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Αλλάζουμε ή βουλιάζουμε
Του Πάκου Δημοσθένη
Προέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Με όσα λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες εβδομάδες με αφορμή την απεργία πείνας συγκεκριμένου καταδικασμένου τρομοκράτη, είναι απολύτως προφανές ότι έχει έρθει η ώρα η Ελληνική Αστυνομία ως Οργανισμός να λάβει αποφάσεις για
την πλήρη αλλαγή των όσων προβλέπονται κατά την διάρκεια τις εκτέλεσης των καθηκόντων μας, αλλά και να απαιτήσει
συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις. Εξειδικεύοντας τα παραπάνω και αφού όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες δεκάδων
επιθέσεων εναντίον αστυνομικών στόχων και των προσπαθειών συγκεκριμένων μειοψηφιών ώστε να δημιουργηθεί τεχνητή ένταση, αλλά και υπερβολών από την πλευρά συναδέλφων μας, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ η χρόνια απαίτηση
της Ένωσής μας για την δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου θεσμικού πλαισίου στα όρια του οποίου θα επιχειρούν οι
αστυνομικοί που βρίσκονται στο δρόμο. Χρειάζεται κατά την γνώμη μου η σαφέστατη περιγραφή του πως ενεργεί ο
αστυνομικός (είτε οργανωμένης ομάδας όπως τα ΜΑΤ, είτε μεμονωμένα όπως Τροχαία, Άμεση Δράση, ΔΙ.ΑΣ.), μέχρι που
φτάνουν οι ενέργειές του, ποιος είναι ο εξοπλισμός του, μέχρι που είναι τα όρια του πολίτη, είτε ως διαδηλωτή, είτε μεμονωμένα, για να γνωρίζει όλη η κοινωνία τα όριά της. Δεν τίθεται από πλευράς μου θέμα περιστολής δικαιωμάτων των
πολιτών, αλλά δεν μπορεί να είναι πλέον ανεκτό από κανέναν μας ο αστυνομικός τον οποίο η Πολιτεία διατάζει να είναι
στο δρόμο και να επιλαμβάνεται στα πάντα, να βρίσκεται σε μόνιμη βάση είτε κατηγορούμενος είτε τραυματίας, εξαιτίας
του ασαφούς πλαισίου με το οποίο καλείται να κάνει τη δουλειά του. Ούτε είναι πλέον ανεκτό να μιλάμε για αστυνομία
Ευρωπαϊκής Χώρας και ο εξοπλισμός τον οποίο οι αστυνομικοί φέρουν να είναι τριτοκοσμικής. Ο εκσυγχρονισμός του
εξοπλισμού βάσει της εγκληματικότητας και των όσων στο δρόμο αντιμετωπίζουμε είναι αδήριτη ανάγκη, εάν οι έχοντες
την ευθύνη δεν ασχοληθούν σοβαρά με τα προαναφερόμενα, ως εργαζόμενοι αστυνομικοί θα αντιμετωπίζουμε μονίμως
καταστάσεις οι οποίες θα είναι είτε του τύπου «ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε και τι θα σου κάνω», είτε θα έχουμε εικόνες οι
οποίες θα βάζουν το Σώμα στο σύνολό του σε τηλεδίκες. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο δύσκολο να εξοπλιστούν οι στολές
όλων μας με κάμερες ούτως ώστε όλα να είναι το φως και να μην μένει καμία σκιά για τις ενέργειές μας, με ταυτόχρονη
σαφήνεια του τρόπου που ενεργούμε. Σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις εναντίον μας οι οποίες συνήθως προέρχονται από
μειοψηφίες που κρατούν δεκαετίες τώρα ένα κράτος σε ομηρία και πολλές φορές νομίζουν ότι έχουν το ακαταδίωκτο,
εάν δεν αναβαθμιστούν οι ποινές για τις επιθέσεις εναντίον αστυνομικών εντός και εκτός Υπηρεσίας (καθώς τώρα τελευταία έχουμε και αυτό το φαινόμενο, να καίνε αυτοκίνητα συναδέλφων έξω από τα σπίτια τους), θα είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε περιστατικά όπως η δολοφονική επίθεση στο Α.Τ.
Καισαριανής.
Κλείνοντας και με την ελπίδα ότι επιτέλους θα εισακουστούμε σε αυτά που προτείνουμε στις Ηγεσίες (ενιαίος τρόπος πρόσληψης, εκπαίδευσης, θεσμική θωράκιση), θέλω να τονίσω
ότι αν η Ελληνική Αστυνομία και οι εργαζόμενοι σε αυτήν δεν αντιμετωπιστούν από το πολιτικό σύστημα βάσει της πραγματικότητας του πολίτη και της εγκληματικότητας που έχουμε
να αντιμετωπίσουμε, αλλά βάσει του ιδεολογικού προσήμου ενός εκάστου και συνεχίσουμε να είμαστε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, θα ζούμε συνεχώς τα ίδια, τόσο εμείς όσο και
ο πολίτης που αποζητά ασφάλεια και ηρεμία.

Συστράτευση και αγώνας ενάντια στους υπονομευτές
και τους τυχάρπαστους.
Του Ρίζου Κων/νου
Ειδικού Γραμματέα Τύπου & Μ.Μ.Ε. Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Για πόσο ακόμα θα συνεχιστεί αυτή η άδικη και αντεπαγγελματική αντιμετώπιση του εργαζόμενου αστυνομικού από την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, Πολιτικής και Φυσικής καθώς και από τους Αξιωματικούς
του Σώματος;
Ο αστυνομικός δεν είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης όπως θέλετε να τον αντιμετωπίζετε κύριοι του
Αρχηγείου-Υπουργείου και κύριοι αξιωματικοί.
Όλες αυτές οι διαταγές οι οποίες υπερβαίνουν τα νόμιμα , παραβαίνουν τα Προεδρικά Διατάγματα και
καταπατούν τους οργανικούς Νόμους της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και τα εργασιακά μας δικαιώματα, δίνονται χωρίς
να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές εξελίξεις και χωρίς να υπάρχει συντονισμός και λόγος πολλές φορές
και δεν τιμούν την Ελληνική Αστυνομία ως ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Σώμα
.
Παράλληλα δεν αναλαμβάνεται και η ανάλογη κάθε φορά ευθύνη από αυτούς που εκδίδουν τις κάθε λογής
διαταγές μεταβιβάζοντάς τες, τις ευθύνες αυτές, στον απλό εργαζόμενο αστυνομικό αποδίδοντάς του πειθαρχικές ευθύνες για πράξεις και παραλήψεις που οι ίδιοι έχουν την απόλυτη αρμοδιότητα.
Για αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια συστράτευση όλων μας με τις προσπάθειες που καθημερινά
κάνει η Ένωσή μας, θέτοντας ως στόχο την θωράκιση του Έλληνα αστυνομικού από όσους τυχάρπαστους
θεωρούν ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι κτήμα τους και η συμπεριφορά τους προς όλους μας τους εργαζόμενους αστυνομικούς είναι απαράδεκτη και αντιδεοντολογική, καθώς δεν δίνουν δεκάρα για την οικογενειακή και πολτισμική μας ζωή.
Σε όλους αυτούς λοιπόν έχει φτάσει η ώρα να αποδοθούν οι ευθύνες που τους αναλογούν, καθώς ούτε
έχουν δουλέψει ούτε δουλεύουν και δίνουν εντολές και διαταγές δεξιά και αριστερά με έπαρση, έχοντας
γίνει βασιλικότεροι του βασιλέως ενώ δεν έχουν στην πράξη εφαρμόσει ποτέ τα σχέδια που έχουν στο
μυαλό τους και στρίβουν στα δύσκολα μοιράζοντας ευθύνες σε άλλους χωρις να αναλαμβάνουν τις δικές
τους ποτέ.
Στις καταστάσεις αυτές πρέπει να δοθεί μια απάντηση ώστε να σταματήσει ο κατήφορος και η κάθε λογής
καταπάτηση δικαιωμάτων από όσους μας θεωρούν δούλους τους και κατώτερους με όλη τη σημασία της
λέξεως, ενώ θα πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους η συμπεριφορά τους δεν αρμόζει στα όσα αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα η Ελληνική Αστυνομία.
Η συμπόρευση όλων μας και ο αγώνας θα πρέπει να είναι συνολικός και καθολικός αν θέλουμε να έχουμε
μια σύγχρονη αστυνομία η οποία σέβεται τον Έλληνα Αστυνομικό, παρέχοντάς του όλα τα εχέγγυα ώστε
να είναι επαγγελματίας απέναντι στην κοινωνία. Αδιαμφισβήτητα λοιπόν ο μόνος δρόμος που πρέπει να
διαλέξουμε σαν εργαζόμενοι είναι η συσπείρωση μας ενάντια σε όποιον θέλει να μας διασπάσει να μας
καταρρακώσει και η αγωνιστικότητα όλων μας θα πρέπει να φανεί στον δρόμο, απαντώντας δυναμικά και
σύσσωμα στις αλλαγές που υπονομεύουν τα δικαιώματά μας.
Το χρωστάμε στους συναδέλφους μας, το χρωστάμε σε εμάς και στους κόπους μας, το χρωστάμε στις
οικογένειές μας.

σύγχρονη
αστυνομία
Ιδιοκτήτης
Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών
Καρύστου 3, Τ.Κ. 11523
(Πλησίον Πανόρμου)
Τηλ: 210-5236302
Φαξ: 210-5222760
e-mail: eaya@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.easya.gr
Υπεύθυνος Έκδοσης
Ρίζος Κωνσταντίνος

Συντακτική ομάδα
Κυριακάκος Παναγιώτης
Βρεττός Γκούμας
Γρηγόριος Χρυσάφης
Νικόλαος Ρήγας
Αντώνιος Βλάχος
Μιχαήλ Καρδιασμένος
Γεώργιος Παπαγεωργίου
Θεμιστοκλής Κοσμίδης
Γεώργιος Σουμάκης
Κωνσταντίνος Γεωργός
Γεώργιος Παπαντώνης
Δημήτριος Καραγιαννόπουλος
Αλέξανδρος Παπανδριανός
Δημήτριος Πούλιος
Ιωάννης Βιδάλης
Άγγελος Τσόγιας
Ιωάννης Τσοκαναρίδης
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν
υποχρεωτικά τις θέσεις του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α. την 15/12/2020 η οποία αποτέλεσε την τελευταία
για τη χρονιά που φεύγει, τέθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ. τα βασικότερα ίσως θέματα που
απασχολούν τα 10.000 και πλέον μέλη της Ένωσης Αθηνών και αποφασίστηκε να καθοριστεί συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει σταχυολογημένες προτάσεις
και αιτήματα, ως πλαίσιο δράσης της Ε.ΑΣ.Υ.Α., πάνω στο οποίο θα βασιστούμε το προσεχές
διάστημα.
Οι προτάσεις – διεκδικήσεις αυτές, όπως ορίζει η δεοντολογία και ο θεσμικός μας ρόλος, θα
τεθούν υπόψη της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας και των πολιτικών κομμάτων, μέσω της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων και των λοιπών θεσμικών Οργάνων
που συνθέτουν το συνδικαλιστικό κίνημα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, όπως το επόμενο χρονικό διάστημα διεκδικηθούν τα κάτωθι αιτήματα- προτάσεις:
Επίδομα δυσμενούς διαβίωσης / επίδομα ενοικίου
Οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και η επικινδυνότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των αστυνομικών που υπηρετούν στην Αττική είναι πανθομολογουμένως στο ανώτατο επίπεδο. Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων κατάγονται από την περιφέρεια, δεν μπορούν να μετατεθούν στον Τόπο Συμφερόντων τους και μεγάλο μέρος του
μισθού τους δαπανάται για τη μίσθωση κατοικίας. Θεωρούμε ότι πλέον έχουν ωριμάσει οι
συνθήκες για την χορήγηση ενός επιδόματος, που θα αποτελούσε ελάχιστη αναγνώριση
και ανακούφιση για τους αστυνομικούς του λεκανοπεδίου. Το ζήτημα θα τεθεί υπ’ όψιν της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. ώστε να καθοριστεί ο τρόπος της διεκδίκησης υπό την καθοδήγησή της.

τελέσματος κριτική εναντίον όλης της αστυνομικής οικογένειας, κυρίως όμως θα διασφαλίσει το αστυνομικό λειτούργημα ώστε αυτό να συμβαδίζει με τις επιταγές τους Συντάγματος,
προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών.
Κώδικας Μεταθέσεων
Κίνητρα – μοριοδότηση μάχιμων Υπηρεσιών: Ρητή πρόβλεψη για εξτρά μοριοδότηση στον
πίνακα τακτικών μεταθέσεων (διαβάθμιση ανάλογα με την Υπηρεσία), των υπηρετούντων
στην Αττική, ούτως ώστε να δίνονται κίνητρα μετάθεσης και παραμονής σε Υπηρεσίες που
παρουσιάζουν μόνιμα έλλειψη προσωπικού. Επιπρόσθετα, ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών απαιτούμε την διακριτή νομοθετική πρόβλεψη ούτως ώστε σε συντρέχουσα περίπτωση μελλοντικής ένταξης στο αστυνομικό προσωπικό του πρόσφατα νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού που τοποθετήθηκε στο συντριπτικό ποσοστό του σε νομούς
της περιφέρειας, να επανατοποθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους
νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες. Τούτο οφείλει να ξεκαθαριστεί άμεσα αφού απειλεί την
αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία του Κώδικα Μεταθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σε κάθε περίπτωση είμαστε διατεθειμένοι να προβούμε σε όλα τα νόμιμα μέσα για τη διασφάλιση των ζωτικών συμφερόντων των μελών μας.
Αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού
Η εξέλιξη των μορφών του εγκλήματος απαιτεί την αντίστοιχη αναβάθμιση του υπηρεσιακού ατομικού εξοπλισμού, των υπηρεσιακών οχημάτων, των επικοινωνιών κλπ, τα οποία
θα παρέχουν επιχειρησιακή επάρκεια και ασφάλεια στους αστυνομικούς, θυμίζοντας προς
όλους το ρητό «ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ = ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»

Αποζημίωση υπολοίπου αδειών

Σταθερές φυλάξεις

Οι αστυνομικοί της Αθήνας υπερασπίστηκαν με αυταπάρνηση την εδαφική ακεραιότητα
της πατρίδας και τα εθνικά δίκαια στη Λέσβο, στη Χίο και στον Έβρο και βρίσκονται πάντα
στην πρώτη γραμμή για την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, την ίδια
ώρα που η Πολιτεία ανέστειλε τις άδειές τους ενώ δεν τους έδωσε καν τη δυνατότητα να
μετακινηθούν στον τόπο καταγωγής τους, ούτε κατά την περίοδο των εορτών. Για το λόγο
αυτό θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση της Πολιτείας να ανταποδώσει το χρέος της, αποζημιώνοντας τους αστυνομικούς για κάθε ημέρα υπολοίπου αδείας έτους 2020.

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

Αστυνομικοί θετικοί στον Covid-19

Προσλήψεις στην ΕΛ.ΑΣ.:

Για όσους αστυνομικούς διαγνώστηκαν θετικοί στο κορονοϊό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, προτείνουμε να χαρακτηρισθεί το χρονικό διάστημα απουσίας τους, ως
«εν ώρα υπηρεσίας και ένεκα αυτής», ώστε να τους χορηγηθεί το προβλεπόμενο επίδομα
παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Επιπρόσθετα,
προτείνουμε τα ανωτέρω να εφαρμοστούν και σε όσους αστυνομικούς τέθηκαν υποχρεωτικά σε καραντίνα (βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων του Ε.Ο.Δ.Υ.), λόγω επαφής με
επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Υπηρεσία τους.

Εισαγωγή στο Σώμα αποκλειστικά μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Αύξηση μηνιαίων ωρών & ετήσιου πλαφόν αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας
Η αδυναμία πληρωμής των δεδουλευμένων ωρών νυχτερινής εργασίας είναι ένα ζήτημα
που μας απασχολεί κάθε χρόνο και οφείλει να επιλυθεί οριστικά, με αύξηση του πλαφόν
αποζημίωσης των 488 ωρών ετησίως που ισχύει σήμερα. Αντίστοιχη αύξηση ωρών επιβάλλεται να γίνει και σε όσους εργάζονται με διαταγή της Διοίκησης πέραν των 48 ωρών μηνιαίως και δεν αμείβονται γι’ αυτές. Για το λόγο αυτό διεκδικούμε τροποποίηση της σχετικής
ΚΥΑ, έτσι ώστε οι ώρες νυχτερινής αποζημίωσης να αυξηθούν από 48 σε 64.
Θεσμική Θωράκιση
Η θεσμική θωράκιση του αστυνομικού, το ακριβές μνημόνιο ενεργειών του και ο τρόπος
δράσης του κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι κάτι που έπρεπε να έχει νομοθετηθεί πολλά χρόνια πριν. Η ακριβής περιγραφή του τρόπου δράσης της κάθε αστυνομικής
Υπηρεσίας θα περιορίσει την ασάφεια των εντολών της εκάστοτε Διοίκησης, την εκ του απο-

Έλλειψη προσωπικού σε Υπηρεσίες της Αθήνας
Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε η Ηγεσία επιτέλους να κατανοήσει ότι δεν
είναι δυνατόν σε μια σύγχρονη Αστυνομία να υπάρχουν «ατροφικές» Υπηρεσίες, οι οποίες
δεν δύνανται όχι απλά να υπηρετήσουν τον πολίτη, αλλά ούτε να διεκπεραιώσουν τις πάγιες καθημερινές τους υποχρεώσεις (π.χ. Α.Τ. – Τ.Α.).
Πειθαρχικός έλεγχος Διοικούντων
Λογοδοσία της διοίκησης και πρόβλεψη πειθαρχικών ποινών σε περιπτώσεις καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού (υγιεινή και ασφάλεια του αστυνομικού προσωπικού, έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση, χρόνος εργασίας κλπ).
Όλα τα ανωτέρω αποτελούν τα βασικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε, δεν αποτελούν όμως και τα μοναδικά. Με την έλευση της νέας χρονιάς οι αρμόδιοι Φορείς (Πολιτική
και Φυσική Ηγεσία, Πολιτικά Κόμματα, Συνήγορος του Πολίτη κλπ) θα πρέπει επιτέλους να
επιδείξουν τη δέουσα σοβαρότητα στις προτάσεις μας και να ενσκήψουν σε αυτές, προκειμένου να απαντηθεί επιτέλους και το καίριο ερώτημα «τι αστυνομία θέλουμε και γιατί τη
θέλουμε».
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Συναντήσεις με Βουλευτές για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία
Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. συναντήθηκε με Πλεύρη – Καλλιάνο – Μπογδάνο για την
Πανεπιστημιακή Αστυνομία
θι ερωτήματα, αφού αν και εφόσον προσληφθούν, θα προσληφθούν σύμφωνα με τα όσα
αναγράφει η δημόσια διαβούλευση (άρθρο 9 του Ν.2734/99); Ήτοι:

