύλακα, έτους 2020

Καίτοι έχουν  παρέλθει σχεδόν είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία που πα-
ρελήφθη το υπ’ αριθ. 300/1 από 01/10/2020 έγγραφό μας, συνοδευόμενο από 
το υπ’ αριθ. 314/9/12α από 02/10/2020 έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., με το οποίο με-
ταφέραμε την αγωνία των ενδιαφερόμενων μελών μας για τις ξαφνικές αλλαγές 
που έλαβαν χώρα αιφνιδιαστικά, τη στιγμή που προετοιμάζονταν για τις προα-
γωγικές εξετάσεις σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1728/20/1089279 από 27/05/2020 
προκήρυξη για την προαγωγή αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων 
που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών 
καθηκόντων, έως σήμερα σχεδόν σαράντα (40) ημέρες πριν τις εξετάσεις, δεν 
έχουμε λάβει ουδεμία απάντηση.

 Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας οφείλει να παραθέσει μια σαφή απάντη-
ση στο ερωτήματα τα οποία θέσαμε με το (α) σχετικό έγγραφό μας, προκειμένου 
ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα μέλη μας. Ήτοι:

α) Τη σκοπιμότητα της αιφνιδιαστικής αλλαγής και πλέον με το Π.Δ. 70 από 
29/8/2020 (ΦΕΚ 165), οι γλώσσες στις οποίες δύνανται πλέον να εξετασθούν οι 
διαγωνιζόμενοι είναι οι: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, ενώ πολλοί εξ’ αυτών κατά 
τους θερινούς μήνες παρακολούθησαν και πλήρωσαν συμπληρωματικά μαθή-
ματα ξένων γλωσσών όπως Ιταλικά, Ισπανικά, Τούρκικα, Αραβικά προκειμένου 
να βελτιώσουν τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα. 
Είμαστε της άποψης ότι γενικά δεν πρέπει να  αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα 
η γλωσσομάθεια ως προσόν, αδικώντας διαγωνιζόμενους με μεγαλύτερη βαθμο-
λογία στα τέσσερα βασικά μαθήματα και γ’ αυτό προτείναμε άλλωστε να τροπο-

ποιηθεί ως εξής το άρθρο 4 του Π.Δ. 82/2006: «Απλή δήλωση ότι επιθυμούν να 
εξετασθούν μέχρι το ανώτερο δύο (2) γλώσσες από Αγγλική,  Γαλλική, Γερμανική, 
Ιταλική, Ισπανική, Τούρκικη ή Αραβική», με ισχύ από την επόμενη εξεταστική δι-
αδικασία, για λόγους δικαιοσύνης και ισονομίας.

β) Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των ξένων γλωσσών δίχως να συμπεριλαμβά-
νονται σε αυτές τα Ιταλικά, τα Ισπανικά, τα Τουρκικά και τα Αραβικά;

Επιπρόσθετα, αλγεινή εντύπωση προκαλεί η απόρριψη αιτήματος μέλους μας 
που ενώ αιτήθηκε υπηρεσιακά την τροποποίηση της αρχικής δήλωσης ξένων 
γλωσσών που έλαβε χώρα με τα τότε ισχύοντα, καθώς με το νέο Π.Δ. δεν δύναται 
να εξετασθεί σε αυτές, εντούτοις η επίσημη απάντηση που έλαβε από την αρμό-
δια Υπηρεσία είναι «ότι το αίτημα του/της εν θέματι Αστυφύλακα τέθηκε υπόψη 
του αρμοδίου οργάνου , το οποίο αποφάσισε ότι δεν είναι δυνατή η ικανοποίησή 
του»(!!!) Με νεότερο έγγραφό μας θα ζητήσουμε από ποια μέλη απαρτίζεται το 
εν λόγω όργανο, καθώς και το αιτιολογικό της απόφασης, προκειμένου χρησιμο-
ποιηθεί από τα έχοντα έννομο συμφέρον μέλη μας, για τυχόν προσφυγή τους στη 
Δικαιοσύνη.

Όπως αντιλαμβάνονται όλοι, οι αιφνιδιαστικές αλλαγές γέννησαν περισσότερες 
αδικίες παρά τις αποκατέστησαν. Για λόγους δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης 
των διαγωνιζομένων, οι προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα 
επιβάλλεται να λάβουν χώρα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του Μαΐου 
2020.

Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής παρέμβασής μας προς τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγο, κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, σας γνωστοποιούμε ότι οι 

προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα, έτους 2020, ανεστάλησαν 
μέχρι νεοτέρας.
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Δίπλα στους συναδέλφους της Δ.Ε.Ε.

Η Δ.Ε.Ε. αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία 
και υπάγεται απευθείας στον Αρχη-
γό του Σώματος. Συνδράμει στο έργο 
προανακριτικών Αρχών και Υπηρεσιών 
παρέχοντας πολύτιμη βοήθεια, απο-
τελώντας συνδετικό κρίκο σε σοβαρές 
υποθέσεις, επιφέροντας τα επιθυμητά 
αποτελέσματα και δίνοντας αναμφι-
σβήτητα αποτελέσματα. Αποτελείται 
από την Υποδιεύθυνση Βιολογικών και 
Βιοχημικών Εξετάσεων & Αναλύσεων 
και τα τμήματα των 

α) Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων, 
β) Αρχείων, 
γ) Δακτυλοσκοπίας, 
δ) Καταδιωκτικών - Στατιστικής, 
ε) Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων, 
στ) Εσωτερικών Λειτουργιών,  
ζ) Εργαστηρίων Δικ. Γραφολογίας & Πλαστότητας Εντύπων και Αξιών, 
η) Οπτικοακουστικού Υλικού, Φωτογραφίας και Μεθοδικοτήτων, 
θ) Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων και 
ι) Εξερευνήσεων. 

Όσοι υπηρετούμε στο Εγκληματολογικό εργαζόμαστε με επαγγελματισμό, ζήλο, 
φιλότιμο και έχουμε άριστη συνεργασία μεταξύ μας τιμώντας με αυτό τον τρόπο 
τη λέξη συνάδελφος, με απώτερο σκοπό την προαγωγή του υπηρεσιακού συμ-
φέροντος. 

Όπως συμβαίνει σχεδόν με όλες τις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. έτσι και στο Εγκλημα-
τολογικό υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα αρχίσουμε να αναδεικνύουμε και 
να καταγγέλλουμε σε επόμενα άρθρα μας. Η Εγκληματολογική Υπηρεσία όταν 
καταφέρνει να φέρει εις πέρας μεγάλες υποθέσεις, τις αναδεικνύει και τις δημο-
σιοποιεί, προκειμένου να γνωρίζουν άπαντες τα πλήγματα που επιτυγχάνει κατά 

της εγκληματικότητας ώστε να αισθάνονται ασφαλείς οι πολίτες. Την ίδια όμως 
ευαισθησία οφείλει να επιδεικνύει και σε όποιας φύσης προβλήματα παρουσιά-
ζονται καθημερινά και απασχολούν τους συναδέλφους, σε αρκετά εκ των οποίων 
δεν δίνει τη βαρύτητα που οφείλει, άλλοτε συνειδητά και άλλοτε όχι.

Γι αυτό και εμείς, ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αθηνών που απαριθμεί περισσότερα από 10.000 μέλη, αναλαμβάνουμε το 
ρόλο που μας έχει ανατεθεί από τους συναδέλφους που μας έχουν εκλέξει, να κα-
ταγγέλλουμε τα όποια προβλήματα της Υπηρεσίας και τις τυχόν αυθαιρεσίες της 
Διοίκησης προκειμένου να προστατεύσουμε τα μέλη μας και να διασφαλίσουμε 
τα δικαιώματα τους.

Καλούμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους να μας κάνετε κοινωνούς οποιουδήπο-
τε υπηρεσιακού προβλήματός σας και δεσμευόμαστε πως θα πράξουμε ότι περνά 
από το χέρι μας για την ανάδειξη και την  αντιμετώπισή του όπως κάνουμε από 
την πρώτη στιγμή που μας στηρίξατε και μας επιλέξατε με την ψήφο σας. 

Δεν διαθέτουμε κάποιο μαγικό ραβδί ώστε να διορθώσουμε όλα τα προβλήματα, 
ούτε θα επωμισθούμε το έργο της Διοίκησης, όμως θα καταβάλλουμε κάθε δυ-
νατή προσπάθεια για να τα επιλύσουμε, έχοντας ως αρωγούς τα μαχητικά προε-
δρεία της Ένωσής μας και της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ενημέρωση της Ένωσης Αθηνών για τις κάρτες του Μετρό

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας, όπου έγκαιρα θέσαμε το ζήτημα της ανανέωσης 
των προσωποποιημένων καρτών ελεύθερης μετακίνησης με τα Μ.Μ.Μ. για τους συ-
ναδέλφους που υπηρετούν στο λεκανοπέδιο Αττικής και λάβαμε τη διαβεβαίωση 
από τα αρμόδια χείλη του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κων-
σταντίνου ότι είχαν ληφθεί έγκαιρα όλες οι πρωτοβουλίες για την ανανέωση των 
καρτών μέχρι τέλος του έτους, πράγματι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημε-
ρώσουμε τα μέλη μας ότι κατόπιν σημερινής επικοινωνίας μας με τους αρμόδιους 
υπηρεσιακούς παράγοντες δεν θα υπάρξει καμία καθυστέρηση και θα συνεχιστεί 
απρόσκοπτα η ελεύθερη μετακίνηση με τα Μ.Μ.Μ.