Με τους Βουλευτές της Ν.Δ. κ.κ. Πλεύρη Αθανάσιο, Καλλιάνο Ιωάννη και Μπογδάνο Κωνσταντίνο συναντήθηκε το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών προκειμένου να τους ενημερώσει για τους χειρισμούς των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη που αφορούν στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου
νόμου «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας,
Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα επιδόθηκε και στους τρεις Βουλευτές η κάτωθι επιστολή:
Με την παρούσα επιθυμούμε να σας καταστήσουμε κοινωνούς της έντονης αγανάκτησης
και δια μέσω του θεσμικού μας ρόλου οφείλουμε να σας κάνουμε κοινωνούς ενός φλέγοντος ζητήματος το οποίο τείνει να εξελιχθεί σε βραδυφλεγή βόμβα, απειλώντας την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία της Ελληνικής Αστυνομίας ως Οργανισμού.
Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου (18 Ιανουαρίου 2021) τέθηκε
το ζήτημα της «Σύστασης Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων» στο Άρθρο
13 του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου και αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η αντίθεσή μας για
λόγους που θα αναλυθούν κάτωθι.
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και εκπρόσωποι 10.000 αστυνομικών που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Αθήνας και οι οποίοι αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα, αξιοπιστία
και υπευθυνότητα με την οποία διεκδικούμε την προαγωγή των εργασιακών τους δικαιωμάτων και συμφερόντων, θα θέλαμε να μεταφέρουμε την αγωνία των μελών μας που
καθημερινά επικοινωνούν με τα γραφεία μας, καθώς και την αγανάκτησή τους αναφορικά
με το καθεστώς και τον τρόπο πρόσληψης των νέων Ειδικών Φρουρών για τη φύλαξη των
Πανεπιστημίων.
Αρχικά γνωστοποιούμε ότι δεν είμαστε επ’ ουδενί αντίθετοι στην φύλαξη – προστασία των
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων τα οποία αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού, χώρους
ακαδημαϊκής μάθησης και πολιτισμού, δεκαετίες όμως τώρα με ξεκάθαρη ευθύνη της Πολιτείας και των Πρυτανικών Αρχών έχουν μετατραπεί σε άνδρα ανομίας και ορμητήρια βίαιων
ενεργειών τα οποία καταδυναστεύουν θλιβερές μειοψηφίες.
Είναι προφανές ότι για τον τρόπο με τον οποίο θα αποφασίσει η Κυβέρνηση να προστατέψει τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα, πρέπει να έχουμε λόγο εκ του θεσμικού μας ρόλου, καθώς κατά την άποψή μας πρόκειται για κάτι πρόχειρο στο οποίο ως στιγμής δεν κληθήκαμε
να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, δεν γίνονται σεβαστές οι διαδικασίες του διαλόγου,
παρά μόνο ενημερωνόμαστε για το τι μέλλει γενέσθαι από δελτία ειδήσεων, εφημερίδες,
διαδίκτυο και όλη αυτή η διαδικασία δεν περιποιεί τιμή για κανέναν, την ώρα που εμείς ως
αστυνομικοί θα κληθούμε να υπηρετήσουμε ακόμα ένα εγχείρημα χωρίς ειρμό, χωρίς κατά
τη γνώμη μας λειτουργικότητα σε βάθος χρόνου, χωρίς «συνάρθρωση» και «μπόλιασμα» με
το αυτοδιοίκητο των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Για ποιο λόγο η φύλαξη – προστασία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, επιχειρείται να ανατεθεί εξ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ., την ώρα που αυτά έχουν αυτοδιοίκητο;
Είναι όλη αυτή η διαδικασία μια έμμεση παραδοχή ότι η νομοθέτηση της κατάργησης του
πανεπιστημιακού ασύλου (Ν. 4623/2019 άρθρο 64 παρ. 3) είναι κάτι που απέτυχε στην
πράξη και τώρα είναι επιβεβλημένη η εμπλοκή της ΕΛ.ΑΣ. σε θέματα καθημερινότητας και
μικροασφάλειας των χώρων των Α.Ε.Ι.; Δεν αντιλαμβανόμαστε επίσης ποια είναι επιτέλους
η παγιωμένη διοικητική και προπάντων επιστημονική άποψη των Πρυτανικών Αρχών για
το ζήτημα, τι άλλαξε από πέρυσι όταν γίνονταν κυρίως λόγος για εσωτερική ασφάλεια των
πανεπιστημιακών χώρων με αναφορά και εποπτεία των Πρυτανικών Αρχών.
Οι ήδη υπάρχουσες δομές – Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. θεωρούνται ίσως ακατάλληλες ώστε να
επιβάλλουν την ευνομία εφόσον κληθούν; Στο σημείο αυτό θέλουμε να επικοινωνήσουμε
προς όλους ότι η ΕΛ.ΑΣ. ως Οργανισμός και οι υπηρετούντες σε αυτή οπουδήποτε κλήθηκε να εφαρμόσουν τα όσα το Σύνταγμα και οι Νόμοι ορίζουν, τους δόθηκαν τα κατάλληλα
νομοθετικά εργαλεία και οι κατάλληλες κατευθύνσεις, ανταπεξήλθαν, ενώ όπου και όποτε
οι Αστυνομικές Δυνάμεις έχουν επιχειρήσει με «ερμαφρόδιτες» εντολές – οδηγίες πάντα
αποτύγχαναν !Σε ό,τι αφορά την πρόσληψη των 1.000 Ειδικών Φρουρών, θέτουμε τα κάτω-

Θα εγείρουν τα πλήρη εργασιακά δικαιώματα των νεοπρασλαμβανομένων Ειδικών
Φρουρών (συνυπηρέτησης, υπηρεσίες γραφείου, τακτικής και έκτακτης μετάθεσης), πράγμα που σημαίνει ότι με μαθηματική ακρίβεια δεν θα βρίσκονται στη θέση για την οποία
προορίζονται; Επιπρόσθετα, καταγγέλλουμε πως δεν υπάρχει καμία σαφή μελλοντική πρόβλεψη, ούτε συγκεκριμένη οριοθέτηση για σημαντικά ζητήματα, παρά μόνο γενικότητες και
ασάφειες.
Σύμφωνα με ποια προβλεπόμενα οι υπάλληλοι αυτοί δεν θα φέρουν ατομικό οπλισμό, όταν
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα μετακινηθούν σε μια άλλη Υπηρεσία ή σε μια άλλη περιοχή της Χώρας, θα τους γίνεται ειδική εκπαίδευση ώστε να φέρουν όπλο και ποιος θα κληθεί
να τους αντικαταστήσει; Θα χρειαστούν εκ νέου προσλήψεις, ή θα κληθεί να ενισχύσει η
ήδη υπάρχουσα αποδεκατισμένη από προσωπικό μάχιμη Αστυνομία; Συνεπώς σε τι αποσκοπεί η εξ αρχής πρόσληψή τους ;
Σε περίπτωση της οποιαδήποτε επιχειρούμενη έκνομης ενέργειας εναντίον τους η οποία θα
υπερβαίνει τις δυνατότητές τους (μια ενδεχόμενη επίθεση με μολότοφ, μαχαίρι ή από μεγάλο αριθμό ατόμων κ.λ.π.), δεν θα κληθούν να επέμβουν οι ίδιες Υπηρεσίες που υπάρχουν
και σήμερα; (διμοιρίες ΜΑΤ- Ασφάλεια- ΔΙΑΣ- ΟΠΚΕ- ΔΡΑΣΗ – Α.Δ. κλπ).
Διερωτώμεθα πως οι νέοι αυτοί υπάλληλοι σύμφωνα με τα όσα ακούμε και διαβάζουμε
θα έχουν ανακριτικά καθήκοντα (!!!) τη στιγμή που οι απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλάκων εκπαιδεύονται για τουλάχιστον 3 έτη ώστε να είναι ανακριτικοί υπάλληλοι και την ίδια
στιγμή οι προτάσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος κινούνται διαχρονικά προς την
κατεύθυνση της αναβάθμισης της πρακτικής αλλά και της θεωρητικής εκπαίδευσης, όπως
άλλωστε έχει δηλώσει πολλάκις ο ίδιος ο κ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αποτελεί
αυτό άραγε αναβάθμιση της εκπαίδευσης του επιπέδου και των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους πολίτες ή πισωγύρισμα; Θα επαναληφθούν και πάλι τα λάθη παρελθόντος; Οι
Ηγεσίες έρχονται και παρέρχονται. Εμείς όμως «μένουμε πίσω και πληρώνουμε» το κόστος
των αποφάσεών τους.
Ποια η θέση σας και τι θα απολογηθείτε απέναντι στις οικογένειες των Αστυνομικών των
περιφερειών που εκλέγεστε όταν σπαταλούν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για να επιτύχουν τα παιδιά τους στις Αστυνομικές Σχολές και να φοιτήσουν για 3 έτη και οι οποίοι στη
συνέχεια καρτερικά αναμένουν να μετατεθούν με αντικειμενικά κριτήρια στον τόπο συμφερόντων τους;
Έχει αποφασίσει η Κυβέρνηση να καταργήσει ή να απαξιώσει εκ του πλαγίου τον υφιστάμενο θεσμό της πρόσληψης μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων; Και αν ναι αποτελεί αυτό φιλελεύθερη πολιτική ; Πάγια απαίτηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος αποτελεί η πρόσληψη
ΜΟΝΟ μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων.
Η τελευταία μας ερώτηση – ένσταση αφορά το πως γίνεται την ώρα που η κοινωνία οικονομικά βρίσκεται σε οικονομικό λοκντάουν εξαιτίας της πανδημίας, να επιχειρούν για
ακόμα μια φορά προσλήψεις την ώρα που ο προϋπολογισμός του Υπουργείου του Πολίτη
για το 2021 δεν είναι αυξημένος, την ώρα που μας έχει ανακοινωθεί ότι για το έτος 2020
οι Αστυνομικοί μέσω Πανελληνίων εξετάσεων δεν μπορούσαν να υπερβαίνουν τους 750
(!!!), την ώρα που για να προμηθευτούν οι Αστυνομικοί απαραίτητο υπηρεσιακό εξοπλισμό
αυτό γίνεται είτε με δωρεές, είτε με χρήματα τα οποία η Κυβέρνηση διέθεσε από προϋπολογισμούς εκτός Προστασίας του Πολίτη, είναι απορίας άξιο που θα βρεθούν ακριβώς τα
χρήματα και τι θα σημαίνει οικονομικά για τους υπάρχοντες αστυνομικούς τα επόμενα έτη;
Συνοψίζοντας, αγωνιζόμαστε επί δεκαετίες, για μια Αστυνομία ομογενοποιημένη η οποία
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θα παρέχει το αγαθό της ασφάλειας στους πολίτες και στο οποίο δεν χωρούν εκπτώσεις.
Ουδέποτε λειτουργήσαμε με συντεχνιακές λογικές, επιδιώκοντας πάντα την προώθηση των
ζητημάτων μας με τον διάλογο και την πειθώ που προκύπτει από την εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, το δίκαιο και τη λογική του αιτήματος, έχοντας πάντα ως αρχή την μη κλιμάκωση
μιας συνδικαλιστικής δράσης απλώς για την προβολή αυτής της δράσης.
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 – κινητοποιήσεις, στρεφόμενοι και στα
αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια προκειμένου να δικαιωθούν όλα τα προσβαλλόμενα μέλη
μας. Από πλευράς μας στηλιτεύουμε μεθοδεύσεις και πρακτικές, οι οποίες μας βρίσκουν
παντελώς αντίθετους και κινούνται σε διαφορετικά μήκη κύματος από τις διαχρονικές – πάγιες προτάσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Η πολύπαθη Ελληνική Αστυνομία έχει πληρώσει ακριβά τους ερασιτεχνισμούς και τις μικροκομματικές σκοπιμότητες των εκάστοτε κυβερνώντων και ζητούμε την απόσυρση της εν
λόγω διάταξης και την έναρξη διαλόγου με τα θεσμικά μας Όργανα (Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων).
Είμαστε ίσως η μοναδική Ευρωπαϊκή Χώρα που κάθε ζήτημα που ανακύπτει σε οποιονδήποτε Οργανισμό και το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί άλλως, ανατίθεται στην Ελληνική
Αστυνομία.

Σας καλούμε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να αφουγκραστείτε την αγωνία
των χιλιάδων αστυνομικών και των οικογενειών τους.
Ο κ. Πλεύρης μας τόνισε ότι η συνάντησή μας ήταν μια ευκαιρία ούτως ώστε να κατανοήσει
σε ποια σημεία ακριβώς διαφοροποιούμαστε με το προωθούμενο νομοσχέδιο. Επιπρόσθετα, τόνισε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες μας και θα τις λάβει σοβαρά υπόψη του, αποδεικνύοντάς μας πόσο σέβεται η Κυβέρνηση και πόσο πιστεύει στο ρόλο της Αστυνομίας.
Μιας Αστυνομίας που λειτουργεί ως θεσμικός μηχανισμός προστασίας της Δημοκρατίας,
του κράτους δικαίου και της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής.
Ο κ. Καλλιάνος αφουγκραζόμενος τις αιτιάσεις και τους προβληματισμούς μας, διαβεβαίωσε την αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. ότι γνωρίζει από κοντά τις αδικίες που
υφίστανται τα τελευταία χρόνια οι ένστολοι, όπως επίσης και την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματός μας και δήλωσε θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που του παρέχει ο θεσμικός
του ρόλος για να βρει απήχηση το δίκαιο αίτημά μας.
Ο κ. Μπογδάνος δεσμεύτηκε να τεθούν επί τάπητος τα ζητήματα που τέθηκαν από
πλευράς μας, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν πτυχές οι οποίες χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης
και επεξεργασίας, αναγνωρίζοντας το δίκαιο των αιτημάτων μας, πάντοτε με γνώμονα την
παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. προς τους πολίτες.
Η Ένωσή μας θα συνεχίσει τις επαφές με Βουλευτές, κομματικά – κυβερνητικά στελέχη,
ώστε να γνωστοποιηθεί τοις πάσι το διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο έχει ψηφιστεί ΟΜΟΦΩΝΑ από το Διοικητικό μας Συμβούλιο.

Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. συναντήθηκε με τους Βουλευτές Κεφαλογιάννη – Κυρανάκη για την
Πανεπιστημιακή Αστυνομία
Γνωστοποιήσαμε δε στους κ.κ. Βουλευτές, ότι οι ανησυχίες μας δεν είναι συντεχνιακού χαρακτήρα, όπως κάποιοι άλλοι θέλουν να τις παρουσιάζουν !!!
Από την πλευρά της η κα Κεφαλογιάννη μελέτησε με προσοχή το υπόμνημά μας και δεσμεύτηκε ότι θα λάβει σοβαρά υπόψη της τις θέσεις μας.
Ο κ. Κυρανάκης μας τόνισε ότι η συνάντησή μας ήταν μια ευκαιρία ούτως ώστε να κατανοήσει σε ποια σημεία ακριβώς διαφοροποιούμαστε με το προωθούμενο νομοσχέδιο, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν πτυχές οι οποίες χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης και επεξεργασίας,

Αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών συναντήθηκε με τους Βουλευτές Ν.Δ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Όλγα και ΚΥΡΑΝΑΚΗ Κωνσταντίνο, συνεχίζοντας
τις ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με τη στελέχωση της νέας Υπηρεσίας για τη φύλαξη
των Πανεπιστημίων που δρομολογείται από πλευράς των συναρμοδίων Υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, κάνοντάς τους κοινωνούς των δίκαιων προβληματισμών
και αντιρρήσεών μας, όπως εφράστηκαν προσφάτως ΟΜΟΦΩΝΑ από το Διοικητικό μας
Συμβούλιο.
Αποσαφηνίσαμε στους κ.κ. Βουλευτές ότι είμαστε υπέρ της φύλαξης – προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων τα οποία αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού, ενώ είμαστε
κάθετα αντίθετοι στην ανάθεση και αρμοδιότητα φύλαξης στην ΕΛ.ΑΣ. για τους λόγους που
έχουμε πολλάκις καταθέσει στα σχετικά υπομνήματα, ανακοινώσεις, επιστολές στους Βουλευτές, αλλά και στην δημόσια διαβούλευση, ξεκαθαρίζοντας ότι τούτο μας βρίσκει παντελώς αντίθετους σε και σε διαφορετικά μήκη κύματος από τις διαχρονικές – πάγιες προτάσεις
του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Ως Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων
Αθηνών
αγωνιζόμαστε για μια
Αστυνομία ομογενοποιημένη η οποία θα παρέχει το αγαθό της ασφάλειας στους πολίτες και
στο οποίο δεν χωρούν
εκπτώσεις, επιδιώκοντας πάντα τον διάλογο
και την πειθώ που προκύπτει από την εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση,
το δίκαιο και τη λογική
του αιτήματος.

Για την πανεπιστημιακή Αστυνομία ενημέρωσε η Ε.ΑΣ.Υ.Α.
τον Βουλευτή Χατζηδάκη Διονύσιο
Σε συνέχεια των ενημερωτικών επισκέψεών μας σε Βουλευτές του Κοινοβουλίου, το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών πραγματοποίησε συνάντηση με τον Βουλευτή Ν.Δ. κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Διονύσιο, προκειμένου να γίνει κοινωνός των απόψεων –αντιρρήσεων – προτάσεών μας, αναφορικά με τη στελέχωση της νέας
Υπηρεσίας για τη φύλαξη των Πανεπιστημίων και την επιφόρτισή της στην ΕΛ.ΑΣ., όπως δημοσιεύτηκε στη Δημόσια
Διαβούλευση.
Για πολλοστή φορά καταστήσαμε σαφές ότι είμαστε υπέρ της φύλαξης – προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ενώ είμαστε όμως κάθετα αντίθετοι στον τρόπο με τον οποίο αυτό πρόκειται να συμβεί. Ο κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
προερχόμενος από το χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, συνεπώς γνώστης επιχειρησιακών ζητημάτων, έδειξε μεγάλη
προσήλωση στα ζητήματα που του αναδείξαμε και δεσμεύτηκε να προωθήσει μέσω του θεσμικού του ρόλου τα
αναγραφόμενα στο υπόμνημά μας.
Σε αντίθεση με κάποιες συνιστώσες του συνδικαλιστικού κινήματος – φερέφωνα της Ηγεσίας, που τους ενδιαφέρει αποκλειστικά το συντεχνιακό τους κομμάτι και προφανώς όχι τα προβλήματα που θα ανακύψουν στην ΕΛ.ΑΣ.,
συνεχίζουμε τον αρραγή αγώνα μας εκπροσωπώντας τα 10.000 μέλη μας και ενημερώνοντας πολίτες, βουλευτές,
φορείς κλπ για τους χειρισμούς της πολιτείας, θα έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη, καθ’ ότι όπως όλοι γνωρίζουν
τα γραπτά μένουν !!!
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Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. ενημέρωσε τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Συρίγο
Άγγελο για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία
Το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών συνεχίζοντας τις ενημερωτικές συναντήσεις προκειμένου να κατατεθούν οι αντιρρήσεις μας και να μεταφερθεί η αγωνία των
10.000 μελών μας, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τη στελέχωση της νέας Υπηρεσίας για
τη φύλαξη των Πανεπιστημίων, συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. ΣΥΡΙΓΟ Άγγελο.
Καταστήσαμε σαφές στον κ. Υπουργό ότι οι ανησυχίες μας δεν είναι συντεχνιακού χαρακτήρα,
όπως κάποιοι άλλοι θέλουν να τις παρουσιάζουν…
Για το λόγο αυτό από πλευράς μας στηλιτεύσαμε μεθοδεύσεις και πρακτικές, οι οποίες μας
βρίσκουν παντελώς αντίθετους και κινούνται σε διαφορετικά μήκη κύματος από τις διαχρονικές
– πάγιες προτάσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Συγκεκριμένα οι θέσεις και οι αντιρρήσεις μας έχουν ως εξής:
ΝΑΙ στη φύλαξη – προστασία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων τα οποία αποτελούν περιουσία
του ελληνικού λαού.
ΟΧΙ στην ανάθεση και αρμοδιότητα φύλαξης στην ΕΛ.ΑΣ.
Υπάρχει άραγε μια έμμεση παραδοχή ότι η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου (Ν.
4623/2019 άρθρο 64 παρ. 3) είναι κάτι που απέτυχε στην πράξη και τώρα είναι επιβεβλημένη
η εμπλοκή της ΕΛ.ΑΣ. σε θέματα καθημερινότητας και μικροασφάλειας των χώρων των Α.Ε.Ι.;Ερωτούμε αν η ήδη υπάρχουσα ΕΛ.ΑΣ. θεωρείται από τους συντάκτες του Σ/Ν εμμέσως ακατάλληλη ώστε να επιβάλει την ευνομία εφόσον κληθεί.Εφοδιάστηκαν ποτέ οι αστυνομικές δυνάμεις με τα απαραίτητα νομοθετικά εργαλεία και δόθηκαν ποτέ οι κατάλληλες εντολές ή μήπως
πάντα δρούσαν με ερμαφρόδιτες άνωθεν εντολές;

των Αστυνομικών όταν σπαταλούν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για να επιτύχουν τα παιδιά
τους στις Αστυνομικές Σχολές και οι οποίοι στη συνέχεια καρτερικά αναμένουν να μετατεθούν
με αντικειμενικά κριτήρια στον τόπο συμφερόντων τους;
Ο κος Υφυπουργός άριστος γνώστης της Πανεπιστημιακής κοινότητας συμμερίστηκε τις αγωνίες μας και δεσμεύτηκε ότι θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του το υπόμνημα με τις θέσεις μας
που του καταθέσαμε.
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών διατυμπανίζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι τo ζήτημα των Πανεπιστημίων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ΕΛ.ΑΣ. να επωμίζεται
μια βραδυφλεγή βόμβα η οποία αργά ή γρήγορα θα σκάσει στα χέρια της και για την οποία θα
πρέπει στη συνέχεια να απολογηθεί στην κοινωνία.Διαχρονικά, οι εκάστοτε Ηγεσίες «αγωνιούν» και διαβλέπουν μόνο στο σήμερα και στις προσωπικές τους πεποιθήσεις και φιλοδοξίες,
δίχως να δύνανται ενδεχομένως 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 επισημάνουμε τις
αδικίες και στρεβλώσεις που θα προκληθούν, προτού να είναι αργά.
Πρωταρχικός στόχος όλων οφείλει να είναι η διασφάλιση της έννομης τάξης, η θεσμική θωράκιση των αστυνομικών και η προστασία της ζωής της τιμής και της περιουσίας των πολιτών.