Ειδικότερα, το επόμενο χρονικό διάστημα και έως ότου λήξει η ισχύς των ήδη ενερ-
γοποιημένων καρτών, θα σταλεί έγγραφο του Α.Ε.Α. με σαφείς οδηγίες προς τις 
Υπηρεσίες, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια Υπηρεσία του Α.Ε.Α. θα αποστείλει 
στον Ο.Α.Σ.Α. επικαιροποιημένη κατάσταση με τους δικαιούχους συναδέλφους μας 
ώστε άμεσα να προβεί στις προσήκουσες ενέργειες για την επαναφόρτιση των καρ-
τών που θα πραγματοποιείται από τους συναδέλφους μας στα αυτόματα μηχανή-
ματα, με ισχύ έως τέλος του έτους.  

Επισημαίνουμε ότι ήδη έχουμε αιτηθεί την έγκαιρη ανανέωση της τρέχουσας σύμ-
βασης για το επόμενο έτος, ώστε να συνεχίσουν οι αστυνομικοί της Αθήνας να χρη-
σιμοποιούν απρόσκοπτα τα Μ.Μ.Μ. για τις υπηρεσιακές τους μετακινήσεις.

των  Γκούμα Βρεττού & Πούλιου Δημήτριου
Αντιπροσώπων Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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του Παπαντώνη Γεώργιου 
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. 

«Ασταμάτητη» η ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών 

Τόσο η Διοίκηση της Ένωσης Αθηνών, όσο και εγώ ως εκλεγμένος αντιπρόσωπός 
της που υπηρετώ στην ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών συγχαίρουμε τους συναδέλφους της ομά-
δας ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών οι οποίοι συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω ημεδαπό άτομο πριν προ-
λάβει να κακοποιήσει εντεκάχρονο κοριτσάκι από τον Λίβανο. Ειδικότερα, ήταν 
μεταμεσονύχτιες ώρες της 5/8/2020 όταν περίοικοι στην περιοχή της Κυψέλης 
άκουσαν φωνές και μικρό παιδί να φωνάζει βοήθεια.

Μετά την κλήση τους, η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. κατέφθασε άμεσα  στο σημείο. Κινήθηκαν 
προς το διαμέρισμα αντικρίζοντας άτομο ημεδαπό, που κρατούσε μαχαίρι και 
τους απείλησε ενώ παράλληλα το μικρό κορίτσι ζητούσε βοήθεια. Με συνοπτικές 
διαδικασίες και προ του κινδύνου να απειληθεί η σωματική ακεραιότητα του κο-
ριτσιού, εισήλθαν στο διαμέρισμα και συνέλαβαν τον δράστη. Το έντρομο κορίτσι 
δέχτηκε τη φροντίδα των συναδέλφων και τη μετέπειτα φροντίδα της ανέλαβε 
η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων με τη συμπαράσταση παιδοψυχολόγου. 

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη σωτήρια επέμβαση των αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ. 
Αθηνών εντός λίγων ημερών, καθώς προηγήθηκε έτερη σύλληψη αλλοδαπού 
«σάτυρου» που αποπειράθηκε να κακοποιήσει οχτάχρονο κοριτσάκι από τη Συ-
ρία και προσπάθησε να διαφύγει της σύλληψης.

Τέλος, βραδινές ώρες της 5/8/2020, συνελήφθη στην περιοχή της Ομόνοιας, και 
με την συνδρομή των συναδέλφων της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών, αλλοδαπός που 
είχε αποδράσει την προηγούμενη μέρα από τα Δικαστήρια Ευελπίδων.

Ένα μεγάλο εύγε στη ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών που επιτελεί με ζήλο, αυταπάρνηση, θέλη-
ση και ανθρωπιά τα καθήκοντα της!

Συνεργείο «αγνοείται»

Πριν λίγους μήνες  με χαρά ενημερωθήκαμε ότι πλέον ανακαινίστηκε και εξοπλί-
στηκε το νέο συνεργείο οχημάτων στην Αμυγδαλέζα το οποίο θα εξυπηρετούσε 
σε πρώτη φάση την  Άμεση Δράση με προοπτική επέκτασης του και στις υπόλοι-
πες διευθύνσεις. Μάλιστα για το εν λόγω εγχείρημα είχε γίνει και πρόταση από 
την πολιτική ηγεσία μετά την επίσκεψη του Υπουργού στα συνεργεία της Αμυ-
γδαλέζας και δαπανήθηκε ένα αξιοσέβαστο πόσο για την ανακαίνιση του δημι-
ουργώντας λειτουργικά προβλήματα καθόσον τα χρήματα αντλήθηκαν από κον-
δύλια που προορίζονταν για επισκευή των αυτοκινήτων σε εξωτερικά  συνεργεία.
Ας προσπεράσουμε όμως το θέμα των προβλημάτων που ανέκυψαν και ας 
πάμε στην ουσία του θέματος καθότι επί δύο μήνες που θεωρητικά λειτουργεί 
το ανωτέρω συνεργείο κανένα περιπολικό της Άμεσης Δράσης δεν έχει πάει για 
επισκευή ούτε για απλό σέρβις και συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία χρήσης 

εξωτερικών συνεργείων.
-Που έγκειται αυτή η καθυστέρηση της λειτουργίας του;
-Αν και εφόσον λειτουργεί γιατί περιπολικά και μηχανές που θέλουν ένα απλό 
σέρβις δεν κατευθύνονται εκεί και μένουν επί μέρες ακινητοποιημένα ;
Η πραγματοποίηση αυτού του εγχειρήματος μας βρήκε σύμφωνους και αρωγούς  
εξ’ αρχής καθότι τύγχανε χρόνιο και πάγιο αίτημα των υπηρετούντων στην Άμε-
ση Δράση. Σίγουρα τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν είναι τεράστια. Αναμέ-
νουμε λοιπόν την εφαρμογή του και ελπίζουμε να μην είναι γραφειοκρατικό το 
κόλλημα. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι από την συνεχή και σκληρή χρήση των οχη-
μάτων εξαιτίας της φύσης της υπηρεσίας απαιτείται η τακτική συντήρησή τους 
και η επιδιόρθωση των βλαβών που προκύπτουν ώστε να μην τα στερείται η 
Άμεση Δράση.

του Βιδάλη Ιωάννη
Αντπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Στο ίδιο έργο θεατές

Το τελευταίο διάστημα γίναμε μάρτυρες ακόμα μια φορά περιστατικών στα 
οποία ως συνήθως είχαμε το ρόλο του <<κακού>>. 
Πρώτο περιστατικό, η σύλληψη του 14χρονου.Ο Ελληνας αστυνομικός κάνει το 
καθήκον του και η κοινή γνώμη είναι απέναντί του, λες και οι ανήλικοι παρα-
βάτες έχουν το ακαταλόγιστο, ενώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης φιγουράρει η 
<<αδικημένη μάνα>> με το κόκκινο μαλλί να χτυπιέται ότι δεν της δώσαμε άδεια 
να δει το παιδί της. Φαντάζει τουλάχιστον αστεία η αντίδραση της, αν σκεφτεί 
κανείς πως επισκέφτηκε <<τρεις φορές>> μετά του δικηγόρου της τον υιό της 
και σίγουρα τραγικό να ζητάνε από εμάς το λόγο που κάναμε τα προβλεπόμενα.
Δεύτερο περιστατικό, ο τραυματισμός συναδέρφων σε καταδίωξη στον Αγ. 
Παντελεήμονα σε προσπάθεια σύλληψης Ρομά. Δεν τρέχει και τίποτα είπαν οι 
περισσότεροι στο άκουσμα της είδησης καθώς τα έχει το επάγγελμά μας αυτά, 
οπότε αποτελεί λεπτομέρεια το γεγονός ότι ο ένας συνάδερφος έχασε το ένα 
του δάχτυλο και ο άλλος έφυγε με κάταγμα κνήμης από το σημείο. Μη ξεχνάμε 
άλλωστε συνάδερφοι, ότι το επάγγελμα μας δεν θεωρείται <<επικίνδυνο>>  επο-
μένως μικρή η ζημιά. 
Ως τρίτο περιστατικό θα μπορούσα να αναφέρω τα αλλεπάλληλα κρούσματα 

covid-19 στις υπηρεσίες κυρίως της Αττικής αλλά και αυτό φυσικά κανέναν δεν 
θα ανησυχήσει παρά μόνο εμάς που καθημερινά καλούμαστε να εκτελέσουμε 
διατεταγμένη υπηρεσία με την απειλή του ιού να καιροφυλακτεί. 
Τα κρατητήρια, έλεγχοι, πορείες και συγκεντρώσεις είναι περιπτώσεις πιθανής 
εξάπλωσης του ιού στις οποίες φυσικά δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε. Όπως 
επίσης δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από το Εφετείο στην οδό Λ. Αλεξάνδρας 
κατά τη διάρκεια της δίκης της Χρυσής Αυγής, στην οποία τα μέτρα προστασίας 
πήγαν περίπατο προς χάριν του <<πανηγυριού>> που στήθηκε από μέλη γνω-
στού πολιτικού χώρου. 
Για ακόμη μια φορά είχαμε το ρόλο του <<κακού>> στα επεισόδια που εξελί-
χθηκαν και πως αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αφού καταβλήθηκε προσπάθεια 
καταστολής ενεργειών των δημοκρατικών κουκουλοφόρων. 
Στο ίδιο έργο θεατές για ακόμη μια φορά καταλήγουμε να προσπαθούμε για το 
δίκαιο, τη τήρηση των νόμων και τη προστασία των Ελλήνων πολιτών χωρίς ανα-
γνώριση από την πολιτεία και με τη στάμπα του <<κακού>>  στις πλάτες μας. 
Και δυστυχώς συνάδερφοι το έργο έχει πολλά κεφάλαια ακόμη.

του Πάνου Ηλία
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων για τις γυναίκες 
αστυνομικούς

Μετά από τις πολύμηνες παρεμβάσεις του συνδικαλιστικού μας κινή-
ματος και την κατάθεση τροπολογιών από την πλευρά της Ομοσπονδίας 
μας, αναφορικά με το θέμα της ρύθμισης των μη επιβεβαιωμένων κατά 
τα έτη 2016, 2017 και 2018 δηλώσεων «Πόθεν Έσχες» και της επιβολής 
προστίμων σε μερίδα συναδέλφων μας, σας γνωρίζουμε ότι μόλις αναρ-
τήθηκε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου μας με 
θέμα: «Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» και στο άρθρο 28 εμπερι-
έχεται διάταξη που επιλύει το πρόβλημα με τις δηλώσεις περιουσιακής 
κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων προηγουμένων ετών.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα, σε 
όσους συναδέλφους είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά κατά τα έτη 2016, 2017 
και 2018 τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμ-
φερόντων και δεν τις επιβεβαίωσαν εντός των προθεσμιών που όριζαν 
οι σχετικές προς τούτο διατάξεις, να προβούν σε επιβεβαίωση αυτών, 
κατ’ εξαίρεση, μέχρι την 31-10-2020. Επίσης,  μέχρι την προαναφερόμε-
νη ημερομηνία (31-10-2020) αναστέλλονται οι πληρωμές ηλεκτρονικών 
παραβόλων που έχουν εκδοθεί για την παραπάνω αιτία, ενώ αυτά ενερ-
γοποιούνται εκ νέου από 01-11-2020. Τέλος, όσοι έχουν ήδη προβεί σε 
πληρωμή των ηλεκτρονικών αυτών παραβόλων, τα χρηματικά ποσά αυτά 
επιστρέφονται στους δικαιούχους, έπειτα από τυχόν συμψηφισμό ή πα-
ρακράτηση ληξιπρόθεσμων φορολογικών ή προς το Δημόσιο, οφειλών.   

Η Ομοσπονδία μας, πιστή στις αρχές και στις αξίες της, συνεχίζει τον 
διαρκή και άοκνο αγώνα της για την προάσπιση των συμφερόντων της 
αστυνομικής οικογένειας και αναμένει από την Πολιτική και Φυσική Ηγε-
σία του Σώματος πιο άμεσα ανακλαστικά στην υλοποίηση των αιτημάτων 
μας.

Αρκετές είναι οι συναδέλφισες – μέλη μας που επικοινωνούν  με τα γραφεία της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αναφορικά με το ζήτημα της αναγνώρισης πλασματικού 
χρόνου τέκνων για τις γυναίκες αστυνομικούς. Ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί σχολαστικά 
τόσο την Π.Ο.ΑΣ.Υ., όσο και τη Γραμματεία Γυναικών αυτής και για το οποίο έχουν δοθεί δε-
σμεύσεις για την επίλυσή του. Πλην όμως, αν και έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα, ου-
δεμία πρωτοβουλία έχει υπάρξει προκειμένου το όλο ζήτημα επιλυθεί

Προς τούτο, παρακαλούμε όπως με δικές σας παρεμβάσεις αναγνωριστεί από την Πολιτεία 
η πολύτιμη βοήθεια και η αυταπάρνηση με την οποία το γυναικείο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. 
επιτελεί τα καθήκοντά του και με νομοθετική ρύθμιση προβλεφθεί η δυνατότητα αναγνώρι-
σης πλασματικού χρόνου ασφάλισης στις γυναίκες αστυνομικούς, ρύθμιση η οποία ισχύει και 
εφαρμόζεται για όλον τον δημόσιο τομέα.

 Τηρούμενοι ατομικοί φάκελοι ένστολου προσωπικού

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ένωσή μας έχει γίνει δέκτης πλείστων παραπό-
νων που αφορούν την έλλειψη αποθηκευτικών χώρων στις Αστυνομικές Υπηρε-
σίες της Αθήνας, λόγω της πολυετούς συσσώρευσης υπηρεσιακών εγγράφων και 
φακέλων στο αρχείο τους.
Σας υπενθυμίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 72175/13/1666734 από 30/10/2013 Δια-
ταγής Α.Ε.Α./Δ.Α.Π./Τμ. 2/Εφεδρικό Αρχείο, είχε ζητηθεί προσωρινά από όλες  τις 
Αστυνομικές Υπηρεσίες να μην υποβάλλουν τους ατομικούς φακέλους του ένστο-
λου προσωπικού στις περιπτώσεις εξόδου από το Σώμα έως ότου η αρμόδια Δ/
νση Τεχνικών/Α.Ε.Α. προβεί στην εξεύρεση κατάλληλου αποθηκευτικού χώρου, 
προκειμένου να αρθεί το κώλυμα τήρησης-αποθήκευσης αρχειακού υλικού.
Εντούτοις, καίτοι έχουν παρέλθει αρκετά έτη, η ανωτέρω Διαταγή εξακολουθεί 
να ισχύει, ενώ το πρόβλημα διογκώνεται, αφού οι εν λόγω ατομικοί φάκελοι συ-
νεχίζουν να στοιβάζονται σε χώρους που δεν προορίζονται για τον σκοπό αυτό.
Παρακαλούμε όπως δοθούν οι δέουσες κατευθύνσεις προς τις υφιστάμενες αρ-
μόδιες Υπηρεσίες προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την εξεύρεση 
κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων.
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Τελευταία παρακολουθήσαμε ένα κρεσέντο δηλώσεων σχετικά με μια σύλληψη ατόμου που 
έγινε από διμοιρία της Υ.Α.Τ., η οποία ευρισκόταν στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, πρωτοστα-
τούντος συναδέλφου, αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος υπηρετεί σε νευραλγική υπηρεσία 
και ο οποίος, επικαλούμενος την προσωπική του φιλία με το συλληφθέντα και την ιδιότητα 
του συλληφθέντα ως ομοφυλοφίλου και μάλιστα ακτιβιστή, «δικάζει δίκην» και αποφαίνε-
ται άνευ άλλου ότι η σύλληψη του εν λόγω συλληφθέντα έχει «ρατσιστικά» και «ομοφοβι-
κά» κίνητρα, ενώ εκφράζει την ντροπή του για τους αστυνομικούς και τη συγγνώμη του προς 
τον συλληφθέντα. Σημειωτέων ότι δεν παραθέτει ούτε ένα στοιχείο που να στηρίζει τον 
ισχυρισμό του αυτό, ούτε φυσικά αναφέρεται στο περιστατικό καθ’ εαυτό.

Από το κείμενο / ανάρτηση του εν λόγω αξιωματικού αισθάνομαι, ως αστυνομικός υπηρε-
τών στην Υ.Α.Τ., προσωπικά θιγμένος και προσβεβλημένος για τον τρόπο με τον οποίο κατα-
φέρεται εναντίον των αστυνομικών και για την ευκολία με την οποία προβαίνει σε δημόσιες 
αναρτήσεις τέτοιου περιεχομένου, λαμβάνοντας θέση υπέρ ενός συλληφθέντα, μόνο με τα 
κριτήρια της προσωπικής τους φιλίας και του σεξουαλικού του προσανατολισμού.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω κάποιες σκέψεις δικές μου, οι οποίες νομίζω και 
ελπίζω ότι εκφράζουν και πολλούς έτερους συναδέλφους μου. Κατ’ αρχάς, δεν λαμβάνω 
ευθέως θέση για το περιστατικό, διότι δεν ήμουν παρών, δεν γνωρίζω όλα τα στοιχεία της 
δικογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντος και γνωρίζω μόνον την εκδοχή 
των συναδέλφων.
Κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μπροστά από τις στατικές διμοιρίες της 
Υ.Α.Τ. περνούν όλη την ημέρα, κάθε ημέρα, εκατοντάδες άνθρωποι με πλείστα στοιχεία 
«διαφορετικότητας» (φρονώ ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε εξ ίσου ίδιοι και διαφορετικοί 
ταυτόχρονα) και δεν προκαλείται το παραμικρό πρόβλημα. Πώς είναι δυνατόν να επικαλεί-
στε ρατσισμό και ομοφοβία στο πρώτο τυχόν περιστατικό σύλληψης ενός ανθρώπου που 
τυγχάνει να είναι ομοφυλόφιλος; Αποκλείετε (εσείς) την πιθανότητα το εν λόγω άτομο να 
προέβη σε έκνομη ενέργεια, ή μήπως θεωρείτε ότι οι ενέργειες κάποιων συγκεκριμένων 
ατόμων περιβάλλονται από κάποιο «τεκμήριο νομιμότητας»;
Κύριε συνάδελφε, θα σας υπομνήσω ότι, εκτός των λοιπών ιδιοτήτων σας, είστε και υπηρε-
σιακός παράγων, και καλό θα ήταν, όταν αναφέρεστε σε ένα περιστατικό για το οποίο τον 

πρώτο λόγο έχει η δικαιοσύνη, να μην στοχοποιείτε υπηρεσίες και συναδέλφους, ούτε να 
δημιουργείτε προκρίματα με φράσεις του τύπου «ντρέπομαι για τους συναδέλφους μου». 
Κατόπιν της εν λόγω δημόσιας ανάρτησής σας, φρονώ ότι μάλλον οφείλετε συγγνώμη στους 
συναδέλφους που υπηρετούν στην Δ.Α.Ε.Α., διότι τους μέμφεστε ως παραβάτες του κώδικα 
δεοντολογίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των νόμων και του Συντάγματος, χωρίς να 
επικαλείστε ούτε ένα στοιχείο και χωρίς να εκκρεμεί τίποτα σε βάρος τους.
Η Υπηρεσία μας έχει το πολύ δύσκολο έργο της τήρησης και επιβολής του νόμου, με από-
λυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε οι 
υπηρετούντες σε αυτήν. Αν κάποιος συνάδελφος δεν σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους 
του κράτους θα είμαστε οι πρώτοι που θα τον καταδικάσουμε. Δεν είναι όμως επιτρεπτό 
να προκαταλαμβάνουμε την «κοινή γνώμη» και να δημιουργούμε εντυπώσεις, με δημόσιες 
τοποθετήσεις μας, και μάλιστα χωρίς στοιχεία και κρίνοντας μόνο βάσει της προσωπικής 
μας τοποθέτησης (ιδεολογικής, θρησκευτικής, εθνικής, σεξουαλικού προσανατολισμού 
κτλ). Ανεξαρτήτως της προσωπικής μας ζωής, των προσωπικών μας τοποθετήσεων και των 
λοιπών ιδιοτήτων μας (για τα οποία μπορούμε όλοι μας να είμαστε υπερήφανοι), είμαστε 
και αστυνομικοί και λόγω αυτού θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν τοποθετούμαστε 
δημόσια για τόσο λεπτά ζητήματα, στιγματίζοντας υπηρεσίες και φτάνοντας ακόμα και στα 
όρια της συκοφαντικής δυσφήμισης των συναδέλφων που υπηρετούν εκεί.