Πως γίνεται λόγος στο κείμενο της διαβούλευσης για άοπλους (;;) ανακριτικούς (;;) υπαλλήλους Ειδικούς Φρουρούς τη στιγμή που οι σπουδαστές της Παραγωγικής Σχολής Αστυφυλάκων
φοιτούν για τουλάχιστον 3 έτη ώστε να αποφοιτήσουν ως ανακριτικοί υπάλληλοι Αστυφύλακες !! Σε τυχόν επιχειρούμενη έκνομη ενέργεια εναντίον του νέου αυτού Σώματος, η οποία θα
υπερβαίνει τις δυνατότητές τους (μια ενδεχόμενη επίθεση με μολότοφ, μαχαίρι ή από μεγάλο
αριθμό ατόμων κ.λ.π.), δεν θα κληθούν να επέμβουν οι ίδιες Υπηρεσίες που υπάρχουν και σήμερα; (διμοιρίες ΜΑΤ- Ασφάλεια- ΔΙΑΣ- ΟΠΚΕ- ΔΡΑΣΗ – Α.Δ. κλπ). Οι τελευταίες δυνάμεις θα
οπλοφορούν ή μήπως θα είναι και αυτές άοπλες;Οι νεοπροσληφθέντες θα εγείρουν τα πλήρη
εργασιακά δικαιώματα των νεοπρασλαμβανομένων Ειδικών Φρουρών (συνυπηρέτησης, υπηρεσίες γραφείου, τακτικής και έκτακτης μετάθεσης), πράγμα που σημαίνει ότι με μαθηματική
ακρίβεια δεν θα βρίσκονται στη θέση για την οποία προορίζονται. Μήπως έχει αποφασίσει η
Κυβέρνηση να καταργήσει ή να απαξιώσει εκ του πλαγίου τον υφιστάμενο θεσμό της πρόσληψης μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων; Τι θα απολογηθεί η Κυβέρνηση απέναντι στις οικογένειες

Συνάντηση του Προεδρείου Ε.ΑΣ.Υ.Α. με την κα Γκελεστάθη
για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία
Το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών πραγματοποίησε συνάντηση
στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας με την επικεφαλής Θεματικού Τομέα Προστασίας του
Πολίτη της Ν.Δ. κα ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ Ιωάννα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης που πραγματοποιεί η
Ε.ΑΣ.Υ.Α. προκειμένου να εκφραστεί η αντίθεσή μας και να μεταφερθεί η αγωνία των 10.000
μελών μας, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τη στελέχωση της νέας Υπηρεσίας για τη
φύλαξη των Πανεπιστημίων και για τους εν γένει χειρισμούς των Υπουργείων Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη που αφορούν το σχέδιο νόμου «Εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».Συγκεκριμένα οι θέσεις και οι αντιρρήσεις
μας έχουν ως εξής:
ΝΑΙ στη φύλαξη – προστασία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων τα οποία αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού.ΟΧΙ στην ανάθεση και αρμοδιότητα φύλαξης στην ΕΛ.ΑΣ.Υπάρχει
άραγε μια έμμεση παραδοχή ότι η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου (Ν. 4623/2019
άρθρο 64 παρ. 3) είναι κάτι που απέτυχε στην πράξη και τώρα είναι επιβεβλημένη η εμπλοκή της ΕΛ.ΑΣ. σε θέματα καθημερινότητας και μικροασφάλειας των χώρων των Α.Ε.Ι.;Ερωτούμε αν η ήδη υπάρχουσα ΕΛ.ΑΣ. θεωρείται από τους συντάκτες του Σ/Ν εμμέσως ακατάλληλη ώστε να επιβάλει την ευνομία εφόσον κληθεί.Εφοδιάστηκαν ποτέ οι αστυνομικές
δυνάμεις με τα απαραίτητα νομοθετικά εργαλεία και δόθηκαν ποτέ οι κατάλληλες εντολές ή
μήπως πάντα δρούσαν με ερμαφρόδιτες άνωθεν εντολές;Πως γίνεται λόγος στο κείμενο της
διαβούλευσης για άοπλους (;;) ανακριτικούς (;;) υπαλλήλους Ειδικούς Φρουρούς τη στιγμή
που οι σπουδαστές της Παραγωγικής Σχολής Αστυφυλάκων φοιτούν για τουλάχιστον 3 έτη
ώστε να αποφοιτήσουν ως ανακριτικοί υπάλληλοι Αστυφύλακες !!Σε τυχόν επιχειρούμενη
έκνομη ενέργεια εναντίον του νέου αυτού Σώματος, η οποία θα υπερβαίνει τις δυνατότητές
τους (μια ενδεχόμενη επίθεση με μολότοφ, μαχαίρι ή από μεγάλο αριθμό ατόμων κ.λ.π.),
δεν θα κληθούν να επέμβουν οι ίδιες Υπηρεσίες που υπάρχουν και σήμερα; (διμοιρίες ΜΑΤΑσφάλεια- ΔΙΑΣ- ΟΠΚΕ- ΔΡΑΣΗ – Α.Δ. κλπ). Οι τελευταίες δυνάμεις θα οπλοφορούν ή μήπως
θα είναι και αυτές άοπλες;
Οι νεοπροσληφθέντες θα εγείρουν τα πλήρη εργασιακά δικαιώματα των νεοπρασλαμβανομένων Ειδικών Φρουρών (συνυπηρέτησης, υπηρεσίες γραφείου, τακτικής και έκτακτης
μετάθεσης), πράγμα που σημαίνει ότι με μαθηματική ακρίβεια δεν θα βρίσκονται στη θέση
για την οποία προορίζονται;

Μήπως έχει αποφασίσει η Κυβέρνηση να καταργήσει ή να απαξιώσει εκ του πλαγίου τον
υφιστάμενο θεσμό της πρόσληψης μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων ; Τι θα απολογηθεί η Κυβέρνηση απέναντι στις οικογένειες των Αστυνομικών όταν σπαταλούν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για να επιτύχουν τα παιδιά τους στις Αστυνομικές Σχολές και οι οποίοι στη
συνέχεια καρτερικά αναμένουν να μετατεθούν με αντικειμενικά κριτήρια στον τόπο συμφερόντων τους;Η κα Γκελεστάθη, ως επικεφαλής Θεματικού Τομέα Προστασίας του Πολίτη
εξέφρασε την επιθυμία για διαρκή ενημέρωση ούτως ώστε ο θεματικός τομέας Προστασίας
του Πολίτη να γίνει κοινωνός των απόψεων – προτάσεών μας και του αγώνα που διεξάγουμε, για να αισθάνεται ασφαλής, τόσο ο Έλληνας Αστυνομικός, όσο και ο Έλληνας πολίτης και
στο πλαίσιο αυτό κινείται άλλωστε και το πνεύμα του ίδιου του Πρωθυπουργού. Επίσης,
τόνισε ότι πρέπει να αλλάξει η αντίληψη της κοινωνίας για τον ένστολο εργαζόμενο, ώστε
να διασφαλίζεται στην καθημερινή του δράση, χωρίς να απαξιώνεται και να αποτελεί αντικείμενο άδικης κριτικής, ενώ οι ευθύνες βαρύνουν πρωτίστως άλλους. Μας διαβεβαίωσε
δε ότι το υπόμνημα θα παραδοθεί και στον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. κ.
Στεργίου Γεώργιο με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίησή του.
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας
ώστε να ενημερωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φορείς και Βουλευτές για την κατά την
άποψή μας αντιμετώπιση των αγκυλώσεων που προκύπτουν, συμμεριζόμενοι τους εύλογους προβληματισμούς των χιλιάδων μελών μας.
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Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. ενημέρωσε την Άννα Καραμανλή για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία
Τις ενημερωτικές συναντήσεις μέσω
τηλεδιάσκεψης αυτή τη φορά, συνέχισε το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με την
Βουλευτή Ν.Δ. κα Καραμανλή Άννα,
προκειμένου να της γνωστοποιήσει
την αγωνία και τον προβληματισμό
μας για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να στελεχωθεί η Πανεπιστημιακή Αστυνομία αλλά και τους εν γένει
χειρισμούς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη οι οποίοι κατά την

άποψή μας θα δημιουργήσουν πλείστα προβλήματα στον Οργανισμό της ΕΛ.ΑΣ., παρά θα
επιλύσουν.
Η κα Καραμανλή επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφουγκράστηκε τις ανησυχίες μας, δεσμευόμενη να τις μεταφέρει μέσω του θεσμικού της ρόλου αρμοδίως.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών η οποία εκπροσωπεί 10.000 αστυνομικούς, θα
συνεχίσει να κρατάει τη σημαία του αγώνα ψηλά, διότι σε αντίθεση με άλλους οι οποίοι
συμπεριφέρονται ως φερέφωνα της Ηγεσίας και ενδιαφέρονται μόνο για το συντεχνιακό
κομμάτι, τους ενημερώνουμε ότι εκτός από το Σωματείο τους και το μικρόκοσμό τους, υπάρχει και η Αστυνομία.
Μια Αστυνομία που για να βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο που της αρμόζει ώστε να επιτύχει
την αποστολή της, οφείλει να είναι ομογενοποιημένη, ενιαία και αδιαίρετη.
Ο αγώνας συνεχίζεται…

Έγγραφο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στη Δημόσια Διαβούλευση για την
Πανεπιστημιακή Αστυνομία
των 1.000 Ειδικών Φρουρών, θέτουμε τα κάτωθι ερωτήματα:Αν και εφόσον προσληφθούν, θα
προσληφθούν σύμφωνα με τα όσα αναγράφει η δημόσια διαβούλευση (άρθρο 9 του Ν.2734/99);
Δηλαδή:

Tο Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών παρακολουθεί με έκδηλη ανησυχία τις εξελίξεις που αφορούν τη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του
Πολίτη. Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. (18/01/2021) τέθηκε το ζήτημα της «Σύστασης Ομάδων
Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων» στο Άρθρο 13 του υπό διαβούλευση Σ/Ν και αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η αντίθεσή μας για λόγους που θα αναλυθούν κάτωθι και θα τεθούν από
μέρους μας στη δημόσια διαβούλευση.
Αρχικά γνωστοποιούμε ότι δεν είμαστε επ’ ουδενί αντίθετοι στη φύλαξη – προστασία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων τα οποία αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού, χώρους ακαδημαϊκής
μάθησης και πολιτισμού, δεκαετίες όμως τώρα με ξεκάθαρη ευθύνη της Πολιτείας και των Πρυτανικών Αρχών έχουν μετατραπεί σε άνδρα ανομίας και ορμητήρια βίαιων ενεργειών, τα οποία
καταδυναστεύουν θλιβερές μειοψηφίες.Είναι προφανές ότι όπως απορρέει από τον θεσμικό μας
ρόλο πρέπει να έχουμε λόγο για τον τρόπο με τον οποίο θα αποφασίσει η Κυβέρνηση να προστατέψει τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς κατά την άποψή μας πρόκειται για κάτι πρόχειρο
στο οποίο ως στιγμής δεν κληθήκαμε να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, δεν γίνονται σεβαστές
οι διαδικασίες του διαλόγου, παρά μόνο ενημερωνόμαστε για το τι μέλλει γενέσθαι από δελτία
ειδήσεων, εφημερίδες, διαδίκτυο και όλη αυτή η διαδικασία δεν περιποιεί τιμή για κανέναν, την
ώρα που εμείς ως αστυνομικοί θα κληθούμε να υπηρετήσουμε ακόμα ένα εγχείρημα χωρίς ειρμό,
χωρίς κατά τη γνώμη μας λειτουργικότητα σε βάθος χρόνου, χωρίς «συνάρθρωση» και «μπόλιασμα» με το αυτοδιοίκητο των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Θέτουμε κάποια ερωτήματα:
Για ποιο λόγο η φύλαξη – προστασία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, επιχειρείται να ανατεθεί
εξ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ., την ώρα που αυτά έχουν αυτοδιοίκητο;
Αποτελεί όλη αυτή η διαδικασία μια έμμεση παραδοχή ότι η νομοθέτηση της κατάργησης του
πανεπιστημιακού ασύλου (Ν. 4623/2019 άρθρο 64 παρ. 3) είναι κάτι που απέτυχε στην πράξη και
τώρα είναι επιβεβλημένη η εμπλοκή της ΕΛ.ΑΣ. σε θέματα καθημερινότητας και μικροασφάλειας
των χώρων των Α.Ε.Ι.;
Δεν αντιλαμβανόμαστε επίσης ποια είναι επιτέλους η παγιωμένη διοικητική και προπάντων επιστημονική άποψη των Πρυτανικών Αρχών για το ζήτημα και τι άλλαξε από πέρυσι όταν γίνονταν
κυρίως λόγος για εσωτερική ασφάλεια των πανεπιστημιακών χώρων με αναφορά και εποπτεία
των Πρυτανικών Αρχών.
Οι ήδη υπάρχουσες δομές – Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. θεωρούνται ίσως ακατάλληλες ώστε να επιβάλλουν την ευνομία εφόσον κληθούν; Στο σημείο αυτό θέλουμε να επικοινωνήσουμε προς όλους ότι
η ΕΛ.ΑΣ. ως Οργανισμός και οι υπηρετούντες σε αυτή οπουδήποτε κλήθηκαν να εφαρμόσουν τα
όσα το Σύνταγμα και οι Νόμοι ορίζουν, δόθηκαν τα κατάλληλα νομοθετικά εργαλεία και οι κατάλληλες κατευθύνσεις, ανταπεξήλθαν, ενώ όπου και όποτε οι Αστυνομικές Δυνάμεις έχουν επιχειρήσει με «ερμαφρόδιτες» εντολές – οδηγίες πάντα αποτύγχαναν ! Σε ό,τι αφορά την πρόσληψη

Θα εγείρουν τα πλήρη εργασιακά δικαιώματα των νεοπρασλαμβανομένων Ειδικών Φρουρών (συνυπηρέτηση, υπηρεσία γραφείου, τακτική και έκτακτη μετάθεση κ.λ.π.), πράγμα που σημαίνει ότι
με μαθηματική ακρίβεια δεν θα βρίσκονται στη θέση για την οποία προορίζονται;
Σύμφωνα με ποια προβλεπόμενα οι υπάλληλοι αυτοί δεν θα φέρουν ατομικό οπλισμό, όταν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα μετακινηθούν σε μια άλλη Υπηρεσία ή σε μια άλλη περιοχή της
Χώρας, θα λαμβάνουν ειδικής ατομικής εκπαίδευσης ώστε να φέρουν όπλο και ποιος θα κληθεί
να τους αντικαταστήσει; Θα χρειαστούν εκ νέου προσλήψεις, ή θα κληθεί να ενισχύσει η ήδη
υπάρχουσα αποδεκατισμένη από προσωπικό μάχιμη Αστυνομία; Συνεπώς σε τι αποσκοπεί η εξ
αρχής πρόσληψή τους ;
Σε περίπτωση της οποιαδήποτε επιχειρούμενη έκνομης ενέργειας εναντίον τους η οποία θα υπερβαίνει τις δυνατότητές τους (μια ενδεχόμενη επίθεση με μολότοφ, μαχαίρι ή από μεγάλο αριθμό
ατόμων κ.λ.π.), δεν θα κληθούν να επέμβουν οι ίδιες Υπηρεσίες που υπάρχουν και σήμερα (διμοιρίες ΜΑΤ- Ασφάλεια- ΔΙΑΣ- ΟΠΚΕ- ΔΡΑΣΗ – Α.Δ. κ.λ.π.), μετακυλίοντας όλες τις ευθύνες στην
ΕΛ.ΑΣ., την ίδια ώρα που τα πανεπιστήμια έχουν αυτοδιοίκητο; Είμαστε ίσως η μοναδική Ευρωπαϊκή Χώρα που κάθε ζήτημα που ανακύπτει σε οποιονδήποτε Οργανισμό και το οποίο δεν μπορεί
να επιλυθεί άλλως, ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία.
Ποιος εγγυάται τη σωματική ακεραιότητα άοπλων αστυνομικών σε χώρους που ακόμα και σήμερα οργανωμένες αστυνομικές δυνάμεις δεν καλούνται να επέμβουν; Οι συμπολίτες μας αυτοί που
θα συμμετάσχουν στον ενδεχόμενο διαγωνισμό θα αποτελέσουν πρόβατα επί σφαγή μετατρέποντας για ακόμη μια φορά ένα αμιγώς πολιτικό ζήτημα σε αστυνομικό !!
Διερωτώμεθα πως οι νέοι αυτοί υπάλληλοι σύμφωνα με τα όσα ακούμε και διαβάζουμε θα έχουν
ανακριτικά καθήκοντα (!!!) την ώρα που οι απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλάκων εκπαιδεύονται
για τουλάχιστον 3 έτη ώστε να είναι ανακριτικοί υπάλληλοι και την ίδια στιγμή οι προτάσεις του
συνδικαλιστικού μας κινήματος κινούνται διαχρονικά προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της
πρακτικής αλλά και της θεωρητικής εκπαίδευσης, όπως άλλωστε έχει δηλώσει πολλάκις ο ίδιος
ο κ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αποτελεί αυτό άραγε αναβάθμιση της εκπαίδευσης του
επιπέδου και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες ή πισωγύρισμα;
Επιπρόσθετα, τεράστια είναι η απορία μας αφού την τρέχουσα χρονική περίοδο:
που η κοινωνία οικονομικά βρίσκεται σε οικονομικό λοκντάουν εξαιτίας της πανδημίας, να επιχειρούν για ακόμα μια φορά προσλήψεις,
που ο προϋπολογισμός του Υπουργείου του Πολίτη για το 2021 δεν είναι αυξημένος,
όταν μας έχει ανακοινωθεί ότι για το έτος 2020 οι Αστυνομικοί μέσω Πανελληνίων εξετάσεων δεν
μπορούσαν να υπερβαίνουν τους 750,
που για να προμηθευτούν οι Αστυνομικοί απαραίτητο υπηρεσιακό εξοπλισμό αυτό γίνεται είτε με
δωρεές, είτε με χρήματα τα οποία η Κυβέρνηση διέθεσε από προϋπολογισμό εκτός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είναι απορίας άξιο που θα βρεθούν ακριβώς τα χρήματα και τι θα
σημαίνει οικονομικά για τους υπάρχοντες αστυνομικούς τα επόμενα έτη.
Έχει αποφασίσει η Κυβέρνηση να καταργήσει ή να απαξιώσει εκ του πλαγίου τον υφιστάμενο
θεσμό της πρόσληψης μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων; Και αν ναι αποτελεί αυτό φιλελεύθερη πολιτική ; Πάγια απαίτηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος αποτελεί η πρόσληψη ΜΟΝΟ μέσω
των Πανελληνίων Εξετάσεων.
Η Ένωσή μας λοιπόν ομόφωνα αποφάσισε να αντιταχθεί σε όσα δρομολογούνται καταφεύγοντας
σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να αναδειχθούν τα ζητήματα που δημιουργούνται και να
διαφυλαχθούν τα πραγματικά συμφέροντα των πολιτών και των συναδέλφων μας.
Κλείνοντας, θέλουμε να τονίσουμε ότι ο αγώνας μας δεν είναι συντεχνιακός, αγωνιζόμαστε επί δεκαετίες, για μια Αστυνομία ομογενοποιημένη η οποία θα παρέχει το αγαθό της ασφάλειας στους
πολίτες και στο οποίο δεν χωρούν εκπτώσεις. Η πολύπαθη Ελληνική Αστυνομία έχει πληρώσει
ακριβά τους ερασιτεχνισμούς και τις μικροκομματικές σκοπιμότητες των εκάστοτε κυβερνώντων.
Συνεπώς ζητούμε την απόσυρση της εν λόγω διάταξης και την έναρξη διαλόγου με τα θεσμικά μας
Όργανα (Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων).
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«Ο.Δ.Ο.Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» VS άλυτα καθημερινά & θεσμικά ζητήματα
του Χύτα Κωνσταντίνου
Γενικού Γραμματέα Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίναμε κοινωνοί της βούλησης της Πολιτικής Ηγεσίας, δίχως να υπάρξει κανένας διάλογος με το συνδικαλιστικό μας κίνημα, ώστε να αντιμετωπίσει κάποια ζητήματα όπως η διαχείριση των δημόσιων συναθροίσεων, η προστασία των
Πανεπιστημίων κ.α. Προκειμένου να το επιτύχει, έκρινε ότι έπρεπε να δημιουργήσει την
Ομάδα Διαχείρισης και Οριοθέτησης Συναθροίσεων (Ο.Δ.Ο.Σ.), αφού πίστευε ότι αυτή θα
αποτελούσε ένα «μαξιλάρι» μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων που διαχρονικά
αντιμετωπίζουν οργανωμένα πλήθη (ΜΑΤ). Τις ομάδες τις επάνδρωσε από νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες οι οποίοι μόλις είχαν τοποθετηθεί (!!!) στα Αστυνομικά Τμήματα με σκοπό να δώσουν μια αχτίδα αισιοδοξίας στο «χάος» που επικρατεί εδώ και ενάμιση χρόνο, με
ξεκάθαρη ευθύνη της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας!!!
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αντέδρασε από την πρώτη στιγμή στηλιτεύοντας
την τακτική αυτή, προβάλλοντας ατράνταχτα επιχειρήματα όπως: Διαχείριση των δημόσιων συναθροίσεων από άπειρους Αστυφύλακες οι οποίοι μόλις αποφοίτησαν από τη Σχολή
Αστυφυλάκων δεν θα περιορίσουν χωρίς εξοπλισμό ανθρώπους με κράνη και κοντάρια,
οι οποίοι θα παρατάσσονται απέναντί τους!!! Τα Αστυνομικά Τμήματα που αποτελούν
το κύτταρο της ΕΛ.ΑΣ., αφού εκεί απευθύνονται καθημερινά οι φορολογούμενοι πολίτες,
εκπέμπουν εδώ και 1½ χρόνο ένα τεράστιο SOS αφού στερούνται κατά πολύ του απαιτούμενου προσωπικού, με την ασφάλεια των πολιτών να βρίσκεται σε οριακό σημείο. Αν οι
ιθύνοντες θεωρούν ότι τα Αστυνομικά Τμήματα λειτουργούν χωρίς αντικείμενο, ας πάρουν
τη γενναία απόφαση να τα κλείσουν. Εκφράσαμε 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.Μας αντιμετώπισαν
με απαξία επιδεικνύοντας έπαρση, ενώ ορισμένοι θεώρησαν ότι θέλουμε να συνδιοικήσουμε!!! Εμείς κ.κ. ανευθυνουπεύθυνοι ινστρούκτορες, μυστικοσύμβουλοι κ.λ.π. ιδιώτες που
ουδεμία σχέση έχετε με την ΕΛ.ΑΣ., ουδέποτε είχαμε ως σκοπό να συνδιοικήσουμε, αλλά
επ’ ουδενί δεν μπορούμε εκ του θεσμικού μας ρόλου να παραμείνουμε σιωπηλοί σε ζητήματα που άπτονται των εργασιακών συνθηκών και σε κινδύνους που διατρέχει η σωματική
ακεραιότητα των μελών μας.
Πρόσφατα δε, είχαμε τους πρώτους τραυματίες της ΟΔΟΥ έξωθεν του κτιρίου Α.Μ.Α. !!! Και
πάλι εμείς ως Ένωση Αθηνών βρεθήκαμε στο νοσοκομείο δίπλα στους συναδέλφους, ενώ
δια της απουσίας τους έλαμψαν οι ινστρούκτορες μυστικοσύμβουλοι εισηγητές! Μας
διακατέχει τεράστια ανησυχία για το γεγονός ότι κάποια στιγμή ο κορονοϊός θα «περάσει»
και οι συναθροίσεις - συγκεντρώσεις θα πολλαπλασιαστούν. Ευχόμαστε από καρδίας να
μην θρηνήσουμε και άλλους τραυματίες. Η Ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας ήρθε
ως επαλήθευση των φόβων μας ότι η προσωπική ατζέντα και επιδιώξεις για ιδίο όφελος,
ανέθεσαν στην ΕΛ.ΑΣ. τη φύλαξη και την προστασία τους. Εξ’ αρχής ξεκαθαρίσαμε ότι δεν
ήμασταν αντίθετοι στη φύλαξη – προστασία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων τα οποία
αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού. Βέβαια αυτοί που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν
το τίμημα των σημερινών επιλογών της Πολιτικής Ηγεσίας στο μέλλον θα είναι οι αστυνομικοί οι οποίοι θα κληθούν να υπηρετήσουν ακόμα ένα εγχείρημα χωρίς ειρμό, χωρίς κατά τη
γνώμη μας λειτουργικότητα σε βάθος χρόνου, χωρίς «συνάρθρωση» και «μπόλιασμα» με το
αυτοδιοίκητο των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Ο αγώνας μας δεν ήταν συντεχνιακός, καθώς
υπάρχει και ο Οργανισμός που λέγεται Αστυνομία !!! (συντεχνιακά κινήθηκαν αποκλειστικά κάποιες αστείες καρικατούρες τηλεμαϊντανοί, οι οποίοι αποτέλεσαν τα φερέφωνα της
Ηγεσίας). Η πολύπαθη Ελληνική Αστυνομία έχει πληρώσει ακριβά τους ερασιτεχνισμούς
και τις μικροκομματικές σκοπιμότητες των εκάστοτε κυβερνώντων και των κατευθυνόμενων
συνδικαλιστών. Οι Ηγεσίες έρχονται και παρέρχονται. Οι εργαζόμενοι αστυνομικοί όμως

«μένουμε πίσω και πληρώνουμε» το κόστος των αποφάσεών τους. Ως Ε.ΑΣ.Υ.Α. εκφράσαμε ξεκάθαρα στη Δημόσια Διαβούλευση, σε Υπουργούς, Βουλευτές και Φορείς τις θέσεις και
τις αντιρρήσεις μας και θα έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη, αφού scripta manent !!! Όλοι
βεβαίως θα κριθούν εκ του αποτελέσματος και θα φέρουν ακέραια την ευθύνη όσο ψηλά
και αν βρίσκονται…
Προχωρώντας τη σκέψη μου και τον καθημερινό προβληματισμό που με διακατέχει αναφορικά με τα άλυτα καθημερινά και θεσμικά ζητήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς,
θα ήθελα να ρωτήσω ανοιχτά την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία τι έχει προσφέρει εδώ και
ενάμιση χρόνο στον Έλληνα Αστυνομικό, πέραν των πάρεργων, των ασαφών – ερμαφρόδιτων εντολών και των ταχύτατων Ε.Δ.Ε. ;;; Τι έχει να απαντήσει στα αιτήματα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, όπως η αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, η πλήρης συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για το Μισθολόγιο, η θεσμική
θωράκιση του αστυνομικού, καθώς και για την επαναφορά των δώρων εορτών και αδείας; Ή
μήπως υπήρξε από πλευράς της κάποια έμπρακτη αναγνώριση για τους αστυνομικούς που
κράτησαν όρθια την πατρίδα στον Έβρο και που εδώ και ένα χρόνο υπερβαίνουν εαυτούς
στον αγώνα για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού στην κοινωνία;

ΡΗΤΟΡΙΚΑ & ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ !!!
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών έχουμε λάβει ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου προκειμένου το προσεχές χρονικό διάστημα να διεκδικήσουμε
για τους αστυνομικούς της Αθήνας αιτήματα πάνω στα οποία η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία
οφείλει να εγκύψει, όπως αυτά που αναφέρονται στο διεκδικητικό πλαίσιο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. για
το έτος 2021 (σελ. 3 εφημερίδας)
Η αδυναμία πόρευσης με τη δυναμική μιας διορατικής κατεύθυνσης και η ανυπαρξία προϋποθέσεων που ευνοούν τη δημιουργική αφομοίωση σύγχρονων τακτικών και μεθόδων
αστυνόμευσης, πέρα από το ότι επαναφέρουν αναχρονιστικά στερεότυπα, διογκώνουν το
πρόβλημα. Η αύξηση των απαιτήσεων του αστυνομικού έργου, σε συνδυασμό με προσωπικές ατζέντες - φιλοδοξίες και εγγενείς δυσκαμψίες που υπονομεύουν μια σύγχρονη οργάνωση και έναν αξιολογικό-ποιοτικό προγραμματισμό, επιβάλουν ΑΜΕΣΑ τη λήψη μέτρων.
Όταν η ίδια η Ηγεσία θα κάνει την αυτοκριτική της και θα επιδείξει το επιβαλλόμενο πολιτικό και υπηρεσιακό «θάρρος» που απαιτείται για την απαγκίστρωση από δυσλειτουργίες
και αγκυλώσεις και όταν εισακουστούν οι προτάσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος,
τότε ίσως θα μπορούμε να ομιλούμε για μια Αστυνομία που πραγματικά θα σέβεται το
προσωπικό της και θα ανταγωνίζεται επάξια τις σύγχρονες Αστυνομίες των άλλων Χωρών,
μην έχοντας να ζηλέψει τίποτα από αυτές.
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αγωνιζόμαστε επί δεκαετίες, για μια Αστυνομία στην οποία θα γνωρίζει τόσο ο αστυνομικός όσο και ο πολίτης μέχρι που φτάνουν τα
όριά τους, με εκσυγχρονισμένο θεσμικό πλαίσιο, με εξοπλισμό εφάμιλλο των σύγχρονων
ευρωπαϊκών αστυνομιών, με ενσωμάτωση (όπως έχει αναγγελθεί από την Ηγεσία αλλά
ακόμη δεν έχει γίνει στην πράξη) καμερών στη στολή ώστε να μην μένουν σκιές για περιστατικά που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και με τον επιτέλους χαρακτηρισμό ως ιδιώνυμου αδικήματος τις επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.
Ας αποτελέσει επιτέλους πρώτο μέλημα όλων των αρμοδίων μια ομογενοποιημένη αστυνομία η οποία θα παρέχει το αγαθό της ασφάλειας στους πολίτες, στο οποίο δεν χωρούν
εκπτώσεις.

Όχι άλλα πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες μας.

Συγχαρητήρια στην Υ.Α.Α. για την εξιχνίαση της επίθεσης στο Μετρό
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών συγχαίρει τους συναδέλφους της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών
για την εξιχνίαση σε χρόνο ρεκόρ, της άνανδρης και βάναυσης επίθεσης που δέχτηκε συμπολίτης μας εργαζόμενος
στο Μετρό, από ανήλικους δράστες, για ασήμαντη αφορμή.
Οι συνάδελφοί μας εργαζόμενοι πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου τους, με υπομονή και μεθοδικότητα κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες, να τους συλλάβουν και με συντριπτικά ενοχοποιητικά στοιχεία εις βάρος
τους να τους οδηγήσουν στην Δικαιοσύνη, όπως άλλωστε έπραξαν με επιτυχία και στην υπόθεση της πρωτοφανούς
επίθεσης με βιτριόλι που είχε συνταράξει την χώρα, αποσπώντας τα θετικά σχόλια των πολιτών και των Μ.Μ.Ε.
Για ακόμη μια φορά καλούμε την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να ενισχύσουν τις υφιστάμενες αστυνομικές Υπηρεσίες του Σώματος οι οποίες παρουσιάζουν τεράστια έλλειψη προσωπικού και οι οποίες καλύπτουν όλο το
φάσμα τις αστυνόμευσης, απαλλάσσοντάς τες από πάρεργα και αμέτρητες φυλάξεις στόχων.
Η ίδρυση και η στελέχωση Υπηρεσιών μετά τυμπανοκρουσιών για το επικοινωνιακό θεαθήναι και για την ικανοποίηση προσωπικών ατζεντών μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Όπως έχουμε πολλάκις διατυμπανίσει, διαχρονικά, ο
εκάστοτε πολιτικός προϊστάμενος αγωνιά και διαβλέπει μόνο στο σήμερα βάσει των προσωπικών του πεποιθήσεων και φιλοδοξιών, δίχως να δύναται ενδεχομένως να αντιληφθεί τα προβλήματα 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.
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Κατάργηση Προστατευτικής Φύλαξης Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Ικανοποιήθηκε το αίτημα της Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με το υπ’ αριθ. 305/7 από 11/08/2020 έγγραφό μας
προς όλους τους αρμοδίους, αναδείξαμε το μείζων ζήτημα της παραμονής ασυνόδευτων ανηλίκων οι οποίοι τίθενται από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης και αιτηθήκαμε την απεμπλοκή της Ελληνικής Αστυνομίας από το πάρεργο αυτό, αφού οι
ανήλικοι παρέμεναν επί μακρό χρονικό διάστημα σε γραφεία των Αστυνομικών Υπηρεσιών που
δεν πληρούσαν ούτε τους στοιχειώδεις κανόνες αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι με το άρθρο 43 του ν. 4760/2020, καταργείται
η προστατευτική φύλαξη ασυνόδευτων ανηλίκων του άρθρου 118 του Π.Δ. 141/1991.
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η Πολιτεία επέδειξε την ενδεδειγμένη ευαισθησία ικανοποιώντας το σημαντικό αυτό αίτημά μας, το οποίο μέχρι πρότινος στερούνταν ενός αποτελεσματικού
συστήματος επιτροπείας.
Η Διοίκηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών συνεχίζει να αναδεικνύει στους ιθύνοντες τα καθημερινά ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφουςμέλη της και να δίνει λύσεις !!!

ΟΔΟΣ εκείνων….. ΟΔΟΣ απόντων υπευθύνων….
Όσα διαδραματίστηκαν 10/02/2021 κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έξω
από το κτίριο της Γ.Α.Δ.Α., που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό συναδέλφων υπηρετούντων στην «Ο.Δ.Ο.» ήταν το χρονικό ενός «προαναγγελθέντος θανάτου» και απόρροια
της προχειρότητας με την οποία καταρτίζονται τα σχέδια που αφορούν τους εργαζόμενους
αστυνομικούς.
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών βρέθηκε στο 401 Γ.
Σ.Ν., στο πλευρό των τραυματισμένων συναδέλφων μας στους οποίους εκφράσαμε τη συμπαράστασή μας, τους ευχηθήκαμε περαστικά, θέτοντας το νομικό τμήμα της Ένωσής μας
στη διάθεσή τους και δυστυχώς ακούσαμε τις διηγήσεις τους για το πως από τύχη γλίτωσαν
τα χειρότερα από την επίθεση που δέχτηκαν από τους διαδηλωτές, εξαιτίας του επαγγελματισμού και της αυταπάρνησης των διμοιριών Υ.ΜΕ.Τ. και Υ.Α.Τ.
Δεν αποτελεί κομμάτι του θεσμικού μας ρόλου να παριστάνουμε τους «μετά Χριστόν προφήτες», βρισκόμαστε όμως στη δυσάρεστη θέση να διατυμπανίσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι «εμείς τα λέγαμε», και με το υπ’ αριθ. 400/5 από 08/10/2020 έγγραφό μας
θέσαμε τους προβληματισμούς
και τις ενστάσεις μας, αλλά ως
συνήθως αντιμετωπιστήκαμε με
απαξία, ενώ ορισμένοι θεώρησαν
ότι θέλουμε να συνδιοικήσουμε!!!
Δηλώνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ξεκάθαρα ότι ουδέποτε είχαμε ως σκοπό να συνδιοικήσουμε
αλλά επ’ ουδενί δεν μπορούμε εκ
του θεσμικού μας ρόλου να παραμείνουμε σιωπηλοί σε ζητήματα

που άπτονται των εργασιακών συνθηκών και στους κινδύνους που διατρέχει η σωματική
ακεραιότητα των μελών μας.
Όταν ενημερωθήκαμε για τις εξαγγελίες του νέου δόγματος που προωθεί η Ηγεσία αναφορικά με την αντιμετώπιση των διαδηλώσεων δε λάβαμε θέση καθώς η διαχρονική μας απαίτηση είναι η ξεκάθαρη θεσμική θωράκιση των αστυνομικών κατά τη διάρκεια μιας τέτοιου
είδους επιχείρησης, η σαφής περιγραφή για το που τελειώνει μια διαδήλωση, που αρχίζει
το μπάχαλο, που είναι οι κόκκινες γραμμές ούτως ώστε να μη διαταράσσονται για κανένα
λόγο οι ειρηνικές διαδηλώσεις, αλλά και για να μην μπαίνει σε δεύτερη μοίρα για επικοινωνιακούς λόγους η σωματική ακεραιότητα των εργαζόμενων αστυνομικών.
Από την άλλη θεωρούμε ότι σχέδια επί χάρτου, επικοινωνιακές κορώνες και σχεδιαγράμματα δε θα λύσουν ζητήματα τα οποία τέσσερις δεκαετίες τώρα ταλανίζουν τη χώρα, κυρίως
όμως δε θα περιορίσουν οι Αστυφύλακες της υπηρεσίας ‘’Ο.Δ.Ο.Σ.’’ ανθρώπους με κράνη
και κοντάρια οι οποίοι παρατάσσονται απέναντί τους χωρίς εξοπλισμό, καθώς κάποιοι ενδεχομένως να θεωρούν ότι οι διαδηλώσεις δε γίνονται στο κέντρο της Αθήνας αλλά μάλλον
γίνονται στο Ταλίν της Εσθονίας!!!
Το πολύπαθο σώμα της ΕΛ.ΑΣ. και κυρίως οι εργαζόμενοι σε αυτό απαιτούν την ενίσχυση
των υπαρχόντων δομών και όχι τη δημιουργία νέων χωρίς ειρμό για να εκπληρωθεί η προσωπική ατζέντα ενός εκάστου (ευχόμαστε δε από καρδιάς η υπό ίδρυση Πανεπιστημιακή
Αστυνομία να έχει καλύτερη τύχη από την Ο.Δ.Ο.), ο σχεδιασμός δε οφείλει να εκπονείται
από τους καθ’ ύλην αρμόδιους τους οποίους η Πολιτεία έχει ορίσει να ηγούνται και όχι από
ανθρώπους οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με το αντικείμενο, ούτως ώστε επιτέλους οι
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας να μπορούν να επιτελέσουν την αποστολή τους και όχι
να βρίσκονται μονίμως είτε κατηγορούμενοι είτε τραυματίες.