ΥΓ1: Εφόσον γνωρίζετε τόσους συναδέλφους μας ομοφυλόφιλους στη Δ.Α.Ε., δεν σας κάνει 
εντύπωση που υπηρετούν ακόμη σε αυτήν την υπηρεσία και δεν έχουν αιτηθεί μετάθεση 
για να ξεφύγουν από τους «ομοφοβικούς» συναδέλφους τους;
ΥΓ2: Το πόσο καλοί αστυνομικοί είμαστε θα το κρίνουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, όσον 
αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι, και οι πολίτες, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, κάτι 
το οποίο φυσικά ισχύει και για εσάς. Σίγουρα όμως δεν νομιμοποιείσθε να μας κρίνετε εσείς 
μέσα από τα social media.
ΥΓ3: Διερωτώμαι… μήπως τελικά τέτοια περιστατικά «προκαλούνται» τεχνηέντως, ώστε, με 
όχημα τον εύκολο αποδιοπομπαίο τράγο που λέγεται «Αστυνομία»,  να αποτελέσουν πεδίο 
αυτοπροβολής κάποιων;

Μηδενί δίκην δικάσεις, πριν αμφοίν μύθον ακούσεις

 του Κοσμίδη Θεμιστοκλή, 
Αναπλ. Οργανωτικού Γραμματέα της Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Βάζουν ως διαμεσολαβητές 20χρονους Αστυφύλακες για τη 
διαχείριση των διαδηλώσεων

Ως Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών – Β/Α Αττικής – Δυτικής Αττικής και Πειραιά 
δηλώνουμε δημόσια την έντονη αντίδρασή μας και εκφράζουμε τον προβληματισμό μας 
για την έκδοση και σκοπιμότητα του υπ’ αριθ. 1728/20/2188073 εγγράφου που αφορά την 
έγκριση εκπαίδευσης πενήντα (50) νεοεξερχομένων Αστυφυλάκων που πρόσφατα τοποθε-
τήθηκαν στα Αστυνομικά Τμήματα, με σκοπό την διαχείριση – διαπραγμάτευση – διαμε-
σολάβηση κατά τις διαδηλώσεις που θα λαμβάνουν χώρα στην Αττική (!!!), βάσει του ν. 
4703/2020 από 10/07/2020 και του Π.Δ. 73 από 07/09/2020, που αφορούν τις δημόσιες 
υπαίθριες συναθροίσεις.
Διερωτώμεθα:

Στα ανωτέρω διατάγματα δεν αναφέρεται πουθενά η ίδρυση Υπηρεσίας που θα αφορά την 
διαχείριση των δημόσιων συναθροίσεων από άπειρους Αστυφύλακες που μόλις αποφοίτη-
σαν από τη Σχολή Αστυφυλάκων, τουναντίον γίνεται μια γενικόλογη αναφορά στα καθήκο-
ντα του επικεφαλής Αξιωματικού Αστυνομικού – Λιμενικού διαμεσολαβητή.
Στην εν λόγω εκπαίδευση πως ακριβώς θα εξασφαλίζεται επιστημονικά η εξειδίκευση 
για τον χειρισμό τέτοιων καταστάσεων; Στις σύγχρονες αστυνομίες του εξωτερικού ειδι-
κοί διαμεσολαβητές αρκούνται σε ένα σεμινάριο επτά (7) στο σύνολο ημερών το οποίο 
αναλώνεται σε ομιλίες «περί ανέμων και υδάτων», ώστε να θεωρούνται «ειδήμονες»; Ή 
μήπως αυτές τις καταστάσεις διαχειρίζονται έμπειροι και καταρτισμένοι στο αντικείμενο 
αξιωματικοί και αστυνομικοί; Στις ερωτήσεις δε των εκπαιδευόμενων Αστυφυλάκων προς 
τους εκπαιδευτές, οι απαντήσεις που λαμβάνουν είναι γενικόλογες και αόριστες με χρήση 
ευήκοων επιχειρημάτων προκειμένου να  πείσουν τους εκπαιδευόμενους.Ποιοι είναι αυτοί 
οι «φωστήρες» της Ηγεσίας που εκπονούν εν μία νυκτί τέτοιου είδους σχέδια; Το όλο εγ-
χείρημα είναι σε γνώση και σε κοινή γραμμή με τη Φυσική Ηγεσία ή της δόθηκε έτοιμο από 
ιδιώτες συμβούλους που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελληνική Αστυνομία;
Ως Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών – Β/Α Αττικής – Δυτικής Αττικής και Πειραιά 
είχαμε στηλιτεύσει την πολιτική που ακολούθησε η Ηγεσία η οποία απέφερε την «ερήμω-
ση» των Αστυνομικών Τμημάτων από προσωπικό. Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι 
ακόμα και αυτός ο ανεπαρκής αριθμός Αστυφυλάκων που τοποθετήθηκε στα Αστυνομικά 
Τμήματα και ο οποίος θα αποτελούσε μια ανάσα για τους Διοικητές, θα χρησιμοποιείται σε 
αλλότρια από την αρχική τοποθέτησή τους καθήκοντα, ενώ άγνωστη παραμένει η υπηρε-
σιακή μοίρα των εν λόγω νέων συναδέλφων μας. Τα Αστυνομικά Τμήματα που αποτελούν 
το κύτταρο της ΕΛ.ΑΣ., αφού εκεί απευθύνονται καθημερινά οι φορολογούμενοι πολίτες, 
εκπέμπουν ένα τεράστιο SOS, με την ασφάλεια των πολιτών να βρίσκεται σε οριακό σημείο. 
Τα έχουμε θέσει πολλάκις στους αρμοδίους αλλά στου «κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρό-
ντα» που λέει και ο σοφός λαός.  Κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα, φορείς, συνδικάτα, κ.λ.π. 
πρέπει να καταλήξουμε στο ΤΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΘΕΛΟΥΜΕ και ΓΙΑΤΙ ΤΗ ΘΕΛΟΥΜΕ, πέρα από θε-

ωρητικολογίες και πάνω σε μια κοινή συνισταμένη ενεργειών, δράσεων και πρωτοβουλιών 
να υλοποιηθεί αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Άλλως, να γίνει από όλους παραδεκτό ότι 
τα πράγματα βολεύουν ως έχουν και κατά βάθος κάνει ο καθένας «τη δουλίτσα του».
Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας, πέραν της επικινδυνότητας του εγχειρήματος και για 
την αποδοτικότητα αυτού, αφού οποιοδήποτε λάθος ενδεχομένως να αποβεί μοιραίο για 
έναν ολόκληρο Οργανισμό. Όπως έχουμε πολλάκις διατυμπανίσει,  διαχρονικά, ο εκάστοτε 
πολιτικός προϊστάμενος αγωνιά και διαβλέπει μόνο στο σήμερα βάση των προσωπικών του  
πεποιθήσεων και φιλοδοξιών, δίχως να δύναται ενδεχομένως  να αντιληφθεί τα προβλήμα-
τα που θα προκαλέσουν στον Οργανισμό οι αποφάσεις του αυτές στο μέλλον. Εμείς όμως 
θα τις βρούμε μπροστά μας διότι θα είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα και για το λόγο αυτό 
οφείλουμε να επισημάνουμε τις αδικίες και στρεβλώσεις που θα προκληθούν, προτού να 
είναι αργά.
Επισημαίνουμε ότι ο Έλληνας αστυνομικός οφείλει να δέχεται ξεκάθαρες εντολές στο πλαί-
σιο μιας σταθερής πολιτικής κατεύθυνσης, όχι μόνο από την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία, 
αλλά και από το σύνολο της Ελληνικής πολιτείας και των Πολιτικών Κομμάτων, προκειμένου 
να δύναται να δράσει με ασφάλεια και σιγουριά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Τέτοια υψίστης σημασίας κυβερνητικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ξεκάθαρες 
αποφάσεις που θα διασφαλίζουν όχι μόνο τον πολίτη, αλλά και τον ίδιο τον αστυνομικό από 
κάθε κίνδυνο κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
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Το καμπανάκι που εγκαίρως έκρουσαν οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθη-
νών, Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, καθώς και οι συνεχείς παρεμ-
βάσεις μας αναφορικά με όλα τα απαραίτητα μέτρα που οφείλουν να λάβουν 
οι αρμόδιοι για την προστασία της υγείας και την θωράκιση των αστυνομικών, 
κρατουμένων και πολιτών που επισκέπτονται τις Αστυνομικές Υπηρεσίες από την 
αποτροπή διασποράς του Covid-19, αποφέρουν τα πρώτα αποτελέσματα. 
Ύστερα δε από την κοινή σύσκεψη που πραγματοποίησαν τα προεδρεία των 
Ενώσεών μας με τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Γερακαράκο Γρηγόριο, στην οποία 
στηλιτεύσαμε το σοβαρό και δυστυχώς πρόχειρα  δομημένο από υπηρεσιακούς 
παράγοντες, ζήτημα της διαχείρισης κρατουμένων, αποφασίστηκε ως μόνη ορθή 
λύση η κεντρική διαχείριση κρατουμένων με τη δημιουργία ειδικών υγειονομικών 
μονάδων σε νέες ή σε υπάρχουσες δομές της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες θα αντιμετωπίζουν 
άμεσα περιστατικά κρουσμάτων με κορωνοϊό όπου θα πραγματοποιούν επίσης 
υγειονομικούς ελέγχους τόσο στους εργαζομένους, όσο και στους κρατούμενους, 
τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ.. Προς την κα-
τεύθυνση αυτή, έλαβε χώρα και η συνάντηση του  Προεδρείου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με 
τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Δ.Υ., κ. ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑ Παναγιώτη, την Πέμπτη 27 Αυγούστου 
2020, στην οποία ζητήθηκε η συνδρομή του εν λόγω φορέα.
Για ακόμα μία φορά η κορωνίδα της Φυσικής μας Ηγεσίας, ήτοι ο κ. Αρχηγός, 

με την από 28/08/2020 Διαταγή του, διατάσσει την ανεύρεση και διαμόρφωση 
κατάλληλων χώρων παραμονής ατόμων φορέων του Covid-19, που ενδεχομένως 
απαιτηθούν να κρατηθούν για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο, με γνώ-
μονα τόσο την προστασία και ασφάλεια υγιεινής του εργαζόμενου προσωπικού, 
όσο και των ίδιων των κρατουμένων.
Ως εκπρόσωποι χιλιάδων μελών μας, κρίνουμε ότι η Διαταγή του κ. Αρχηγού 
κινείται στη σωστή κατεύθυνση και στο πνεύμα που εμείς προτείναμε. Επιπρό-
σθετα, απαιτούμε όπως αποσυρθεί άμεσα η υπ’ αριθμ. 2000/20/1774064 από 
20/08/2020 Διαταγή της Γ.Α.Δ.Α., όπου ορίζονται συγκεκριμένα κρατητήρια 
Αστυνομικών Υπηρεσιών ως χώροι υποδοχής κρατουμένων που θα βρίσκονται 
θετικοί στον Covid-19, για όλους τους λόγους που έχουμε εκφράσει τους ενδοι-
ασμούς μας.
Όταν υπάρχει βούληση, συνεργασία και διάλογος της Ηγεσίας με το συνδικαλι-
στικό μας κίνημα, όλα τα ζητήματα επιλύονται ΑΜΕΣΑ προς όφελος του Έλληνα 
Αστυνομικού και του Οργανισμού που όλοι μας υπηρετούμε.
Κλείνοντας, θέλουμε να τονίσουμε ότι όλες οι Διαταγές πρέπει άμεσα να γίνουν 
πράξεις και όχι να παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς ο χρόνος πιέζει 
ασφυκτικά!!!

Οι Διαταγές για τη διαχείριση των κρατουμένων να μην μένουν σε 
θεωρητικό επίπεδο αλλά να γίνονται άμεσα πράξη!

Προβληματική Τήρηση Υγειονομικών πρωτοκόλλων
 

Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί από τη φύση της έναν από τους πυλώνες της 
Πολιτείας και προτεραιότητα του Κράτους οφείλει να αποτελεί η προστασία του 
προσωπικού της, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες έκθεσής του στην πανδη-
μία του κορονοϊού, αφού στην απευκταία περίπτωση νοσήσει ένας αστυνομι-
κός, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο η ΕΛ.ΑΣ. να εξελιχθεί σε υγειονομική βόμβα, η 
οποία θα μεταδώσει τον ιό στην κοινωνία.

Ως Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών – Πειραιά – Β/Α & Δυτικής Αττικής, 
βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε ότι η αυτονόητη διασφάλι-
ση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους συναδέλφους μας, με απο-
κλειστικό σκοπό την αποτροπή μετάδοσης του ιού, δεν έχει επιφέρει δυστυχώς 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα.  

Αναρωτιόμαστε αν υφίσταται κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός  προς τους αρμό-
διους αξιωματικούς ή μήπως η αλληλεγγύη τους έχει ως σκοπό αποκλειστικά τον 
έλεγχο των κατώτερων; Μας προβληματίζει το γεγονός ότι οι σαφείς και σωστές 
Διαταγές που έχει αποστείλει το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. προς τις υφιστάμενες Υπη-
ρεσίες για την τήρηση των κανονισμών, κατόπιν των παρεμβάσεων των Ενώσε-
ών μας για την υπάρχουσα κατάσταση, δεν τυγχάνουν πλήρους εφαρμογής!!! Η 
Ελληνική Αστυνομία δηλαδή διεξάγει ελέγχους και βεβαιώνει καθημερινά δεκά-
δες παραβάσεις, ενώ την ίδια στιγμή δε δείχνει ικανή να προστατέψει το ίδιο το 
προσωπικό της!!! Θα θεσπιστεί επιτέλους κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός που 
θα διαπιστώνει την τήρηση των κανονισμών και των κάτωθι εγκυκλίων που έχουν 
εκδοθεί, με ταυτόχρονο καταλογισμό τυχόν ευθυνών για μη τήρηση πρωτοκόλ-
λων; Για να συνεχίσει η Ελληνική Αστυνομία  να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή 
και δίπλα στους πολίτες, πρέπει οι ίδιοι οι Αστυνομικοί να αισθάνονται ασφαλείς 
και να είναι υγιείς.

Αντί να υπάρχει ανησυχία και εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων και 
υπηρεσιακών Διαταγών, τουναντίον υπάρχει ένας διάχυτος ανεξήγητος φόβος 
(!!!) από τους Διευθυντές να μην «ακουστεί» το οτιδήποτε για κορονοϊό στην 
Υπηρεσία τους και ως αποτέλεσμα αρκετοί προσπαθούν να αποκρύπτουν πε-
ριστατικά, προσπερνώντας «υποβρυχίως» την όποια επαφή επιβεβαιωμένου 
κρούσματος με αστυνομικούς. Δεν εφαρμόζονται, πλην ελαχίστων περιπτώσεων 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ..

Δεν περιποιεί τιμή η μη πραγματοποίηση προβλεπόμενης ιχνηλάτησης, με τον 
κάθε «ινστρούκτορα» επικεφαλής να «αποκρύπτει» επαφές με επιβεβαιωμένα 
κρούσματα με απώτερο σκοπό να μην «κλείσει» η Υπηρεσία !!!! Ας παραμείνει 
λοιπόν ανοικτή η Υπηρεσία  και ας μεταδώσει τον κορονοϊο παντού!!!

Για τον Έλληνα Αστυνομικό, που λόγω της φύσης του επαγγέλματος βρίσκεται 
στην πρώτη γραμμή των μέτρων για τη πρόληψη μετάδοσης του ιού, δεν υπάρχει 
μέχρι σήμερα ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ  να εξετάζεται κατά προτεραιότητα, κάνοντας 
το τεστ για τον κορονοϊό. Ας ξεκινήσουν επιτέλους να λαμβάνονται συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες που θα ανακουφίσουν τους αστυνομικούς, όπως η πρόβλεψη να 
πραγματοποιείται το τεστ για κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς για Covid-19, 
όσων αστυνομικών έρχονται σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, ακόμα και αν 
είναι ασυμπτωματικοί ή όσων παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα ανεξαρτήτως 
αν είχαν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, καταθέτοντας υπηρεσιακό 
σημείωμα που θα προσκομίζουν στο νοσοκομείο και θα χορηγείται από την Υπη-
ρεσία τους. Επισημαίνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία 
και πρακτική από τον Ε.Ο.Δ.Υ. και έτσι σε κάποιους αστυνομικούς γίνεται το τεστ 
και σε κάποιους άλλους όχι, με παρόμοιο ιστορικό και συμπτώματα. Η όλη δια-
χείριση επαφίεται ΔΥΣΤΥΧΩΣ στον εργαζόμενο αστυνομικό με βασικά εφόδια τις 
περιορισμένες εκ των πραγμάτων ιατρικές του γνώσεις και το φιλότιμό του.  

Αναρωτιόμαστε αν όλοι οι Διοικητές των Διευθύνσεων έχουν αιτηθεί την τοποθέ-
τηση ειδικών διαχωριστικών (plexiglass), στους υπηρεσιακούς χώρους που υπάρ-
χει απευθείας συναναστροφή με τους πολίτες ακολουθώντας το παράδειγμα άλ-
λων δημόσιων Υπηρεσιών. Η ενημέρωση που έχουμε από τη Φυσική Ηγεσία είναι 
ότι όλα τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί για τη τοποθέτηση plexiglass έχουν 
ικανοποιηθεί. Συνεπώς, όποια Υπηρεσία ΔΕΝ έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα φέ-
ρει ακέραια την ευθύνη.

Επιπρόσθετα, τα οχήματα με τα οποία πραγματοποιούνται προσαγωγές – συλ-
λήψεις πολιτών δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη για το διαχωρισμό των πίσω καθι-
σμάτων  με σταθερό και άθραυστο υαλοπίνακα (plexiglass) προκειμένου αυτά 
να είναι ασφαλή, προστατεύοντας από τους παντοειδείς κινδύνους, τόσο τους 
επιβαίνοντες αστυνομικούς, όσο και τους συλληφθέντες – προσαχθέντες από τον 
κίνδυνο μετάδοσης του Covid-19 (κορονοϊού).