Εργασιακό bullying στην ΕΛ.ΑΣ. εν έτει 2021 !
Η ανάλγητη αντιμετώπιση του
αστυνομικού προσωπικού από
πλευράς της Διοίκησης την
10/02/2021 ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Σύγχρονοι αστυνομικοί
«είλωτες» ανέμεναν ακόμα και
μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα (!!!)
προκειμένου να ενημερωθούν για
την υπηρεσία που θα εκτελέσουν
πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας,
στα πλαίσια των μέτρων τάξης και
ασφάλειας που ελήφθησαν, εν
όψει του σημερινού συλλαλητηρίου που λαμβάνει χώρα στην Αθήνα
ενάντια στο εκπαιδευτικό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης που περιλαμβάνει εκτός άλλων και την ίδρυση
της «περίφημης» Πανεπιστημιακής
Αστυνομίας, για τον τρόπο στελέχωσης της οποίας έχουμε δημοσίως εκφράσει την αντίθεσή μας.
Είναι δυνατόν να μην ενδιαφέρονται οι ιθύνοντες για το γεγονός ότι οι αστυνομικοί έχουν ανθρώπινα όρια και οικογένειες,
ώστε να τους καλούν την 01.00’ (!!!) το βράδυ για να τους ενημερώσουν σχετικά με την
υπηρεσία που θα εκτελέσουν λίγες ώρες αργότερα;;;;

Αλήθεια είναι υποχρεωμένος ένας εργαζόμενος να μένει ξάγρυπνος και να διαταράσσεται
η οικογενειακή του ηρεμία επειδή η Φυσική και Πολιτική μας Ηγεσία βρίσκονται σε συνεχή
πανικό για τη διαχείριση των καθημερινών ζητημάτων;;
Την ώρα που συντάσσεται η παρούσα ανακοίνωση οι ίδιοι συνάδελφοι που έμειναν ξάγρυπνοι και ανέλαβαν υπηρεσία από την 10:00’ ώρα της σήμερον, συνεχίζουν κανονικά να
εργάζονται αυτή τη στιγμή καθώς όπως τους ενημέρωσαν θα εκτελέσουν υπηρεσία και για
τις απογευματινές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας!!!
Θεωρούμε αυτονόητη τη χορήγηση μιας τουλάχιστον ημερήσιας ανάπαυσης πέραν των
προβλεπόμενων για τους συναδέλφους αυτούς.
Εν τέλει μήπως κάποιοι αναπολούν την Χωροφυλακή της δεκαετίας του ’50 που ο χωροφύλακας είχε μόνο υποχρεώσεις και όχι δικαιώματα ;;; Σε καμία περίπτωση δεν ανεχόμαστε
από τη Διοίκηση την απάνθρωπη αντιμετώπιση του προσωπικού για μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας χιλιάδων πολιτών εν καιρώ ολικού λοκ ντάουν !!!!
Δεν θα μακρηγορήσουμε γιατί δεν περιμένουμε να συγκινηθούν οι υπεύθυνοι, αφού δεν
συγκινήθηκαν ολόκληρη τη χθεσινή μέρα. Με τούτο άλλωστε ήδη ασχολείται ενδελεχώς το
νομικό μας τμήμα στο οποίο παραδόθηκαν οι καταγγελίες των παθόντων μελών μας.
Ας αναλογιστούν κάποιοι ότι η ΕΛ.ΑΣ. αποτελείται από προσωπικό που διέπεται από επαγγελματισμό και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το μεταχειρίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, επειδή ο επιχειρησιακός σχεδιασμός πλέον έχει περάσει στα χέρια ινστρούκτορων και μυστικοσύμβουλων που εξυπηρετούν προσωπικές ατζέντες !!!!
Ας αναλογιστεί η Ηγεσία τι έχει προσφέρει μέχρι σήμερα στο αστυνομικό προσωπικό εκτός
από το να του διαταράσσει συνεχώς την οικογενειακή ηρεμία, να μην το αποζημιώνει οικονομικά και να το σέρνει σε Ε.Δ.Ε. για κάθε απίθανο λόγο….
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Η φωνή της Υ.ΜΕ.Τ.
Επιμέλεια: ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Μιχαήλ, ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ΦΩΤΗΣ Βασίλειος, ΑΛΕΞΙΟΥ Κωνσταντίνος, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Δημήτριος, ΓΑΤΣΑΣ Ιωάννης, ΔΟΥΒΛΗΣ Απόστολος, ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Σπυρίδων, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος,
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος, ΤΖΑΝΗΣ Αντώνιος, ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ Σπυρίδων
• Όπως έχετε διαπιστώσει οι διμοιρίες της Υ.ΜΕ.Τ. έχουν δώσει άριστα διαπιστευτήρια στις τελευταίες συγκεντρώσεις ή όπου αλλού έχει χρειαστεί. Όπου
επενέβη τα έβγαλε πέρα χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. Αυτό που ζητούν οι
διμοιρίες είναι σαφές εντολές το πως θα ενεργήσουν και η παθητική στάση ελπίζουμε να ανήκει στο παρελθόν.
• Μετά από πολλά χρόνια η υπηρεσία μας πλέον χορηγεί δημόσια υλικά και
όπως πληροφορούμαστε στο προσεχές μέλλον επίκειται και η παραλαβή και άλλων. Το να δίνουμε από την τσέπη μας χρήματα για να έχουμε μια αξιοπρεπή
στολή, πιστεύουμε δεν ήταν σωστό και απογοήτευε το προσωπικό.
• Υπάρχει ένα ζήτημα με την μη λειτουργία τουασανσέρ που ελπίζουμε να γίνει άμεσα η επισκευή του.
• Η ποιότητα του φαγητού της λέσχης μας, όπως μας ενημερώνουν είναι εξαιρετική ποιότητα, ευχαριστούμε τους συναδέλφους για τις προσπάθειες τους.
• Με την ομάδα Ο.Δ.Ο. τα λέγαμε παντού, φέρουν μεγάλη ευθύνη όποιος διατάζει αυτή την ομάδα να λαμβάνει μέτρα τάξης σε επικίνδυνες διαδηλώσεις παράδειγμα αν κάποιος από τους διαδηλωτές χρησιμοποιεί εναντίον τους σφεντόνα
πως θα προστατευτούν τα μέλη της ΟΔΟΥ.
• Ευτυχώς σε όποιο κρούσμα covid-19 λαμβάνει χώρα στην υπηρεσία μας, η
διοίκηση μας σε συνεργασία μαζί μας άμεσα περνιούνται στα προβλεπόμενα μέτρα ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διασποράς.

• Η ανακατασκευή των λεωφορείων της Δ.Α.Ε.Α. επιτέλους ξεκίνησε, δικαιούμαστε να έχουμε αξιόμαχο στόλο οχημάτων
• Άτομα επιχείρησαν να ρίξουν τρικάκια στο προαύλιο της Βουλής, αλλά έπεσαν πάνω στην διμοιρία της ΥΜΕΤ, η οποία προχώρησε σε προσαγωγή πέντε ατόμων.
• Επιτέλους ήρθαν και οι μάσκες της Ελληνικής Αστυνομίας, σε άλλες υπηρεσίες έχει γίνει χορήγηση για τρίτη φορά.
• Να γίνει προμήθεια ώστε να χρεωθεί η κάθε διμοιρία φυσούνα για την οποία
η χρησιμότητα της δεν έγκειται αμφισβήτηση.
• Για την 11 Μαρτίου 2021 έχει ορισθεί να γίνει δικαστήριο με κατηγορούμενους δύο ανώτατους αξιωματικούς μετά από μήνυση της Ένωσης Αθηνών και συναδέλφων από διμοιρία Υ.ΜΕ.Τ. για τις ελλιπείς διαταγές που είχαν αποτέλεσμα
τον τραυματισμό αυτών. Για κάθε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.
• Ιρακινός επιχείρησε να εισέλθει κρατώντας σπασμένο μπουκάλι στη Βουλή
και η αντίδραση της διμοιρίας ήταν άριστη, προσήγαγε το άτομο για τα περαιτέρω.
• Η ορθή λειτουργία της Αστυνομίας συνιστά άμυνα της κοινωνίας απέναντι
στο έγκλημα αλλά και στην αποτροπή διασποράς του κορονοϊού και η Πολιτεία
οφείλει να θωρακίσει το λειτούργημά μας από κάθε πλευρά, ώστε να είμαστε σε
θέση να επιτελέσουμε την υψηλή αποστολή μας.
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Τα νέα της Υ.Α.Τ.
Επιμέλεια: ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ΒΑΡΒΑΤΟΣ Απόστολος, ΓΕΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος, ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος, ΚΑΤΣΙΝΟΣ Ιωάννης, ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΣ Γεώργιος, ΛΑΧΑΝΑΣ Ηλίας, ΠΛΑΛΑΣ Γεώργιος,
ΣΟΥΛΟΥΝΤΣΗΣ Γεώργιος, ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χρήστος, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, ΨΑΛΛΙΔΑΣ Γεώργιος
Η αλήθεια είναι ότι το 2020 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για την Υπηρεσία μας. Με την
ευχή το 2021 να είναι καλύτερο θα κάνουμε μια σύντομη αναδρομή, όλοι μας θυμόμαστε
όλα όσα βίωσε η Υπηρεσία τον Φεβρουάριο του 2020 στη Χίο και την Μυτιλήνη , τις μάχες
που έδωσε επί δύο συνεχόμενους μήνες στον Έβρο, υπερασπίζοντας τα σύνορα της Χώρας,
τις 32 συνεχόμενες ώρες που δούλευαν ακατάπαυστα οι συνάδελφοι μας όταν κάηκε το ΚΥΤ
της Μοριας, καθώς και άλλα πολλά περιστατικά τα οποία είτε μας διαφεύγουν είτε πέρασαν
στα ψιλά γράμματα από το ευρύ κοινό.
Αφού λοιπόν οι άνδρες της Υ.Α.Τ. βγάλανε για πολλοστή φορά «το φίδι από την τρύπα»
, παίρνοντας συνεχώς τα εύσημα της Φυσικής ηγεσίας για το θάρρος και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν στην αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών, ήρθε και το έμπρακτο
ευχαριστώ.

Όταν έβρεχε έπρεπε να μαζεύουμε τα νερά με τους κουβάδες και φυσικά το καλοκαίρι
με την θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς, ούτε λόγος για air condition, καθώς στην
πλειοψηφία τους ήταν εκτός λειτουργίας.
Θα ήμασταν αχάριστοι αν δεν αναγνωρίζαμε την τιτάνια προσπάθεια που έγινε από τους
Αξιωματικούς της Δ.Α.Ε.Α. πάντα υπό την καθοδήγηση του Ταξιάρχου της, στο κομμάτι της
υλικοτεχνικής μέριμνας και του εξοπλισμού μας. Σε αυτό συντέλεσε βέβαια και η αγαστή
συνεργασία της Διοίκησής μας με το Αρχηγείο.
Υπήρχε εξ’ αρχής η διάθεση να προμηθευτεί η Υπηρεσία μας τον ποιοτικότερο υλικοτεχνικό
εξοπλισμό και είναι γεγονός πως με σταθερά βήματα, ικανοποιούνται πλέον πολλά από τα
αιτήματα μας στον τομέα αυτό.

Αυτό δεν ήταν άλλο από τις συνεχόμενες Διαταγές για διενέργεια Ε.Δ.Ε. προς την Υπηρεσία μας και τους άντρες αυτής και τις περισσότερες μάλιστα φορές χωρίς να υπάρχουν
στοιχεία παρά μόνο ένα αμφιβόλου προέλευσης δημοσίευμα ή κάποια ανάρτηση σε λογαριασμό στα social media, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να προσφεύγουν συνεχώς στο
Σωματείο μας για να ζητήσουν την βοήθεια του Νομικού μας Συμβούλου.
Για να μη μείνει όμως η εντύπωση ότι θυμόμαστε μόνο τα «κακώς κείμενα» της Διοίκησης
θα αναφερθούμε στο ζήτημα της αναβάθμισης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επικοινωνήσουμε πως μετά από αδράνεια 15 ετών
στον τομέα αυτό ξεκίνησε επιτέλους ο εξοπλισμός των συναδέλφων μας τουλάχιστον με τα
βασικά είδη τα οποία χρησιμοποιεί η Υπηρεσία για να επιχειρήσει καθημερινά, τα οποία
μέχρι πρότινος εξαιτίας απραξίας των υπευθύνων αναγκαζόταν να αγοράζει εξ’ ολοκλήρου
από τον πενιχρό μισθό του. Ήδη έχουν αρχίσει οι παραλαβές σε όλα τα αναγκαία υλικά
όπως άρβυλα, κράνη, στολές, μπουφάν κτλ.. Δυστυχώς, φτάσαμε στο σημείο να ζητάμε
ακόμα και τα αυτονόητα διότι, ούτε αυτά είναι δεδομένα όπως φαίνεται.
Ξεκάθαρα η Πολιτική και Φυσική ηγεσία των προηγούμενων ετών δεν ασχολήθηκε ποτέ
με αυτό το κομμάτι, μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν και οι προηγούμενες Διοικήσεις της
Δ.Α.Ε.Α. , που έχουν πλέον αποχωρήσει καθώς ποτέ δεν έσκυψαν πάνω από αυτό το ουσιαστικό πρόβλημα που δυσχεραίνει επι σειρά ετών την καθημερινή εκτέλεση της υπηρεσίας
μας. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου συνάδελφοι προκειμένου να εξασφαλίσουν και να
διαφυλάξουν την σωματική τους ακεραιότητα, έβαζαν ρεφενέ ακόμα και για την αγορά ή
αναγόμωση των πυροσβεστήρων των Διμοιριών, καθώς και για άλλα πολλά.
Επιπλέον, ξεκίνησε και η ανακατασκευή των υπηρεσιακών λεωφορείων πράγμα εξίσου
σημαντικό για την βελτίωση της εκτέλεσης της καθημερινής υπηρεσίας. Τα λεωφορεία μας
είχαν φτάσει σε οριακό σημείο, οι βλάβες ήταν σχεδόν καθημερινές με υπηρεσιακά λεωφορεία να ακινητοποιούνται το ένα μετά το άλλο στο κέντρο της Αθήνας!!!

ΥΓ1.Ως συνδικαλιστές της Υπηρεσίας αυτής δεν κρυφτήκαμε ποτέ πίσω από το δάχτυλό
μας, στόχος μας είναι πάντα να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τα προβλήματα της και θα
συνεχίσουμε το έργο μας βρισκόμενοι πάντα στο πλευρό των συναδέλφων μελών μας που
πιστεύουν στην προσπάθεια μας και το έργο που επιτελούμε.
ΥΓ2.Ποτέ δεν ζητήσαμε ούτε θα ζητήσουμε να στο απυρόβλητο και εξυπακούεται πως
όπως πάντα θα είμαστε οι πρώτοι που καταδικάσουμε περιστατικά που πλήττουν την εικόνα του Έλληνα εργαζομένου Αστυνομικού καθώς και την προσπάθεια της πλειοψηφίας των
συναδέλφων – μελών μας.
Υ.Γ3: Με τα όσα λαμβάνουν χώρα από τις διαμαρτυρίες ορισμένων προς υποστήριξη
συγκεκριμένου καταδικασμένου για τρομοκρατία, θεωρούμε ότι έχει έρθει πλέον η ώρα
να θεσπιστεί ένα πραγματικά σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τον τρόπο που επιχειρούν οι
διμοιρίες αλλά και να αναβαθμιστούν οι ποινικές ευθύνες για εκείνους που εκδηλώνουν
επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

Δωρεάν rapid test για τα μέλη της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εξασφάλισε για τα μέλη της και τις οικογένειές τους δωρεάν
rapid test για τον covid-19. Τα ενδιαφερόμενα μέλη να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210-5236302 κατά τις
ώρες 10.00-12.30 (Δευτέρα έως Παρασκευή), προκειμένου να λαμβάνουν σχετικές οδηγίες από τη γραμματεία της Ένωσης.
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Αμεσοδρασίτικα Νέα
Επιμέλεια: ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Παναγιώτης, ΒΙΔΑΛΗΣ Ιωάννης, ΜΗΝΟΥΒΓΙΔΗΣ Χρήστος, ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ Παναγιώτης, ΠΑΓΑΝΗΣ
Χαράλαμπος, ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ Βασίλειος, ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Αλέξανδρος, ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ Γεώργιος, ΠΕΛΕΚΗΣ Θεόδωρος,
ΣΑΜΙΩΤΗΣ Αναστάσιος
Η στήλη αυτή έχει σκοπό την καταγραφή των όσων έχουν γίνει στην υπηρεσία
μας στο χρονικό διάστημα μεταξύ της έκδοσης των φύλλων ΄΄ Σύγχρονη Αστυνομία΄΄. 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.
Δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε με το πρόβλημα των επικοινωνιών
που διακατέχει τις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ καθόσον οι ασύρματοι που έχουμε δεν
πιάνουν καλό σήμα σε πάρα πολλά σημεία με αποτέλεσμα να χάνεται η επικοινωνία τόσο μεταξύ των πληρωμάτων περιπολικών και δικυκλιστών αλλά και με το
κέντρο Άμεσης Δράσης.

Κατόπιν έγκαιρων παρεμβάσεων διορθώθηκαν τα σημεία ελέγχων που πραγματοποιούνται απ’την Υπηρεσία μας με την συμβολή και αξιολόγηση τους από
αξιωματικούς της Τροχαίας ώστε να μην κινδυνεύουν οι συνάδελφοι στο δρόμο
και οι πολίτες.

Αν και έχει γίνει πληθώρα αναφορών σχετικά με σημεία που δεν λειτουργεί κανονικά το σύστημα “SEPURA” και οι τεχνικοί πηγαινοέρχονται στην Γ.Α.Δ.Α
λύση δεν διαφαίνεται στο εγγύς μέλλον με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο των
συναδέλφων σε περίπτωση που χρειαστούν ενισχύσεις.

Αξίζει να αναφερθεί ότι άμεση ήταν η ανταπόκριση του Ταξιάρχου ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ Κων/νου και του Α/Υ ΝΕΖΗ Ιωάννη στα αιτήματα μας για χορήγηση φωσφορούχων γιλέκων και εφοδιασμό των περιπολικών και των όρχων με συστήματα
«CAR-PC» με την χρήση νέας τεχνολογίας “tablet” και κινητών τηλεφώνων.

Απαιτούμε άμεση λύση του πρωτεύοντος θέματος των επικοινωνιών καθόσον
αυτή η κατάσταση τείνει να παγιωθεί.

Μετά από χρόνια βλέπουμε την αρχή της αντικατάστασης του στόλου των
οχημάτων περιπολικών με την παραλαβή 30 καινούργιων οχημάτων. Ευελπιστούμε στην προμήθεια και έτερων καθόσον οι ανάγκες της Υπηρεσίας είναι αυξημένες και άμεση αντικατάσταση και του στόλου των μηχανών των ομάδων ΔΙ.ΑΣ και
Ζ καθόσον αυτές έχουν πολλά χιλιόμετρα και χρήζουν αλλαγής.

Του τελευταίους μήνες που πέρασαν κατά την διάρκεια του “lockdown” κληθήκαμε για ακόμη μια φορά να φέρουμε είς πέρας την αποστολή που μας ανατέθηκε πραγματοποιώντας χιλιάδες ελέγχους και βεβαιώνοντας παραβάσεις συμβάλλοντας στην τήρηση των μέτρων από τους πολίτες βοηθώντας αναμφίβολα
στον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας.
Παράλληλα πολλές και συνεχείς επιτυχίες σημειώθηκαν από τα πληρώματα
των περιπολικών , τις ομάδες ΔΙ.ΑΣ. και την ομάδα «Ζ» σε θέματα εγκληματικότητας καθόσον η παρανομία δεν κοπάζει λόγω πανδημίας.

Κλείνοντας να επισημάνουμε ότι με ενέργειες της διοίκησης όλοι οι συνάδελφοι της Υπηρεσίας μας πραγματοποιούν συνέχεια μοριακά τεστ σχετικά με
τον «covid-19» προκειμένου να προστατεύσουμε τους ίδιους αλλά και τις οικογένειες μας.

42 χρόνια Ομάδα Ζ
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών τιμά τα 42 χρόνια από την ίδρυση της Ιστορικής Ομάδας Ζ
που συμπληρώνονται 17 Φεβρουαρίου 2021! Μια Ομάδα κόσμημα για την Άμεση Δράση και κατ’ επέκταση για την Ελληνική Αστυνομία, η οποία κατέχει στο ενεργητικό της εκατοντάδες επιτυχίες, έχοντας
διακριθεί για την άμεση ανταπόκριση και την αποτελεσματικότητά της.
Αποτέλεσε επί σειρά ετών την προμετωπίδα της αστυνόμευσης για την προστασία του έννομου αγαθού της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών. Αυτό άλλωστε μαρτυρούν οι πεσόντες της που ανήκουν
δικαίως στο πάνθεων των ηρώων αστυνομικών εν ώρα καθήκοντος, αλλά και οι δεκάδες τραυματίες
της.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η Υπηρεσία βρίσκεται σε μια διαρκή πτώση, αφού οι επιλογές της Ηγεσίας την έχουν καθηλώσει σε φυλάξεις ακίνητων στόχων και σε εκτέλεση ειδικών δρομολογίων. Ο αγώνας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, έως ότου η θρυλική Ομάδα Ζ να
ανακτήσει τη χαμένη της αίγλη.
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Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών: καιρός να βγάλουμε το προσωπείο της
επιτελικής Υπηρεσίας για να φανεί το πραγματικό μας πρόσωπο.