Οι Υπηρεσίες που ανήκουν διοικητικά στη Γ.Α.Δ.Α. και οι οποίες ούτως ή άλλως 
είχαν πολλές παραπάνω αρμοδιότητες συγκριτικά με το προσωπικό που διαθέ-
τουν, αναρωτιόμαστε γιατί συνεχίζουν να λειτουργούν με τις ίδιες υποχρεώσεις 
και γιατί δεν έχει προταθεί έστω και προσωρινά μια ανακατανομή διοικητικών 
αρμοδιοτήτων.

Τουναντίον, η Πολιτική Ηγεσία ιδρύει νέες Υπηρεσίες διαλύοντας άλλες ή αφαι-
ρώντας την επιχειρησιακή αρμοδιότητά τους καταστώντας τες ανενεργές αφού 
το προσωπικό τους απασχολείται με αλλότρια της αποστολής της καθήκοντα.

Απαιτούμε από τη Πολιτεία, πέραν των θεσμικών παρεμβάσεων που οφείλει 
στους Έλληνες Αστυνομικούς και την έμπρακτη αναγνώριση του τιτάνιου αγώνα 
που δίνουν καθημερινά και να μην αρκεστεί μόνο σε συγχαρητήρια SMS.

Επειδή η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, δηλώνουμε ότι θα συνεδρι-
άσουν τα Δ.Σ. των Ενώσεών μας προκειμένου να λάβουμε καθοριστικές αποφά-
σεις. Είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στους συναδέλφους μας να διασφαλί-
σουμε την υγεία και την εργασιακή αρμονία των χιλιάδων μελών μας που έχει 
διαταραχθεί βάναυσα, με κάθε μορφή αντίδρασης – κινητοποίησης που ήθελε 
από μέρους μας αποφασισθεί, αλλά και με κάθε νόμιμο μέσο.
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Επειδή ο ρόλος μας δεν είναι μόνο να 
καταγγέλλουμε και να στηλιτεύουμε 
τα κακώς κείμενα, είμαστε υποχρε-
ωμένοι και όταν γίνονται βήματα 
προς το συμφέρον των συναδέλφων, 
ανταποκρινόμενα στα έγγραφα της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αθηνών, να αναγνωρίσουμε τα αντα-
νακλαστικά της Φυσικής Ηγεσίας και 
δη του κ. Αρχηγού, αφού υστέρα από 
το υπ’ αριθ. 100/30 από 21/08/2020 
έγγραφό μας για καταγγελίες ανα-
φορικά με ζητήματα που αφορούν 
τη μη τήρηση πρωτοκόλλων αλλά και 
παραλείψεις των αρμοδίων για την 
προστασία της υγείας των αστυνομι-

κών από τον covid-19, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1647/20/1790057 από 23/08/2020 
Διαταγή του κ. Αρχηγού, η οποία επιλύει αρκετά θέματα που καταγγείλαμε και 
τα οποία έχρηζαν άμεσης αντιμετώπισης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η δια-
σπορά του κορονοϊού στους αστυνομικούς, πολίτες και κρατουμένους.
Μερικά από τα θέματα ύψιστης για εμάς σημασίας τα οποία αναφέρονται στην 
εν λόγω Διαταγή είναι:
- Το Κέντρο Επιχειρήσεων θα ευρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με ειδικό ιατρό 
που έχει ορισθεί από τη Διεύθυνση Υγειονομικού Α.Ε.Α. και ο οποίος σε 24ωρη 
βάση θα είναι διαθέσιμος για παροχή κατευθύνσεων – οδηγιών τόσο στις Υπηρε-
σίες, όσο και στο προσωπικό που θα απευθύνεται σε αυτόν.
- Θα εκδοθούν άμεσα ειδικές οδηγίες προς το προσωπικό του Σώματος για τη 
διασφάλιση της υγείας του και την πρόληψη διασποράς του κορονοϊού.
- Θα επισπευσθεί η διαδικασία παραλαβής υγειονομικού υλικού προκειμένου να 
προμηθευτούν άμεσα όλες οι Υπηρεσίες.
- Ήδη λαμβάνεται μέριμνα ώστε να λάβει χώρα η απαραίτητη καθαριότητα – απο-
λύμανση των κτιρίων και των υπηρεσιακών οχημάτων.
- Ο ορισμός συνδέσμων αξιωματικών ως σημείο επαφής κάθε Υπηρεσίας προς 
αντιμετώπιση ανακύψαντων ζητημάτων.
- Η χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, αλλά 
και των οριζόμενων για το προσωπικό που επιστρέφει από άδεια.
- Γίνονται άμεσα ενέργειες για την ανεύρεση ειδικών χώρων κράτησης για ύπο-
πτα κρούσματα κορονοϊού και για όσο χρονικό απαιτηθεί, με ταυτόχρονη λήψη 

ειδικών μέτρων διαχείρισης των κρατουμένων, τόσο κατά το χρονικό διάστημα 
παραμονής τους στα κρατητήρια, όσο και κατά τις μετακινήσεις – μεταγωγές αυ-
τών, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες της Δ/νσης Υγειονομικού Α.Ε.Α. αλλά και 
του Ε.Ο.Δ.Υ.

Προφανώς, η τήρηση της ανωτέρω Διαταγής του κ. Αρχηγού, αποτελεί ευθύνη 
και των Διευθυντών των Διευθύνσεων και θα ήταν ιδεατό ο καθένας επιτέλους να 
αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, ώστε η ΕΛ.ΑΣ. να λειτουργήσει ως ένα 
Σώμα συντεταγμένο, αφού πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει ότι δεν υπάρχει 
σωστή εναρμόνιση με τις διαταγές που εκδίδονται τόσο από την Υπηρεσία, όσο 
και από αρμόδιους Φορείς, με τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης να τα 
επωμίζεται καθημερινά ο απλός αστυνομικός.
Άποψή μας είναι ότι προτεραιότητα όλων οφείλει να είναι η αποτροπή διάδοσης 
του κορονοϊού τόσο στην κοινωνία, όσο και στην αστυνομική οικογένεια και για 
το λόγο αυτό καλούμε όλους τους αρμόδιους να συντονιστούν με τη πραγματι-
κότητα και να μη σκέφτονται αποκλειστικά και μόνο το προσωπικό τους χαρτο-
φυλάκιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας και οι αντιπρόσωποί μας θα παρακο-
λουθούμε συνεχώς το κατά πόσο η Διαταγή του κ. Αρχηγού  εφαρμόζεται και θα 
σταθούμε αρωγοί στα μέλη μας, καταγγέλλοντας τυχόν περιστατικά καταστρατή-
γησής της, ενημερώνοντας παράλληλα τη Φυσική ηγεσία.
Προτεραιότητά μας παραμένει το τι μέλλει γενέσθαι με το ζήτημα των ειδικών 
χώρων κράτησης για κρατούμενους που νοσούν από τον covid-19 καθώς και η 
καθολική διαφύλαξη  της υγείας των αστυνομικών, οι οποίοι επιφορτίζονται με τη 
φύλαξή τους, απαιτώντας παράλληλα την αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπό-
μενων υγειονομικών πρωτοκόλλων. Κατά την άποψή μας, φλέγον ζήτημα επίσης 
είναι ότι  θα πρέπει να ληφθεί απαραίτητη μέριμνα ώστε οι αστυνομικοί οι οποίοι 
έρχονται σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και δεν εμφανίζουν συμπτώμα-
τα, πέραν της απομόνωσής τους σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., θα πρέπει 
να κάνουν το τεστ , αφού δυστυχώς μέχρι σήμερα τούτο πραγματοποιείται μόνο 
σε όσους εμφανίζουν συμπτώματα (Υ.Γ.: Σύμφωνα με όσα παρακολουθούμε ότι 
μεταφέρουν οι ειδικοί, οι ασυμπτωματικοί ασθενείς αποτελούν υγειονομική βόμ-
βα!!!).
Ο αγώνας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για τη διασφάλιση ενός 
ανθρώπινου και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας για τους συνάδελφους – μέλη 
μας θα συνεχιστεί απρόσκοπτα και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τους θεω-
ρεί ως εργαζομένους β’ κατηγορίας.

Το πρώτο βήμα έγινε! Απαιτούμε την τήρηση της 
Διαταγής – Αναμένουμε την πλήρη θωράκισή μας

SOS – Κανονικότητα η διάλυση των Τ.Α.

Η περίοδος της πανδημίας του κορωνοϊού, που περάσαμε ως αστυνομικοί είναι 
άκρως διδακτική για εξαγωγή συμπερασμάτων και κυρίως αν η επιστροφή στην 
κανονικότητα έγινε με νέους καλύτερους όρους για την υπηρεσιακή καθημερινό-
τητα. Ωστόσο μια ματιά στην υπηρεσία μας θα μας απαντούσε στο ερώτημα τι 
σημαίνει κανονικότητα! 
Παρακάτω αναφέρονται κυρίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνά-
δελφοι που υπηρετούν στα Τ.Α. αρμοδιότητας της Υ.Α.Α. βέβαια η ομοιότητα των 
καταστάσεων με τα άλλα Τ.Α. των υπόλοιπων υποδιευθύνσεων είναι «ανατριχι-
αστική».
Και τώρα επιστροφή στη λεγόμενη κανονικότητα! Αλλά ας σκεφτούμε δυστυχώς 
ποια είναι η κανονικότητα μέσα στις υπηρεσίες και ειδικότερα στα Τ.Α.;

- Ας ξεκινήσουμε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει ή έστω να βελτιωθεί με το προγραμ-
ματισμό της υπηρεσίας. Η τήρηση του εβδομαδιαίου προγραμματισμού υπηρε-
σίας ηχεί, δυστυχώς, ως κακόγουστο αστείο.
- Οι Ημερήσιες Αναπαύσεις (ρεπό) δεν δίνονται ή όταν χορηγούνται υπάρχει ο 
φόβος να «κοπεί» ελέω μέτρων, μεταγωγής, φύλαξης σε νοσοκομείο κ.ο.κ.
- Η υποστελέχωση των τοπικών Τ.Α., εκτός του ότι υποδαυλίζει τη προηγούμε-
νη κατάσταση, έχει καταντήσει τα τμήματα γραφεία αναγγελίας αδικημάτων ή 
γραφεία μηνύσεων. Καμία δράση αστυνόμευσης πρόληψης ή καταστολής του 
εγκλήματος στις γειτονιές. Παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχουν υπηρεσί-
ες με υπερκάλυψη των οργανικών τους θέσεων, όπως κεντρικές υπηρεσίες σε 
Γ.Α.Δ.Α, Α.Ε.Α., Επίσημα, και τα Τ.Α. να μην μπορούνε να βγάλουν την αυριανή 
υπηρεσία.
-Η γάγγραινα των μέτρων και των αναρίθμητων φυλάξεων σε στόχους. Η διάθεση 
του προσωπικού σε μέτρα, που πολλές φορές είναι περισσότεροι οι αστυνομικοί 
των μέτρων παρά οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση/ διαδήλωση ή ό,τι άλλο.

-Ελλείψεις σε εξοπλισμό που αφορά από το χαρτί Α4 για εκτυπωτή μέχρι αλε-
ξίσφαιρα και οχήματα. Από τη «τσέπη μας» αγοράζουμε τα αναλώσιμα και με 
προσωπικές γνωριμίες προσπαθούμε να φτιάξουμε τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα. 
Ούτε λύση είναι να περιμένουμε σαν παρίες τη δωρεά κάποιου ιδιώτη για να 
πάρουμε καινούργιο αμάξι/ εξοπλισμό στη υπηρεσία ή επισκευάσουμε κάποιο 
παλαιότερο. Αλλά η διοίκηση υπερθεματίζει το πρόβλημα, όχι μόνο μέσω της 
αδιαφορίας της αλλά, στερώντας Τ.Α. από οχήματα μειώνοντας τα διαθέσιμα 
οχήματα όπου στέλνονται σε διάφορες άλλες υπηρεσίες.
-Χαρακτηριστικό της κανονικότητας είναι ότι στη περιοχή αρμοδιότητας της 
Υ.Α.Α. υπηρετούν λιγότεροι από 30 υπαστυνόμοι κατανεμημένοι σε 19 Τ.Α. Για 
μια περιοχή που ορίζεται ως το κέντρο της Αθήνας, με δυσκολίες και πολυπλοκό-
τητα στην αντιμετώπιση του εγκλήματος.

-Η ενίσχυση της Υ.Α.Α. για τις μεταγωγές το λεγόμενο «βανάκι» που τις περισ-
σότερες φορές δεν τηρούνται τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας, διατίθενται συ-
νάδελφοι λιγότεροι για την μεταγωγή από ότι ορίζει το αντίστοιχο Π.Δ. Και ένας 
συνάδελφος να χρεώνεται κατά τη μεταγωγή 2 και 3 κρατούμενους και να πρέπει 
να φροντίσει για τη διαδικασία του αυτόφωρου στα δικαστήρια της Ευελπίδων 
(κανονικότητα)!
Αυτή είναι η καθημερινότητα και η κανονικότητα των αστυνομικών στα Τ.Α. του 
κέντρου και εν γένει της Αττικής. Και αναφέρθηκαν τα κυριότερα. Οι συνάδελφοι 
κρατάνε όρθια τα τμήματα με το φιλότιμο τους και τον επαγγελματισμό που τους 
διακρίνει, φροντίζουμε να δίνουμε λύση στο πρόβλημα κάθε πολίτη με τα ελά-
χιστα μέσα που μας παρέχονται. Ως τώρα όποια πολιτική και φυσική ηγεσία και 
να είχαμε δεν ασχολήθηκε με τα διαχρονικά προβλήματα μας, ή έδινε λύσεις του 
ποδαριού. Τα τμήματα είναι στο περιθώριο και Α.Τ. και Τ.Α. αυτό ισχύει παρά τις 
μεγαλοστομίες που ακούμε.

ΜΠΑΝΙΑ Δημήτριου 
Αντιπρόσωπου  της Ε.ΑΣ.Υ.Α στην Π.Ο.ΑΣ.Υ
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Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι ύστερα από 
τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της 17/09/2020, αποφασίστηκε ο εκ-
συγχρονισμός των παρεχόμενων
Νομικών Υπηρεσιών για τα εγγεγραμμένα 
μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Αθηνών. Κάτι τέτοιο άλλωστε αποτε-
λούσε διαχρονικά αδήριτη ανάγκη,
προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
παρερμηνείες, με απώτερο σκοπό

την εκατέρωθεν προστασία τόσο των μελών της Ένωσης, όσο και του Νομικού
Τμήματος.
Από δω και στο εξής το ενδιαφερόμενο μέλος που θα επιθυμεί νομική κάλυψη
και συνδρομή, θα επικοινωνεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο με τα γραφεία της Ένωσης

στα τηλ: 210-5236302, 210-5249914 κατά τις ώρες (09:00-20:00), προκειμένου
να προσέρχεται και να προμηθεύεται με το ειδικό αριθμημένο κουπόνι που θα
είναι υπογεγραμμένο από τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αθηνών και με την
επίδειξη του οποίου θα πραγματοποιεί τις συναντήσεις με τον Νομικό Σύμβουλο
σε χώρο των γραφείων της Ένωσης επί της οδού Καρύστου 3-Αθήνα. Σε έκτακτες
περιπτώσεις και σε ώρες που τα γραφεία της Ένωσης είναι κλειστά και απαιτηθεί
νομική συνδρομή, το απλό μέλος θα επικοινωνεί με τον Αντιπρόεδρο Νομικών
Υποθέσεων κ. Κυριακάκο Παναγιώτη ή με κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ένωσης, είτε με εκλεγμένους αντιπροσώπους εν συνεχεία θα ακολουθεί-
ται απαρέγκλιτα η προαναφερόμενη διαδικασία.
Επιπρόσθετα, τα μέλη μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η νομική συνδρομή της
Ένωσής μας αφορά αυστηρά νομικές ή πειθαρχικές υποθέσεις και περιστατικά
που έλαβαν χώρα ΕΝΤΟΣ Υπηρεσίας και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.

Ανταποκρινόμενος στο αίτημα της Ομοσπονδίας μας για ουσιαστικές απαντήσεις
στα χρονίζοντα προβλήματα του αστυνομικού προσωπικού, ο Υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, δέχθηκε στο γραφείο του αντιπροσω-
πεία με επικεφαλής τον Πρόεδρο, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και παρουσία και του
Διευθυντού του Γραφείου του, κ. Γιώργου ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΥ, δεσμεύτηκε για την
προώθηση συγκεκριμένων εκκρεμών αιτημάτων του συνδικαλιστικού μας κινή-
ματος, καθώς και για την αντιμετώπιση τρεχόντων ζητημάτων. Ειδικότερα, ο κ.
Υπουργός μας απάντησε ότι:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ: Από τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου έγινε η κοστολόγηση της πρό-
τασης της Ομοσπονδίας μας, η οποία έχει υιοθετηθεί και την προσεχή εβδομάδα
θα προωθηθεί υπό τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος.
ΑΝΩΤΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η πρότασή μας, η οποία έχει υπερωριμάσει,
βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από το Επιτελείο, και αναμένει το τελικό
κείμενο ώστε, αν είναι εφικτό, να κατατεθεί σχετική τροπολογία στο σχέδιο νό-
μου: «Ρυθμίσεις της σωφρονιστικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
ΜΑΧΙΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ: Βλέπει θετικά το αίτημά μας για την τροποποίηση της δι-
άταξης που καθορίζει τις Υπηρεσίες που δικαιούνται τη μάχιμη πενταετία, όπως
ισχύει στο Πυροσβεστικό Σώμα και θα υπάρξει συνάντηση με υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες και εκπροσώπων μας, προκειμένου να καταλήξουμε στο τελικό περιε-
χόμενο.
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων που ανακοινώθη-
καν και χθες από τον Πρωθυπουργό της Χώρας, κ. Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, για τον
έλεγχο της πανδημίας, συμφώνησε να υπάρξει τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ
έτσι ώστε οι ώρες νυχτερινής απασχόλησης να αυξηθούν από 48 σε 64.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΤΣ: Ένα χρονίζον αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος,
είναι δίκαιο και πρέπει να επιλυθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Αμύ-
νης και γι’ αυτό θα επικοινωνήσει άμεσα με τον Υπουργό κ. Νικόλαο ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΟΠΟΥΛΟ.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΩΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ: Για το χρόνιο αυτό αίτημα, το
οποίο το τρέχον Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας το έχει ψηλά στην ατζέντα της
και αφορά τον πρώτο Γενικό Γραμματέα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Ανέστη ΚΕΛΕΣΙΔΗ και τον
Ταμία της Ένωσης Κατωτέρων Αστυνομικών κ. Ιωάννη ΚΩΤΣΗ, συμφώνησε ότι
πρέπει επιτέλους να βρει τη λύση του. Καταθέσαμε σχετική πρόταση και συμφώ-
νησε να υπάρξει συνεργασία, καθώς και νέα συνάντηση ώστε να οριστικοποιηθεί
σχετική νομοθετική ρύθμιση για να λήξει οριστικά το θέμα και να δικαιωθούν οι
πρωτεργάτες του Κινήματος.
Κατά τη συνάντηση τέθηκαν και τρέχοντα από την παρούσα κατάσταση προβλή-
ματα για τα οποία ο κ. Υπουργός επέδειξε κατανόηση και διάθεση περαιτέρω
συνεργασίας ώστε να αντιμετωπιστούν εγκαίρως και χωρίς άλλες παρενέργειες.
Ειδικότερα, συζητήθηκαν η πολιτική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των
αυξημένων αναγκών αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας με προσλήψεις
ειδικών κατηγοριών προσωπικού, τα προβλήματα και η ανησυχία που δημιουρ-
γείται στο αστυνομικό προσωπικό εξαιτίας και των τραυματικών εμπειριών του
παρελθόντος. Ο κ. Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι όλα γίνονται σε κλίμα δια-
φάνειας και με γνώμονα την διασφάλιση των δικαιωμάτων όλου προσωπικού
του Σώματος, χωρίς να θίγεται ο Κώδικας Μεταθέσεων και σε κάθε περίπτωση
εφόσον υπάρχουν «παράθυρα» για καταστρατήγησή του, να προωθηθεί σχετική