των Γκούμα Βρεττού & Πούλιου Δημητρίου
Αντιπροσώπων Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είχαμε αναφέρει στο
άρθρο μας που δημοσιεύτηκε στο τελευταίο τεύχος της εφημερίδας «Σύγχρονη
Αστυνομία» της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών αποτελεί μία αυτοτελή κεντρική Υπηρεσία που υπάγεται
απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι εν
τοις πράγμασι, μια αμιγώς επιτελική Υπηρεσία με γραφειοκρατικό χαρακτήρα και
δεν αναλώνεται σε πάρεργα άσχετα με το αντικείμενο και το σκοπό της.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των Τμημάτων της Δ.Ε.Ε. συμμετέχουν, σε πρώτο χρόνο
στην εξιχνίαση των εγκλημάτων (κλοπές, ληστείες, βιασμούς, ανθρωποκτονίες,
τρομοκρατία, δυστυχήματα, πυρκαγιές, θεομηνίες, κ.λ.π.) σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες και προανακριτικές Αρχές. Ως Διεύθυνση επιλαμβάνεται σε ετήσια
βάση, σε περισσότερες από 20.000 υποθέσεις. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού το
Α.Ε.Α., έδωσε τη δυνατότητα στους υπηρετούντες της Δ.Ε.Ε. να αναγνωρίσουν τη
μάχιμη πενταετία, σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες επιτελικές Υπηρεσίες.
Το γεγονός όμως ότι ανώτεροι αξιωματικοί του Α.Ε.Α. και ορισμένων Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτές τη θεωρούν και την αναφέρουν ως
επιτελική, άλλοτε εσκεμμένα και άλλοτε όχι, δημιουργεί λαθεμένη εντύπωση και
προκαλεί σοβαρά προβλήματα στον τρόπο που αντιμετωπίζεται το προσωπικό
της από Υπηρεσίες και Φορείς.
Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να αναδείξουμε την «απαξίωση» που δέχονται οι
υπηρετούντες συνάδελφοι της Δ.Ε.Ε. αναφορικά με τη μη προτεραιοποίησή τους
στον εμβολιασμό κατά του covid 19.
Το Εγκληματολογικό δεν έχει συμπεριληφθεί μέχρι στιγμής, στις Υπηρεσίες προτεραιότητας εμβολιασμού του προσωπικού του κατά του κορονοϊού. Σημειώνεται
ότι αρκετοί από τους υπηρετούντες στα Τμήματα του Φωτογραφικού, της Δακτυλοσκοπίας και των Καταδιωκτικών - Στατιστικής, έρχονται καθημερινά σε άμεση

επαφή, εντός του κτιρίου της Δ.Ε.Ε., με τους κρατούμενους που μετάγονται στα
Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Επίσης, οι υπηρετούντες στα Τμήματα
της Εξερεύνησης και του Φωτογραφικού, λόγω της φύσης του αντικειμένου τους,
μεταβαίνουν σε καθημερινή βάση σε νεκροτομεία, νοσοκομεία, διαμερίσματα,
οικίες και σε κάθε είδους χώρο που αποτελεί σκηνή εγκλήματος και συνεπώς έρχονται σε άμεση επαφή με πολίτες, αυξάνοντας τις πιθανότητες έκθεσής τους
στον κορονοϊό. Ως εκ τούτου, οι συνάδελφοι των ανωτέρω Τμημάτων θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «κινητές βόμβες» μετάδοσης του covid-19.
Αναμένουμε από τους αρμόδιους να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα προαναφερόμενα και να ενεργήσουν αναλόγως, δίνοντας τη δυνατότητα εμβολιασμού
στους επιθυμούντες συναδέλφους του Εγκληματολογικού, αποδεικνύοντάς τους
κατ’ αυτό τον τρόπο ότι αναγνωρίζουν και σέβονται το έργο τους.
Ως εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι της Ε.ΑΣ.Υ.Α. έχουμε αναλάβει το ρόλο της ανάδειξης των προβλημάτων και όπως έχει πολλάκις τονίσει το Προεδρείο της Ένωσής
μας, σε καμία περίπτωση δεν επιδίωκε και δεν επιδιώκει συνδιοίκηση, πλην όμως
ως Θεσμικό Όργανο οφείλει να παρεμβαίνει για ζητήματα εργασιακά και καθημερινά που ταλανίζουν τα μέλη της και να αναζητά την εξεύρεση λύσεων για την
αντιμετώπισή τους στα ανώτερα κλιμάκια της Ηγεσίας.
Κλείνοντας, ευχόμαστε η νέα Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. που προέκυψε μετά τις Κρίσεις,
να επιλύσει επιτέλους τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν το αστυνομικό προσωπικό και να θέσει επιτέλους τις βάσεις για μια Αστυνομία αποτελεσματική που
θα προστατεύει τους πολίτες και θα σέβεται το ίδιο της το προσωπικό !!!
Έχουμε την τιμή να υπηρετούμε δίπλα σε άξιους συναδέλφους και πάντα θα είμαστε δίπλα τους αρωγοί σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουν, έχοντας την
αμέριστη στήριξη του Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

Μεταστέγαση Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους
Αθλητικούς Χώρους (Y.A.B.A.X.)
Το τελευταίο χρονικό διάστημα μεγάλος αριθμός συναδέλφων-μελών της Ένωσής μας
που υπηρετούν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας
στους Αθλητικούς Χώρους της
Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής επικοινωνούν με το Προεδρείο της Ένωσης Αθηνών, προκειμένου να εκφράσουν τα παράπονα και να μεταφέρουν τη δυσαρέσκειά τους για την επικείμενη μεταστέγαση της Υπηρεσίας
τους από το κτίριο Α.Μ.Α. όπου στεγάζονται διαχρονικά όλες οι κεντρικές Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στο κτίριο του Αστυνομικού Τμήματος
Πατησίων!!!
Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των συναδέλφων μας, είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε τις ενστάσεις μας για την μεταστέγαση της Υ.Α.Β.Α.Χ. στο Α.Τ. Πατησίων, η οποία με διαδικασίες fast track εγκρίθηκε από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ (υπ΄
αριθ. 1005/21/323604 από 12/02/2021 έγγραφο) κατόπιν σχετικής πρότασης του
επικεφαλής της Υπηρεσίας προς τη Διοίκηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής
(υπ΄αριθ. 2592/21/216954 από 30/01/2021 έγγραφο) και με τη σύμφωνη γνώμη
της ΠΡΟ ΚΡΙΣΕΩΝ Ηγεσίας της ΓΑΔΑ (υπ’ αριθ. 2000/21/299326 από 09/02/2021
έγγραφο).
Μακάρι η Ηγεσία να επιδείκνυε και να επέλυε με ανάλογες διαδικασίες εξπρές
τόσα άλυτα και διαχρονικά ζητήματα που έχουμε θέσει και τα οποία χρήζουν
αντιμετώπισης!!!Προφανώς δεν υπολογίζεται και δεν λαμβάνεται υπόψιν η βούληση της πλειοψηφίας των υπηρετούντων αστυνομικών που ΔΕΝ επιθυμούν την
μετεγκατάσταση, ούτε καν ζητήθηκε η γνώμη τους, πριν την σύνταξη και αποστο-

λή της εν λόγω πρότασης ιεραρχικά
προς το Αρχηγείο, ενώ στις δικαιολογημένες αιτιάσεις – ενστάσεις
που παραθέτουν, οι απαντήσεις που
λαμβάνουν είναι ότι στο νέο κτίριο
θα υπάρχουν καλύτερες συνθήκες
εργασίας και άνεση χώρου για την
διεκπεραίωση των προανακρίσεων.
Δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε ως
προς το επιχείρημα που παραθέτει η
Διοίκηση της Υ.Α.Β.Α.Χ., ότι δηλαδή
σε περιπτώσεις πολλών συλλήψεων για οπαδική βία δεν υφίσταται
επαρκής χώρος για την ασφαλή διεκπεραίωση της προανάκρισης και
για αυτό το λόγο ενδεχομένως ένα
κομμάτι του προσωπικού να είναι
θετικό στη μεταστέγαση, σεβόμενοι
φυσικά την άποψή τους.
Επειδή όμως στο τέλος της ημέρας
«τα γραπτά μένουν», απευθύνουμε προς τους ιθύνοντες τα κάτωθι ερωτήματα
που μέχρι στιγμής μένουν αναπάντητα και δημιουργούν πλείστους προβληματισμούς:
Άραγε εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια ανεύρεσης περισσότερων γραφείων στον
ίδιο ή έτερο όροφο εντός του κτιρίου της ΓΑΔΑ προτού παρθεί η απόφαση για
τη μεταστέγαση; Για παράδειγμα, πριν ένα περίπου χρόνο όταν σε ανάλογη πε-
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Καταδρομικές επιθέσεις που καταδεικνύουν το προφανές:
Οι μπαχαλάκηδες διψούν για αίμα Αστυνομικού

Όπως αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, «οι γνωστοί-άγνωστοι» μπαχαλάκηδες «επισκέφτηκαν εθιμοτυπικά» το Α.Τ. Καισαριανής, αφήνοντας ανεξίτηλο το
στίγμα τους, ύστερα από τη νέα δολοφονική επίθεση με βόμβες μολότοφ που
έλαβε χώρα την 28/02/2021, δίχως ευτυχώς τραυματίες.
Επίθεση με βόμβες μολότοφ δέχθηκε και την επόμενη μέρα 01/03/2021 πρωινές
ώρες διερχόμενο περιπολικό επί της οδού Ούλωφ Πάλμε από ομάδα μπαχαλάκηδων οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και χάριν
στην οδηγική ικανότητα του αστυνομικού αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
Είναι δε αξιοσημείωτη η ταχύτητα και η οργάνωση που επιδεικνύουν οι ομάδες
αυτές κατά τις καταδρομικές επιθέσεις που επιχειρούν, ενώ οι πυρπολημένες
υπηρεσιακές μοτοσυκλέτες αποδεικνύουν την, κατά την άποψή μας, λανθασμένη μέχρι σήμερα τακτική της Ηγεσίας που εδώ και χρόνια ακολουθείται, με τους
Αστυνομικούς να είναι σταθεροί σε στόχους και σημεία , μειώνοντας κατ΄ αυτό
τον τρόπο σε μεγάλο ποσοστό την πιθανότητα καταδίωξης και σύλληψης των
δραστών.
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών έχουμε καταγγείλει πολλάκις αυτή
την αναχρονιστική τακτική, η οποία παγιώθηκε με την προηγούμενη Κυβέρνηση, άλλαξε προσωρινά τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης με την ενεστώσα
Φυσική και Πολιτική Ηγεσία , τείνει όμως δυστυχώς να παγιωθεί εκ νέου. Έχουμε
επίσης εκφράσει τις απόψεις μας φτάνοντας μέχρι τη Δικαιοσύνη ούτως ώστε
να προστατεύσουμε τους συναδέλφους μας, προκειμένου να είναι και αυτοί σε
θέση με τη σειρά τους να προστατεύσουν τη ζωή και την περιουσία του Έλληνα
πολίτη.
Δυστυχώς δεν τολμούμε να ευχηθούμε να μην ξανασυμβεί, ούτως ή άλλως δεκαετίες τώρα ο Έλληνας Αστυνομικός υφίσταται τέτοιου είδους επιθέσεις , απαιτούμε όμως να γίνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό ώστε οι δράστες της επίθεσης
να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και να τους καταλογιστούν οι νόμιμες ποινές.
Απαιτούμε επίσης από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία να αφουγκραστούν τις
συνεχείς εκκλήσεις μας για ενίσχυση εφ’ όλης της ύλης, σε Υπηρεσίες όπως το
Α.Τ. Καισαριανής.
Υπενθυμίζουμε δε στους αρμόδιους ότι με ευχολόγια, με ιδρύσεις νέων Υπηρεσιών και με ιδεολογήματα δεν αντιμετωπίζεται η δράση όλων αυτών των «καλομαθημένων» παιδιών του συστήματος.
Σε αυτό το σημείο θέλουμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα – προβληματισμούς
προς όλους, χωρίς να αναμένουμε πειστικές απαντήσεις (άλλωστε σπανίως τις
λαμβάνουμε) , αλλά για να μεταφέρουμε τον παλμό και την υπηρεσιακή πραγματικότητα των αστυνομικών της Αθήνας.
• Για ποιο λόγο για ακόμα μια φορά στοχοποιούνται Αστυνομικές Υπηρεσίες, οικίες και περιουσίες απλών εργαζόμενων οικογενειαρχών αστυνομικών οι οποίοι
απλώς κάνουν τη δουλειά που τους αναθέτει η Πολιτεία;
• Για ποιο λόγο το Κράτος Δικαίου όντας ο ακρογωνιαίος λίθος της έννομης τάξης
δεν έχει θωρακίσει έως σήμερα θεσμικά και δεν έχει δώσει τα νομικά εργαλεία
στους Αστυνομικούς ώστε να ανταπεξέρχονται στους παντοειδείς κινδύνους;
• Για πόσο ακόμα θα γίνεται ανεκτή από μέρη του πολιτικού συστήματος η δράση οργανωμένων μειοψηφιών, οι οποίες δεκαετίες τώρα θέτουν τη δημοκρατία
μας σε ομηρία;

• Θα έρθει ποτέ επιτέλους το πολιτικό σύστημα σε συνεννόηση γι’ αυτά τα φαινόμενα, αποδεχόμενο ΟΜΟΦΩΝΑ ότι το λειτούργημα του αστυνομικού ακολουθεί πιστά τις αρχές και τις προσταγές του Συντάγματος και των Νόμων και όχι τις
πολιτικές ιδεολογίες ενός εκάστου;
• Για ποιο λόγο η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία έχει αποδεκατίσει εν γνώση της τα
Αστυνομικά Τμήματα, με αποτέλεσμα να έχουν απομείνει ελάχιστοι αστυνομικοί; Δεν μπορεί πλέον να γίνει ανεκτό από την πλευρά μας, ότι ένας επαγγελματίας εργαζόμενος κινδυνεύει να βρεθεί κατηγορούμενος, αφού οι καθημερινές
υποχρεώσεις της Υπηρεσίας που πρέπει να διεκπεραιωθούν, ολοένα και πολλαπλασιάζονται, την ίδια ώρα που το προσωπικό συνεχώς μειώνεται και η Ηγεσία
δημιουργεί συνεχώς νέες Υπηρεσίες !!!
• Για ποιο λόγο το μεγαλύτερο ποσοστό των μηχανοκίνητων μάχιμων Υπηρεσιών
είναι «καρφωμένες» σε σταθερά σημεία, αρκετά εκ των οποίων έχουν ως κύριο
σκοπό τους ελέγχους για τον Covid-19 στους πολίτες; Μήπως έχει σταματήσει να
υφίσταται η εγκληματικότητα και η τρομοκρατία, η οποία επιτίθεται τυφλά δίχως
να κάνει διακρίσεις;
• Για ποιο λόγο το επάγγελμα του Αστυνομικού δεν έχει αναγνωρισθεί έως σήμερα από την Πολιτεία ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό, την ίδια ώρα που η ΕΛ.ΑΣ.
αποτελεί το μοναδικό Οργανισμό με τόσο μεγάλο αριθμό πεσόντων στο καθήκον
και τραυματιών αστυνομικών εν καιρώ ειρήνης;
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών απαιτούμε όπως σύσσωμα τα Πολιτικά Κόμματα καταδικάσουν τις επιθέσεις εναντίον του Α.Τ. Καισαριανής, αλλά
και εναντίον μεμονωμένων Αστυνομικών στόχων και επιτέλους ας ξεκινήσουν
υπό το πρίσμα τους οι διαδικασίες οικοδόμησης μιας Αστυνομίας, με κριτήρια
υψηλού επαγγελματισμού και αξιόπιστων λειτουργιών σε όλα τα επίπεδα και σε
όλα τα στάδια της καθημερινής δράσης της και όχι με κινήσεις σπασμωδικές και
εκ του προχείρου. Όσο δεν γίνεται αυτό, οι κίνδυνοι θα πολλαπλασιάζονται, το
αστυνομικό Σώμα θα χρεώνεται αποτυχίες, ενώ η συντεταγμένη Πολιτεία θα κατηγορείται για την αδυναμία της να απαντήσει αποτελεσματικά στις καθημερινές
προκλήσεις.
Το κοινωνικό φαινόμενο της βίας, το οποίο προφανώς έχει προσλάβει οργανωμένα, εγκληματικά χαρακτηριστικά, με ύποπτες διασυνδέσεις και εύλογες σκοπιμότητες, είναι επικίνδυνο να αναμένει κανείς να αντιμετωπιστεί μόνο από τις
αποδεκατισμένες Αστυνομικές Υπηρεσίες.

ΟΧΙ στην ομηρία της Δημοκρατίας…
Θωρακίστε μας για να προστατεύσουμε τους πολίτες!
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Τιμή σ’ εκείνους όπου την ζωή των όρισαν και φυλάγουν
Θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τα γεγονότα του Έβρου που συγκλόνισαν το
πανελλήνιο και ολόκληρη την Ευρώπη ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εξυμνούμε την τεράστια συμβολή των συναδέλφων μας στην υπεράσπιση
των συνόρων της πατρίδας μας, σε μια από τις πιο δύσκολες συγκυρίες που ζήσαμε ως Χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης .
Τα όσα διαδραματίστηκαν θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη όλων και θα είναι για
πάντα το πιο λαμπρό παράδειγμα για το τι μπορεί να προσφέρει ο Έλληνας αστυνομικός όταν οι περιστάσεις το απαιτούν και η Πολιτεία τον κατευθύνει ορθά.
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνες τις δραματικές ώρες που η γείτονα Χώρα εργαλειοποιώντας χιλιάδες ταλαιπωρημένες ψυχές, προκάλεσε τα όσα δραματικά
επακουλούθησαν . Δεν θα ξεχάσουμε επίσης ποτέ , τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες οι συνάδελφοί μας από ΥΑΤ-ΥΜΕΤ, εν συνεχεία ΟΠΚΕ και άλλων Υπηρεσιών, εγκατέλειψαν αδιαμαρτύρητα τις οικογένειες τους εν μία νυκτί για να εκπληρώσουν το ιερό καθήκον τους.
Επειδή ορισμένοι εξ επιλογής λησμονούν εύκολα, θα τους φρεσκάρουμε τη μνήμη, θυμίζοντας προς πάσα κατεύθυνση πως όσα συνέβαιναν εκείνες τις ημέρες,
δίνουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στην αυταπάρνηση και τον ηρωισμό των συναδέλφων μας.
Είχαν μόλις προηγηθεί τα γεγονότα της Χίου και της Μυτιλήνης όπου και πάλι
κατόπιν των επιταγών της συντεταγμένης Πολιτείας εκατοντάδες συνάδελφοί μας
είχαν μετακινηθεί εκτάκτως ώστε να εκτελέσουν υπηρεσία. Τότε αντιμετωπίστηκαν ως «στρατός κατοχής» και τα αίσχη τα οποία εις βάρος τους έλαβαν χώρα
θα μείνουν επίσης ανεξίτηλα στη μνήμη μας ξεκαθαρίζοντας ότι επ’ ουδενι δε θα
επιτρέψουμε να μείνουν ατιμώρητα όσα χρόνια κι αν περάσουν.
Λίγες μέρες λοιπόν ύστερα από τα περιστατικά της Χίου και της Μυτιλήνης και
ενώ το συντριπτικό ποσοστό των υπηρετούντων στις διμοιρίες της Δ.Α.Ε.Α. βρισκόταν σε άδεια, «ξεκίνησε ο Έβρος»!