τροποποίηση του ν.3686/2008, ώστε να διασφαλιστεί η ηρεμία και η ομοψυχία
στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ιδιαίτερη επίσης συζήτηση έγινε για τη θωράκιση του αστυνομικού προσωπικού
από τον Covid-19, τονίζοντας στον κ. Υπουργό ότι υπάρχουν αυξημένα κρούσμα-
τα επειδή δεν εφαρμόζονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δεν γίνονται προληπτι-
κοί έλεγχοι, ιδίως δε στις περιοχές που έχουν ήδη τεθεί σε επίπεδα συναγερμού
3 και 4. Ζητήσαμε να υλοποιηθούν οι προτάσεις μας όπως έχουν κατατεθεί στον
Ε.Ο.Δ.Υ. και στο Αρχηγείο μετά από συναντήσεις μας με σχετικά Υπομνήματα και
κυρίως η πρότασή μας για άμεση εκπαίδευση αστυνομικού υγειονομικού προ-
σωπικού με στόχο τη διενέργεια των rapid tests. Ως άμεση αντίδραση στο αίτημά
μας, ήταν: α) η τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Υπουργού με τον Πρόεδρο του
Ε.Ο.Δ.Υ., κ. Παναγιώτη ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑ, από τον οποίο ζήτησε, σε συνεργασία με
το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, να ξεκινήσει η διενέργεια προληπτικών
τεστ συντονισμένα και όπου χρειάζεται τάχιστα κατ’ εφαρμογήν των υγειονομι-
κών πρωτοκόλλων και β) η εντολή του προς τη Φυσική Ηγεσία για την άμεση
έναρξη διαδικασίας εκπαίδευσης του αναγκαίου προσωπικού για τη διενέργεια
rapid tests.
Τέλος, θίξαμε το μείζον ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης του αστυνομικού
προσωπικού, ιδίως δε την έγκριση των κονδυλίων ύψους 1.000.000 ευρώ, για τη
χορήγηση περισσότερων δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., δεδομένου ότι έχει ήδη
εγκριθεί σχετική μας πρόταση από το Διοικητικό του Συμβούλιο. Ο κ. Υπουργός
μας ενημέρωσε ότι αποδέχθηκε το εύλογο αίτημά μας και σήμερα θα υπογράψει
την τροποποίηση του προϋπολογισμού, με σκοπό την αποδέσμευση νέων πιστώ-
σεων και την χορήγηση νέων δανείων στους μετόχους.
Με τη σημερινή συνάντηση, η Ομοσπονδία μας προσβλέπει στην επιτάχυνση των
απαιτούμενων διαδικασιών επίλυσης, τόσο των προαναφερθέντων θεμάτων όσο
και πολλών άλλων, γνωστών σε όλους, για τα οποία παρεμβαίνουμε σε κάθε αρ-
μόδιο κυβερνητικό στέλεχος.
Η κρίσιμη περίοδος, κατά την οποία αγωνιζόμαστε συμμορφούμενοι με τις νέες
υγειονομικές συνθήκες, ελπίζουμε να λειτουργήσει επ’ ωφελεία της Ελληνικής
Αστυνομίας και του ανθρώπινου δυναμικού της και όχι να καταστεί μια ακόμα
χαμένη ευκαιρία για την επούλωση των πληγών του παρελθόντος.

Νομικές Υποθέσεις Ε.ΑΣ.Υ.Α 

Βαθμολόγιο, Ανωτατοποίηση, Νυχτερινά, Μάχιμη Πενταετία κ.ά. 
Θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ του Προεδρείου

της Π.Ο.ΑΣ.Υ. & του κ. Υπουργού
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Συγκινητική ήταν για ακόμη μια φορά η προσέλευση των μελών της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, στο κάλεσμα της Ένωσής μας στην αιμοδοσία,
που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσε-
ων Αττικής στην Καισαριανή, την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020
Να γνωρίζουν άπαντες ότι ο μεγάλος όγκος των μονάδων αίματος που συλλέ-
χθηκαν, θα χρησιμοποιηθούν προς ενίσχυση συναδέλφων-μελών μας, καθώς και
συγγενών τους που χρειάζονται αίμα και απευθύνονται στην Ένωσή μας.
Προκάλεσε ιδιαίτερη χαρά σε όλους εμάς η συμμετοχή νέων συναδέλφων στη
συγκεκριμένη δράση μας, καθώς διαπιστώνουμε πως ολοένα και περισσότεροι
συνάδελφοι δείχνουν την ευαισθησία τους και την διάθεση τους για προσφορά

στο κοινωνικό σύνολο. Ευελπιστούμε όπως τούτο συνεχιστεί στο μέλλον και κα-
λούμε άπαντες να συμμετέχουν στις αιμοδοσίες μας.
Από καρδίας ευχαριστούμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχει-
ρήσεων Αττικής Ταξίαρχο κ. ΠΑΠΑΔΗΜΟ Δημήτριο για την παραχώρηση της αί-
θουσας καθώς και τους κ.κ. Α/Δ΄ κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ Δημήτριο, Διοικητή της Υ.Α.Τ. και
Α/Δ΄ ΣΓΟΥΡΔΟ Αντώνιο, αναπλ. Διοικητή της Υ.ΜΕ.Τ για την παρουσία τους και τη
συνδρομή τους στην άριστη διοργάνωση της αιμοδοσίας.
Επισημαίνουμε ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της αιμοδοσίας ελήφθησαν όλα τα
απαιτούμενα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την
προστασία από τον Covid-19.

Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η αιμοδοσία της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στη Δ.Α.Ε.Α.

Δίνω αίμα σημαίνει δίνω ζωή



σύγχρονηαστυνομία 24

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

www.synetelas.gr

Εργάσιμες ημέρες & ώρες
09.00 - 15.00

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

Χορήγηση υγειονομικού υλικού από την Ε.ΑΣ.Υ.Α  στις 
Υπηρεσίες διακριτικά και αθόρυβα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και αντι-
πρόσωποι αυτής καθ΄ όλη τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας του κορωνο-
ϊού, χωρίς τυμπανοκρουσίες και φανφάρες βρέθηκε δίπλα στις Υπηρεσίες που 
γεωγραφικά ανήκουν στην Ένωσή μας, εφοδιάζοντάς τις με υγειονομικό υλικό 
(γάντια, μάσκες αντισηπτικά κ.λ.π.), καλύπτοντας σε αρκετές περιπτώσεις την 
κωλυσιεργία των υπηρεσιακών παραγόντων σε μια προσπάθεια να συμβάλλου-
με από το δικό μας μετερίζι στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού 
(covid-19) σε αστυνομικούς και πολίτες.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους φορείς που απευθυνθήκαμε για χο-
ρήγηση του υγειονομικού υλικού και οι οποίοι με χαρά και προθυμία ανταποκρί-
θηκαν στο κάλεσμά μας και είναι οι κάτωθι:

1) Ελληνικά Πετρέλαια,
2) Περιφέρεια Αττικής,
3) IPA (Τ.Δ. Αθηνών),
4) Δήμο Ζωγράφου,
5) Power health  

Προμηθεύσαμε καθ΄όλη την διάρκεια της καραντίνας και όχι μόνο, αθόρυβα χω-
ρίς να προάγουμε τον συνδικαλισμό της φωτογραφίας, τις Υπηρεσίες με πάνω 
από 20.000 μάσκες, πάνω από 55.000 γάντια αλλά και με ικανή ποσότητα αντιση-
πτικών, ενώ συγκινητική ήταν και η συνδρομή των απλών μελών της Ένωσής μας.

Δηλώνουμε ότι η Ένωση Αθηνών θα σταθεί αρωγός δίπλα στις Υπηρεσίες, που 
υπηρετούν τα μέλη μας, εφοδιάζοντάς τις με το απαραίτητο υγειονομικό υλικό 
που έχουμε εγκαίρως προμηθευτεί, αφού ήδη έχει παρατηρηθεί ένα δεύτερο 
κύμα έξαρσης της πανδημίας.

Το δόγμα ότι αν ο Αστυνομικός αισθάνεται ασφαλής και είναι υγιής, θα δώσει 
και την ίδια του την ζωή για την προάσπιση του αγαθού της δημόσιας υγείας του 
κοινωνικού συνόλου, μας εκφράζει απόλυτα και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε 
δίπλα στα μέλη μας.

Ευχόμαστε να μην παρατηρηθεί από δω και εφεξής από πλευράς της Υπηρεσίας 
η ολιγωρία  που έλαβε χώρα κατά την περίοδο της καραντίνας και να θεωρείται 
δεδομένος ο εφοδιασμός των Αστυνομικών Υπηρεσιών με το απαραίτητο υγειο-
νομικό υλικό.