Είναι ακόμα χαραγμένη στη μνήμη μας η «αγωνία» της Ηγεσίας για το αν αυτοί
οι αστυνομικοί οι οποίοι πριν ολίγων ημερών είχαν αντιμετωπιστεί κατ’ αυτό τον
τρόπο, θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε όσα επρόκειτο να συμβούν !
Προφανώς η «αγωνία» αυτή υπήρχε διότι οι Ηγεσίες δεν θα μπορέσουν να αντιληφθούν ποτέ το μέταλλο από το οποίο είναι φτιαγμένοι και τον τρόπο με τον
οποίο είναι γαλουχημένοι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, αφού όταν διατάχθηκαν να μεταβούν στον Έβρο, εκτελούσαν υπηρεσία σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο
ΟΑΚΑ και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα επιβιβάστηκαν σε ένα C-130 προκειμένου να εκπληρώσουν το ιερό καθήκον τους!!! Ούτε μια στιγμή δεν σκέφτηκαν, ουδέποτε δυσανασχέτησαν, δεν κράτησαν στο μυαλό τους όσα είχαν διαδραμτιστεί
μόλις λίγες ημέρες πριν!
Ακόμα πιο συγκινητική ήταν η στάση όσων συναδέλφων διέκοψαν τις άδειές τους
οικειοθελώς για να επιστρέψουν στην Αθήνα με σκοπό εν συνεχεία να μεταβούν
στον Έβρο.
Όλα τα υπόλοιπα είναι πλέον ιστορία. Η αγάπη του κόσμου, το σύνθημα που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα «ο Έβρος δεν πέφτει» , έκαναν επί πολλές εβδομάδες
το γύρω του κόσμου και όλους εμάς υπερήφανους!!!
Σήμερα που ο Έλληνας εργαζόμενος αστυνομικός αντιμετωπίζει ακόμα μία κρίση
και επιθέσεις από θλιβερές μειοψηφίες, καλούμε όλους τους ιθύνοντες να θυμηθούν τις μέρες εκείνες και να θωρακίσουν αποτελεσματικά τους αστυνομικούς
, να σταματήσουν τις αίολες διώξεις προς εξυπηρέτηση επικοινωνιακών σκοπών
και κυρίως να θυμηθούν ότι αυτοί που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τη σημερινή κρίση είναι οι ίδιοι άνθρωποι.
Απαιτούμε την εφ’ όλης της ύλης δικαίωση και αναγνώριση της προσφοράς
των αστυνομικών, οι οποίοι όσο και αν δεν το θέλουν ορισμένοι, αποτελούν
«ήρωες πολέμου» εν καιρώ ειρήνης!!!
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Επίλυση εργασιακού προβλήματος στον Ελαιώνα
με παρέμβαση της Ε ΑΣ Υ Α

Μέλη του Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ύστερα
από δικαιολογημένα παράπονα μελών της, επισκέφθηκαν τη Δομή Φιλοξενίας
προσφύγων στον Ελαιώνα όπου συνομίλησαν με την Διοίκηση της Δομής, καθώς
και με συναδέλφους που υπηρετούν σε Αστυνομικά Τμήματα της Αθήνας και οι
οποίοι εκτελούν υπηρεσία φρούρησης καθ΄όλο το 24ωρο.
Διαπιστώθηκε ότι ενώ οι εντολές που έχουν λάβει οι αστυνομικοί είναι να μην
εισέρχονται στην Δομή και σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η αστυνομική
παρέμβαση εντός της Δομής να καλούν το Κέντρο ώστε να λαμβάνουν κατευθύνσεις και να προσέρχονται ενισχύσεις, εντούτοις οι ίδιοι υποχρεούνται να εισέρχονται καθημερινά στην Δομή κινούμενοι ανάμεσα στους φιλοξενούμενους

Εκδόθηκε Διαταγή για τις
μετακινήσεις αστυνομικών με
τα Μ Μ Μ

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 305/4ε από 10/12/2020 εγγράφου μας, ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1647/20/2813691 από
24/12/2020 Διαταγή του Α.Ε.Α./Κ.Δ.Υ. & Α.Δ./Δ.Α.Π./Α.Ε.Α., η οποία εστάλη μέσω του POL στις Αστυνομικές Υπηρεσίες και στην οποία περιγράφεται
αναλυτικά η διαδικασία για την ανανέωση των καρτών ελεύθερης μετακίνησης με τα Μ.Μ.Μ., για τους συναδέλφους που υπηρετούν στο Λεκανοπέδιο.
Επισημαίνεται ότι η φόρτιση πραγματοποιείται σε αυτόματο μηχάνημα έκδοσης Καρτών και η ενεργοποίηση σε πύλη ή επικυρωτικό μηχάνημα λεωφορείου, εντός των χρονικών ορίων που ορίζεται στη Διαταγή ώστε να μην
επέρχεται δυσλειτουργία στην όλη διαδικασία.
Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι υπηρετούντες συνάδελφοι στην Αττική να
επαναφορτίσουν τις κάρτες για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις τους με τα
Μ.Μ.Μ. ώστε να αντιληφθεί και η Πολιτεία την αναγκαιότητα αυτού του μέτρου, καθόσον όπως ενημερωθήκαμε, πολύ μεγάλος αριθμός αστυνομικών
δεν έχει προβεί στην επαναφόρτιση των καρτών τους εντός της προηγούμενης προθεσμίας.

αλλοδαπούς προκειμένου να εξυπηρετούν τις φυσικές τους ανάγκες με όποιους
κινδύνους ασφαλείας συνεπάγεται αυτό, καθώς δεν προβλέφθηκε η κατασκευή
αποχωρητηρίου για τους αστυνομικούς!!!
Κατόπιν τούτου η Ένωσή μας άμεσα απευθύνθηκε στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες για να αναδείξει το πρόβλημα και πράγματι με ενέργειες του
κ. Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγου κ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ Γεώργιου και του Ταξίαρχου Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής Ταξίαρχου κ. ΔΑΒΑΛΟΥ
Δημητρίου, τοποθετήθηκε χθες (5-2-2021) χημική τουαλέτα έξωθεν της Δομής
για αποκλειστική χρήση από τους εκτελούντες υπηρεσία συναδέλφους μας.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών βρίσκεται καθημερινά δίπλα στα χιλιάδες μέλη της που εργάζονται υπό αντίξοες εργασιακές συνθήκες με μισθούς
πείνας στην ακριβότερη περιοχή της Ελλάδας και ενώ οι περισσότεροι από αυτούς αναμένουν ως μάνα εξ ουρανού τη μετάθεσή τους με μόρια στον τόπο
συμφερόντων τους, την ίδια ώρα η Πολιτεία προσλαμβάνει προσωπικό εκτός
πανελληνίων εξετάσεων, τοποθετώντας τους απευθείας στην περιφέρεια με το
πρόσχημα της φύλαξης των πανεπιστημίων, το μεταναστευτικό ή την φύλαξη
αεροδρομίων, ελαχιστοποιώντας τις ελπίδες μετάθεσης των αστυνομικών που
υπηρετούν στην Αττική.
Προφανώς η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. κωφεύει, μεταθέτοντας στον
απλό εργαζόμενο αστυνομικό τις αποκλειστικές ευθύνες της και δεν την αγγίζει
το γεγονός ότι στα Αστυνομικά Τμήματα της Αθήνας επικρατούν μεσαιωνικές
συνθήκες εργασίας, όπου μετά βίας διεκπεραιώνονται οι πάγιες υποχρεώσεις
τους, λόγω της τεράστιας έλλειψης αστυνομικών, κάτι που βεβαίως αποβαίνει
εις βάρος της εξυπηρέτησης αλλά και της ασφάλειας των φορολογούμενων πολιτών.

Παρουσία εκλεγμένων της
Ε ΑΣ Υ Α στα Μ Μ Ε
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών
εκπροσωπώντας 10.000 αστυνομικούς – μέλη
της που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Αθήνας,
επιδιώκοντας την καλύτερη προβολή των δραστηριοτήτων της και προκειμένου αποφευχθούν φαινόμενα πολυγλωσσίας αναφορικά
με τις επίσημες θέσεις της, ύστερα από τη
Συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,
αποφάσισε όπως οι αιρετοί εκλεγμένοι της
Ε.ΑΣ.Υ.Α (μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπρόσωποι κ.λ.π.) διατηρούν στο ακέραιο το συνταγματικό δικαίωμα λόγου και έκφρασης,
τούτο όμως δεν μπορεί να αποβαίνει σε καμία περίπτωση σε βάρος της λειτουργίας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.Εξαιτίας του γεγονότος ότι κατά το τελευταίο χρονικό
διάστημα παρατηρήθηκαν φαινόμενα παρουσίας εκλεγμένων στα Μ.Μ.Ε. με το αξίωμα που
κατέχει έκαστος στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, δίχως να έχει προηγουμένως
ενημερωθεί η Διοίκηση της Ένωσης και προκειμένου να εκλείψουν και οι όποιες δικαιολογίες
περί μη γνώσης, καταστούμε σαφές πως από δω και στο εξής:
Όποιοι αιρετοί συνάδελφοι εκφράζονται δημοσίως, υποχρεούνται να τηρούν τις καταστατικές αρχές της Ένωσης και να ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα για
το γεγονός ότι θα προβούν σε δημόσιες τοποθετήσεις σε τηλεοπτικά κανάλια. Διευκρινίζουμε
ότι κάθε άλλη παρέμβαση για συνδικαλιστικό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δεν υπόκειται σε γνώση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα δεν εκπροσωπεί την Ένωσή μας, αλλά θα πρέπει να λογίζεται ως προσωπική υπόθεση
καθενός, ο οποίος ΡΗΤΩΣ θα διευκρινίζει ότι εκφράζει προσωπικές απόψεις και όχι του Οργάνου και ο οποίος θα είναι υπόλογος και υπεύθυνος για κάθε πράξη ή παράλειψή του.
Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσής μας οφείλουν να μην αποκλίνουν από τις αποφάσεις
του Διοικητικού μας Συμβουλίου και τις επίσημες ανακοινώσεις μας, οι οποίες υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που έχουν εκφράσει καταγεγραμμένα στα πρακτικά της συνεδρίασης διαφορετική άποψη, όπως άλλωστε
ορίζουν και οι δημοκρατικές αρχές και αξίες οι οποίες μας διέπουν.
Στην εποχή της εμπορευματοποίησης και της απαξίωσης του αγαθού της ενημέρωσης των
αστυνομικών και των πολιτών, οι απαιτήσεις όλων μας για έγκυρη ενημέρωση γύρω από τις
δραστηριότητες της Ένωσής μας και όχι μόνο, είναι ιδιαίτερα αυξημένες και οφείλουν αν μη τι
άλλο να μην προκαλούν σύγχυση.
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Επιστολή της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στο Συνήγορο του Πολίτη για τη
θεσμική προστασία των μελών μας
Το 2020 υπήρξε μια ιδιαίτερη και όλως εξαιρετικής δυσκολίας χρονιά. Η διαχείριση του μεταναστευτικού και η αντιμετώπιση της πρωτοφανούς παγκόσμιας «επέλασης» του covid-19
ιδίως, επιβάρυναν τελολογικά τη χώρα μας, η οποία ήδη προσπαθούσε, μετά από δεκαετή
και πλέον οικονομική και κοινωνική κρίση, να «προχωρήσει» και να βρει τον «βηματισμό
της».
Οι νέες εξισώσεις που δημιουργήθηκαν αναπόφευκτα, επέδρασσαν και επηρέασαν όλη τη
δράση της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης αφού τα νέα, τιθέμενα συνεχώς προβλήματα,
αναζητούσαν και αναζητούν επειγόντως λύσεις. Όλοι μας είμαστε σαστισμένοι παρατηρητές της ροής των γεγονότων. Και όλοι μας ευχόμαστε η παγκόσμια κοινότητα και φυσικά η
Ελληνική Πολιτεία να βγουν νικητές και από αυτόν τον αγώνα.
Η Ελληνική Αστυνομία και οι εργαζόμενοι που υπηρετούμε αυτό τον συνταγματικό θεσμό
και πυλώνα της κοινοβουλευτικής μας Δημοκρατίας, είμαστε εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα στην πρωτοκαθεδρία αυτών των μεγάλων αγώνων και κατά κοινή ομολογία, μαζί με τους
υγειονομικούς υπαλλήλους, έχουμε «ποιήσει την ανάγκη φιλοτιμίαν».
Οι αγωνίες μας είναι μεγάλες, όπως και του κάθε συμπολίτη μας, αυτό το διάστημα. Αγωνιούμε για τον εαυτό μας, τις οικογένειές μας, τους φίλους, τους συναδέλφους για την πατρίδα μας, για τον κόσμο όλο.
Αξιότιμε κ. Συνήγορε,
Ως Ανεξάρτητη Αρχή λειτουργείτε επικουρικά για την διασφάλιση της διαδικασίας και την
τήρηση της νομιμότητας, ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα.
Θα επιθυμούσαμε να σας κάναμε κοινωνούς ότι ενώ ως Έλληνες αστυνομικοί εργαζόμαστε
και μοχθούμε υπό τις σημερινές, πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες και προσβλέπαμε ότι η
Ελληνική επίσημη Πολιτεία θα αναγνώριζε την υπομονή, το θάρρος, το φιλότιμο, τελευταία
έχουμε υπάρξει μάρτυρες αλλεπάλληλων πειθαρχικών ή και ποινικών διώξεων συνάδελφων για ασήμαντους λόγους, πολλές φορές αυτεπάγγελτα και με «πρωτοβουλία» της ίδιας
της ΕΛ.ΑΣ.
Κάποιοι μεσούσης της κρίσης που διάγουμε, έχουν αναγορεύσει εαυτόν σε κήνσορα και
τιμητή κάθε αστυνομικής ενέργειας όταν αυτό υπαγορεύεται από κάποιον από τους εκατοντάδες ιστότοπους και τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τότε ακόμη και όταν, «περί όνου σκιάς», αποδειχθεί μετά από Προκαταρκτικές Έρευνες και
Ένορκες Διοικητικές ή Ποινικές διερευνήσεις, ότι υφίσταται κάτι επιλήψιμο, πλήρως αποδεικνύεται στη συνέχεια ότι αυτό οφείλεται σε εσφαλμένες εντολές τους, σε κακή τοποθέτηση και παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, σε μη επίρριψη ευθυνών σ’ αυτούς που
διοικούσαν.
Επιχειρείται έτσι και εκ του πλαγίου, τεχνητή λάκτιση ευθυνών στους κατωτέρους, απόσειση των δικών τους και ένα ατέρμον αναχρονιστικό γαϊτανάκι δήθεν «δημοσίων σχέσεων»
με επίσης προφανείς λόγους. Η τεράστια αύξηση των παραπάνω υποθέσεων που «ερευνώνται» εν ονόματι της διαφάνειας δεν περιποιούν, αυτή τη στιγμή, καμία τιμή στη δημοκρατία μας. Δημιουργούν εργαζόμενους που πλέον θεωρούνται προφανέστατα «αναλώσιμοι»
και γενικοπροληπτικά a priori εξιλαστήρια θύματα.

Υπάρχει πλέον η γενική αίσθηση, ότι αυτοί και όσοι δε μπορούν να αποδεχθούν ότι είναι
δυνατόν να συμπορευτούν οι ιδέες τους με την ειρηνική συνύπαρξη όλων σε μια κοινωνία,
είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και του ίδιου προβλήματος.
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών είμαστε διατεθειμένοι, για ακόμη μια φορά,
να συνεργαστούμε για όλα τα θέματα, προκειμένου να προστατεύσουμε τα μέλη μας από
fake καταγγελίες, οι οποίες πολλές φορές γίνονται και δια μέσω των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης χωρίς κανένα πραγματικό στοιχείο, να θωρακίσουμε τους αστυνομικούς από
ανακριβείς ή ανώνυμες καταγγελίες, από το μείζον ζήτημα χρήσης αποσπασματικού φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού σε βάρος τους, από τις δεκάδες Ε.Δ.Ε. που διατάσσει
η Διοίκηση για όλα τα ανωτέρω και για τα οποία ο αστυνομικός κρίνεται (και ορθά) σαν
δημόσιος λειτουργός οποίος πρέπει να ελεγχθεί με αυστηρότητα, ενώ αν στην ίδια υπόθεση ο ίδιος ο αστυνομικός στραφεί εναντίον του οποιουδήποτε έχοντας αξιώσεις για τα
όσα ανυπόστατα ενδεχομένως του προσάπτονται, να αντιμετωπίζεται σαν μονάδα και σαν
απλός πολίτης !!!
Επιπρόσθετα, ενώ σε περιπτώσεις ανώνυμων – ανυπόστατων καταγγελιών ακόμα και για
αναρτήσεις στα social media όπου εμπλέκονται αστυνομικοί, τα αντανακλαστικά της Ηγεσίας είναι τάχιστα όσον αφορά την απόδοση ευθυνών (διοικητικά μέτρα), δεν παρατηρούμε
την ίδια «ζέση» και «ευαισθησία» από πλευράς της, όταν επίσημα συνδικαλιστικά όργανα
που εκπροσωπούν χιλιάδες αστυνομικούς καταγγέλλουν αυθαιρεσίες της Διοίκησης.
Αποτελούμε και εμείς ένστολους πολίτες αυτής της Χώρας και δεν μπορούμε να μην αναζητήσουμε τα δικαιώματά μας. Προς τούτο προσβλέπουμε σοβαρά στη βοήθειά σας και ευελπιστούμε ότι με τη συνδρομή σας να μας προτείνετε ενδεχομένως λύσεις προκειμένου να
ανευρεθούν δικλείδες ασφαλείας ώστε να προστατευτούν οι αστυνομικοί από περιστατικά
όπως αυτά που προαναφέρθηκαν. Με τον τρόπο θεωρούμε ότι θα ελαχιστοποιηθούν οι παραπάνω σοβαρότατες δυσλειτουργίες για την ανέλιξη της δημοκρατίας μας, της Ελληνικής
Πολιτείας και του λειτουργήματος του Έλληνα Αστυνομικού.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε από πλευράς μας διευκρίνηση ακόμα και για τη
γνωστοποίηση συγκεκριμένων περιστατικών.

Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών

Mια αιμορροφιλική πληγή που δεν κλείνει ποτέ
του Μπογδανίδη Αχιλλέα
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Είχα την τιμή μετά από 24 χρόνια Υπηρεσίας εκ των οποίων τα 20 σε Ειδικές Υπηρεσίες
Ασφαλείας ,να μετατεθώ στο Α.Τ. Καισαριανής και στην Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών
.Μετά από 5 1/2 χρόνια σε Υπηρεσίες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών ,πιστεύοντας ότι βρίσκομαι στην δυσκολότερη Υποδιεύθυνση Πανελλαδικά (βλέπε μεταγωγή με
το γνωστό βανάκι, απογευματινά και βραδινά ανακριτικά συνεργεία ,μέτρα και άλλα) όλα
ανατράπηκαν ,όταν ιδίοις όμμασι διαπίστωσα τις τραγικές συνθήκες που βιώνουν οι εναπομείναντες συνάδελφοι στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της ανωτέρω Διεύθυνσης . Συναντάς
νέα παιδιά ,που έκαναν όνειρα μπαίνοντας στο Σώμα μας , στα οποία δυστυχώς βλέπεις
μια μόνιμη θλίψη στα πρόσωπά τους ,μία παθητική αποδοχή των όσων βιώνουν μη μπορώντας να ανταποκριθούν στις πολυδιάστατες απαιτήσεις της εκάστοτε Υπηρεσίας τους.
Συναντάς παλιούς και ρομαντικούς συναδέλφους που αναπολούν τις παλιές καλές μέρες
και απλά ανυπομονούν να περάσει ο καιρός να δηλώσουν παραίτηση. Και πώς να νιώθουν
διαφορετικά ; Διαρκώς διπλά βραδινά για να βγει κανένα ρεπό τα οποία και χορηγούνται με
το σταγονόμετρο , διαρκή μέτρα της τελευταίας στιγμής ,αδυναμία των Τμημάτων ,μεταγενέστερη Διαταγή για πιστή συμμόρφωση αδιαφορώντας αν ο Γραμματέας του Τμήματος θα
αναγκαστεί πολλάκις, να μην εκτελέσει τα καθήκοντά του ,αφού θα βγει στον δρόμο προς
εκτέλεση εξωτερικής Υπηρεσίας , αδιαφορώντας αν ο αρμόδιος για τις επιδόσεις δεν διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις του, αδιαφορώντας αν ο Αστυνομικός που κουβαλά το φορτίο

της Αστυνόμευσης δεν επιτελέσει στο ακέραιο το πολύπλευρο έργο του , αν τα τροχονομικά
των άλλων Υπηρεσιών έχουν χτυπήσει ταβάνι, αν ο Αξιωματικός Υπηρεσίας πλέον ,για να
βγουν τα μέτρα εκτελεί και χρέη σκοπού καταστήματος .Για σκοπό κρατητηρίων δεν κάνουμε καν κουβέντα.
- κ.Υπουργέ προσλαμβάνετε αστυνομικούς και τους τοποθετείτε δεξιά, αριστερά, αλλά την
βάση του Σώματος γιατί δεν την ενισχύετε ;
Για ποιό λόγο να μας ενδιαφέρει πάντα στην Ελλάδα ,μόνο το εξωτερικό περιτύλιγμα και ας
είναι το εσωτερικό του κενό ή σάπιο. Λοιπόν φίλοι μου ,πρώτα δημιουργείς μια υγιή βάση
που λειτουργεί καλοκουρδισμένα και μετά τοποθετείς 1200 συναδέλφους στην ΔΙ.ΑΣ. να
σου φέρνουν αυτόφωρα και να κάνουν αστυνόμευση. Η κοινή λογική το ορίζει ,όχι εγώ.
Άλλωστε που είναι τελικά αυτός ο πολυπόθητος εξορθολογισμός των Αστυνομικών Υπηρεσιών; Πότε θα αντιμετωπιστεί πραγματικά το μείζον θέμα αυτών των συναδέλφων ; Πότε
θα ακουστεί το πρόβλημά τους; Και στο φινάλε με ποιο δικαίωμα να υπάρχει αυτή η διάκριση ; Γιατί αυτοί οι συνάδελφοι να μην γνωρίζουν εβδομαδιαίως τι εργάζονται και να μην
παίρνουν το προβλεπόμενο ρεπό όπως αυτό καθορίζεται; Γιατί να μην εργάζονται , όπως το
υπόλοιπο προσωπικό με ασφάλεια και σεβασμό .Δείτε λοιπόν και τα δικά τους πραγματικά
προβλήματα πριν είναι πολύ αργά για όλους.
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Διευκρινήσεις – επισημάνσεις σχετικά με συχνά
ερωτήματα αστυνομικών
Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 48/2020 από
17/11/2020 εγγράφου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας το οποίο
διαβιβάστηκε μέσω της Ομοσπονδίας
μας στο Α.Ε.Α., κοινοποιούμε το υπ’αριθ.
1647/20/2602313 από 27/11/2020 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α., το οποίο
αποσαφηνίζει κάποια ερωτήματα που
απασχολούν ένα κομμάτι του αστυνομικού προσωπικού, ώστε να εκλείψουν δυνητικές ερμηνείες από την πλευρά της διοίκησης.
Παραθέτουμε επίσης αυτούσια και τα ερωτήματα τα οποία έθεσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας για την πληρέστερη κατανόηση του προαναφερόμενου εγγράφου του Αρχηγείου:
«α) Για την ειδική άδεια που αφορά διευκολύνσεις γονέων :
i) Ποιοι την δικαιούνται και τι έγγραφα πρέπει να προσκομίσουν για να λάβουν
αυτή;

ii) Αν ο εκάστοτε προϊστάμενος της Υπηρεσίας και αρμόδιος για την έγκριση δύναται να την αρνηθεί και αν ναι για ποιους λόγους;
iii) Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Υπάλληλο να κάνει χρήση του μειωμένου
ωραρίου κατά 25% ημερησίως με ποιόν τρόπο θα αναπληρωθεί ο χρόνος αυτός;
β) Για την ειδική άδεια για την προστασία των ομάδων αυξημένου κινδύνου:
1. i) Ποιοι την δικαιούνται και ο τρόπος χορήγησης αυτής (αν χρειάζεται να παραπεμφθεί σε θεράποντα ιατρό ή θα αποφασίζεται απευθείας απ’τον αρμόδιο για
την έγκριση Προϊστάμενο η χορήγηση ή μη αυτής);
2. ii) Δύναται η Υπηρεσία να χορηγήσει αυτεπαγγέλτως την ειδική άδεια σε άτομο
που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και αν ναι με ποιόν τρόπο, ακόμα και
αν δεν έχει αιτηθεί αυτή.;
γ) Οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση αφορά τις παραπάνω ειδικές άδειες.
Επίσης παρακαλούμε οι ανωτέρω διευκρινίσεις να μην παραπέμπουν μόνο σε διατάξεις που τις προβλέπουν (Νόμοι, Π.Ν.Π., ΔΙΔΑΔ κτλ,) αλλά να είναι αναλυτικές
για κάθε περίπτωση για την καλύτερη ενημέρωση των μελών μας».

Η αδήριτη ανάγκη δημιουργίας Γενικών Διευθύνσεων
Μεταγωγών Δικαστηρίων και Αστυνομικών Επιχειρήσεων
Της Γκελεστάθη Ιωάννας
Επικεφαλής Ν.Δ. Θεματικού Τομέα Προστασίας του Πολίτη
Η δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων στην οποία θα υπάγονται η Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής, η Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης συγχρόνως αναβαθμιζόμενη σε Διεύθυνση και
τα Τμήματα Μεταγωγών Δικαστηρίων των Αστυνομικών Διευθύνσεων θα εξαλείψει χρόνιες παθογένειες και θα επιλύσει καθημερινές αρρυθμίες. Η ολοκλήρωση κάθε μεταγωγής με την υπάρχουσα διάρθρωση απαιτεί την υπερκέραση του
αποσπασματικού τρόπου με τον οποίο κάθε συμμετέχουσα Υπηρεσία Μεταγωγών Δικαστηρίων προσεγγίζει μια διαδικασία η οποία την υπερβαίνει απαιτώντας
συνέργιες. Αντιθέτως η διεκπεραίωση των μεταγωγών από μια ενιαία διοικητικά
δομή θα εξελιχθεί σε εύκολη προς επίλυση άσκηση. Η ύπαρξη Γενικής Διεύθυνσης
Μεταγωγών Δικαστηρίων θα διασφαλίσει μέσω του κεντρικού συντονισμού την
ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής εκτός φυλακής κάθε μεταγόμενου κρατούμενου η οποία αποτελεί ζητούμενο για λόγους ασφάλειας κράτησης αλλά και
για λόγους προσμέτρησης ποινής. Ταυτόχρονα η υπαγωγή κάθε επιμέρους Υπηρεσίας Μεταγωγών Δικαστηρίων σε μια ενιαία διοικητικά δομή θα εξασφαλίσει
την συνολικά ορθολογικότερη διαχείριση τόσο των υπαρχουσών δυνάμεων όσο
και των υπαρχόντων μέσων. Επιπλέον η προτεινόμενη Γενική Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων θα αναλάβει συντονιστικό ρόλο όχι μόνο μεταξύ των διαφόρων
Υπηρεσιών Μεταγωγών Δικαστηρίων αλλά και μεταξύ των Υπηρεσιών Μεταγωγών Δικαστηρίων και των Καταστημάτων Κράτησης ώστε να αποφεύγεται το μεταξύ τους έλλειμμα συνεννόησης το οποίο εν μέρει οφείλεται στην υπάρχουσα
διάρθρωση των πρώτων. Παράλληλα με την σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων χρήσιμη θα αποδειχθεί η κατάργηση των αναχρονιστικών και
εν πολλοίς μη εφαρμοζόμενων διατάξεων οι οποίες προβλέπουν ένα αμετάβλητο
ως προς τα δρομολόγια αλλά και τη συχνότητα και τη διάρκεια αυτών εβδομαδιαίο πρόγραμμα μεταγωγών έκαστης Υπηρεσίας Μεταγωγών Δικαστηρίων καθώς
η ενιαία διοικητικά δομή θα επιτρέπει σαφή και έγκαιρη γνώση τόσο των ανά την
επικράτεια αναγκών για μεταγωγές όσο και των υπαρχουσών δυνάμεων και των
υπαρχόντων μέσων ώστε να καθίσταται εφικτός ο ad hoc πανελλαδικός εβδομαδιαίος σχεδιασμός ο οποίος θα εγγυάται πέραν των άλλων ακόμη μεγαλύτερη
ασφάλεια στη διεξαγωγή των μεταγωγών. Τέλος στη βέλτιστη δυνατή λειτουργία
της συζητούμενης Γενικής Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων θα συντελέσει
η δημιουργία Τμημάτων Μεταγωγών Δικαστηρίων και στους Νομούς που διαθέτουν μεν Κατάστημα Κράτησης δεν διαθέτουν όμως Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων ώστε να προστεθούν οι απαραίτητοι κρίκοι στην αλυσίδα.
Η δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων στην οποία θα
υπάγονται η Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, η Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και οι Διμοιρίες Υποστήριξης των Αστυνομικών Διευθύνσεων ομοίως κρίνεται αναγκαία καθώς οι δυνάμεις τους καλούνται
διαρκώς να επιχειρούν όχι μόνο εντός αλλά και εκτός της χωρικής εμβέλειας των
Διευθύνσεων στις οποίες ανήκουν καθιστώντας απαραίτητη την δυνατότητα συ-

ντονισμού τους από μια ενιαία διοικητικά δομή. Επιπλέον προτείνεται η σύσταση
Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων ανά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση πλην
ασφαλώς της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης τα οποία θα υπάγονται στην προτεινόμενη Γενική
Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων και τα οποία θα αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους ανάμεσα σε αυτήν και στις Διμοιρίες Υποστήριξης προκειμένου η
ενιαία διοικητικά δομή να λειτουργεί εύρυθμα. Η συζητούμενη Γενική Διεύθυνση
Αστυνομικών Επιχειρήσεων έχοντας συνολική εικόνα τόσο των ανά την επικράτεια αναγκών για λήψη μέτρων τάξης όσο και των υπαρχουσών δυνάμεων και
των υπαρχόντων μέσων θα επιμερίζει ορθολογικά το αστυνομικό έργο οργανώνοντας τις εκτός έδρας μετακινήσεις όσων και όποιων δυνάμεων κρίνεται δέον
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εντός έδρας απρόσκοπτη συνέχιση των καθηκόντων των υπολοίπων δυνάμεων μέσω της αδιάλειπτης συνεργασίας των επιμέρους Διευθύνσεών Αστυνομικών Επιχειρήσεων και των επιμέρους Τμημάτων
Αστυνομικών Επιχειρήσεων με τις οικείες Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και με
τις οικείες Αστυνομικές Διευθύνσεις. Η ύπαρξη Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομικών
Επιχειρήσεων θα διευκολύνει καταλυτικά όχι μόνο τις εκτός έδρας μετακινήσεις
των δυνάμεων καθιστώντας την διοικητική μέριμνα εύκολη προς επίλυση άσκηση
αλλά και την εκτός έδρας ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των δυνάμεων καθιερώνοντας την δραστικότερη συμμετοχή των επικεφαλής τους στο σχεδιασμό της
λήψης μέτρων τάξης στα οποία οι δυνάμεις θα καλούνται από διαφορετικές των
οικείων τους Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και από διαφορετικές των οικείων
τους Αστυνομικές Διευθύνσεις να συνδράμουν. Παράλληλα η σύσταση Γενικής
Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων θα μεταφραστεί σε κοινό τρόπο εκπαίδευσης του συνόλου των υπαγόμενων σε αυτήν δυνάμεων με αποτέλεσμα αφενός να έχουν τις ίδιες επιχειρησιακές δυνατότητες οι ανήκουσες στις Διευθύνσεις
Αστυνομικών Επιχειρήσεων δυνάμεις με τις ανήκουσες στα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων δυνάμεις ώστε να απαιτούνται λιγότερες εκτός έδρας μετακινήσεις των πρώτων προς συνδρομή των δεύτερων και αφετέρου να λειτουργούν
όλες οι δυνάμεις με το ίδιο modus operandi οψέποτε απαιτείται να ενεργήσουν
από κοινού. Τέλος η αποτελεσματική λειτουργία της εξεταζόμενης Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων προϋποθέτει ότι οι Διμοιρίες Υποστήριξης
θα συγκροτούνται από προσωπικό το οποίο θα απασχολείται αποκλειστικά σε
αυτές ώστε αφενός το προσωπικό αυτό να διέπεται από τον απαραίτητο επαγγελματισμό και αφετέρου να εξαλειφθούν φαινόμενα άδικης μεταχείρισης του
προσωπικού εν γένει ως προς τη συμμετοχή ή μη στις εκτός έδρας μετακινήσεις.
Οι δυνάμεις των Διμοιριών Υποστήριξης όπως άλλωστε και οι δυνάμεις των Υποδιευθύνσεων Μέτρων Τάξης ελλείψει χρείας λήψης μέτρων τάξης θα συμμετέχουν στην καθημερινή αστυνόμευση συνεργαζόμενες μέσω των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων με τις οικείες Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και με τις
οικείες Αστυνομικές Διευθύνσεις.
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Αστυνομία για τους πολίτες … Πολιτεία για τους Αστυνομικούς ;;;
Υπερήφανους ως εκπροσώπους τους μας έκαναν οι συνάδελφοί μας τις τελευταίες μέρες, αποδεικνύοντας περίτρανα την υψηλή συναίσθηση του καθήκοντος
που τους διακατέχει, ύστερα από την πρωτοφανή κακοκαιρία που διέσχισε τη
Χώρα μας και δη το λεκανοπέδιο της Αττικής και η οποία επέφερε φυσικές και
όχι μόνο καταστροφές, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία χιλιάδων
συμπολιτών μας. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αισθάνεται την
υποχρέωση να εκφράσει δημοσίως τα συγχαρητήριά της σε όλους τους συναδέλφους – μέλη της. Τα δεκάδες ευχαριστήρια τηλέφωνα και e–mail των πολιτών
στα γραφεία της Ένωσής μας ανήκουν αποκλειστικά στους καθημερινά εργαζόμενους ήρωες αστυνομικούς, οι οποίοι δίνουν τιτάνιο αγώνα. Ασταμάτητοι και
εργαζόμενοι πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου τους, με υπομονή και μεθοδικότητα, οι αστυνομικοί της Αθήνας βρέθηκαν δίπλα στους πολίτες οποτεδήποτε
τους χρειάστηκαν, είτε για να τους απεγκλωβίσουν και να τους προστατέψουν,
είτε για να τους μεταφέρουν σε νοσοκομεία, είτε να τους εξυπηρετήσουν, είτε να
τους συνδράμουν, μετέφεραν ακόμα ακόμα δικαστικούς λειτουργούς και υγειονομικούς στις εργασίες τους για να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους.

Αδιάκοπα βρίσκονται οι αστυνομικοί εδώ και ένα χρόνο στην πρώτη γραμμή του
καθήκοντος για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού στην κοινωνία.
Με τιμή και με χαρά εν μια νυκτί εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να υπερασπιστούν τα σύνορα της Πατρίδας μας.
Το ευχαριστώ της Πολιτείας ήταν ένα SMS στα κινητά τους!!! Ενημερώνουμε την
Ηγεσία ότι πλέον τα χτυπήματα στην πλάτη του Αστυνομικού δεν επιφέρουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Απαιτούμε επιτέλους από την Συντεταγμένη Πολιτεία να εγκύψει στα χρόνια και άλυτα ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό.
Κύριοι της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. σας δηλώνουμε ότι δεν αποτελούμε τους μικρούς ήρωες της εποχής, όπως με καμάρι δηλώνατε προσφάτως,
αλλά ήρωες πραγματικούς και μεγάλους, με εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες
εν ώρα καθήκοντος.Οι συνάδελφοί μας αποδεικνύουν για πολλοστή φορά ότι με
τον επαγγελματισμό τους, την αυταπάρνηση και αυξημένο το αίσθημα προσφοράς τους προς την κοινωνία, τους αξίζει η επιβράβευση που δικαιωματικά και
διαχρονικά τους οφείλεται.
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Τεράστια συμμετοχή στην αιμοδοσία της Ε ΑΣ Υ Α
στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής
Συγκινητική ήταν για ακόμη μια φορά η προσέλευση των μελών μας στο κάλεσμα
της Ένωσής μας στην εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συγκεντρώσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής , χθες Τρίτη 9 Φεβρουαρίου
2021.
Παρά το φόβο της πανδημίας που κυριαρχεί , οι συνάδελφοι προσήλθαν κατά
δεκάδες να επιτελέσουν το «ιερό τους καθήκον» , τηρώντας πάντα τα προβλεπόμενα από τον Ε.Ο.Δ.Υ. υγειονομικά πρωτόκολλα, την τήρηση των οποίων επιμελήθηκαν μέλη του Δ.Σ. της Ένωσής μας.
Ο μεγάλος όγκος των μονάδων αίματος που συλλέχθηκαν θα χρησιμοποιηθούν
για την ενίσχυση συναδέλφων – μελών μας, καθώς και των οικείων τους προσώπων που χρειάζονται αίμα.
Στη διάρκεια της αιμοδοσίας, συνάδελφος που υπηρετεί στην Τροχαία και εργαζόταν σε άλλον όροφο ένιωσε καρδιολογικά προβλήματα. Άμεσα μετέβη στο

σημείο ο αρμόδιος γιατρός της αιμοδοσίας , ο οποίος του πρόσφερε τις πρώτες
βοήθειες και έμεινε μαζί με το συνάδελφο έως την παραλαβή του από ασθενοφόρο ΕΚΑΒ.
Οφείλουμε ένα τεράστιο «μπράβο» και ένα «ευχαριστώ» σε όλους τους συναδέλφους που έδωσαν αίμα και τους διαβεβαιώνουμε πως η όλο και μεγαλύτερη
συμμετοχή τους στις αιμοδοσίες μας, μας δεσμεύει να συνεχίσουμε με ανάλογες
δράσεις και στο μέλλον, προκειμένου να προβληθεί η προσφορά του Έλληνα
Αστυνομικού στο κοινωνικό σύνολο.
Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Α/Δ’ κ. ΛΑΣΚΟ Σπυρίδωνα για τη φιλοξενία και την παραχώρηση της αίθουσας.

Υπερηφάνεια πρέπει να διακατέχει τα παιδιά των αστυνομικών
ύστερα από την επιτυχημένη αιμοδοσία στο Αλλοδαπών
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών πραγματοποίησε χθες, 15/12/2020, άλλη μια αιμοδοσία
στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής η οποία ξεπέρασε κατά πολύ σε προσέλευση
και συλλογή αίματος κάθε άλλη αιμοδοσία που
έχει πραγματοποιήσει, κατά τις σχεδόν δύο δεκαετίες που διοργανώνει εθελοντικές αιμοδοσίες.
Σε μια χρονική συγκυρία που κυριαρχεί ο φόβος
της πανδημίας και που πλέον ελάχιστοι είναι οι συμπολίτες μας που τολμούν να δώσουν αίμα στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια έλλειψη, τριψήφιος αριθμός συναδέλφων τηρώντας
όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, προσήλθε για να
επιτελέσει το «ιερό καθήκον» και να αποδείξει για
άλλη μια φορά εμπράκτως ότι οι Έλληνες αστυνομικοί διακρίνονται για την ευαισθησία
τους και την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο, δίνοντας με αυτό τον τρόπο και μια ηχηρή απάντηση σε όσους, για δικό τους όφελος, θέλουν να δημιουργήσουν μια διαφορετική
εικόνα για τον αστυνομικό στην κοινωνία.
Ίσως, το μόνο «μελανό» σημείο στη χθεσινή αιμοδοσία ήταν ότι τουλάχιστον τριάντα συνάδελφοι, στους οποίους εκτός από ένα μεγάλο «ευχαριστώ» οφείλουμε και μια «συγνώμη»
αφού δεν κατάφεραν να δώσουν αίμα λόγω της τεράστιας προσέλευσης, της απαρέγκλιτης
τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων και εξαιτίας της εξαντλήσεως των ασκών συλλογής αίματος, καθώς η χθεσινή προσέλευση ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη.
Ένα τεράστιο «μπράβο» αξίζει σε όλους τους συναδέλφους που έδωσαν αίμα, αλλά και
στους εκλεγμένους αντιπροσώπους της Ένωσής μας, που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών, για την άριστη οργάνωση της αιμοδοσίας. Επίσης, νιώθουμε την υποχρέωση να
ευχαριστήσουμε τον αρμόδιο γιατρό και τους νοσηλευτές – αιμολήπτες του νοσοκομείου
«ΣΩΤΗΡΙΑ» για την συγκινητική τους προσπάθεια, καθώς ακατάπαυστα για περισσότερες
από έξι ώρες προσπάθησαν να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους.
Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της χθεσινής αιμοδοσίας διαδραμάτισε ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής Ταξίαρχος κ. ΔΑΒΑΛΟΣ Δημήτριος, οποίος μας φιλοξένη-

σε στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης, τιμώντας μας με την παρουσία του και προτρέποντας
τους συναδέλφους να δώσουν αίμα, ενώ καταλυτικός ήταν και ο ρόλος του Διευθυντή της
Διεύθυνσης Μεταγωγών -Δικαστηρίων Αττικής Ταξιάρχου κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λάμπρου, ο
οποίος παρότρυνε ο ίδιος τους συναδέλφους της Υπηρεσίας του να συμμετέχουν, δίνοντάς
τους κίνητρα και παρέχοντάς τους διευκολύνσεις γι’ αυτό και ο οποίος μας τίμησε φυσικά
και αυτός με την παρουσία του.
Λίγο πριν αναχωρήσει το 2020 και κάνοντας μια ανακεφαλαίωση των εθελοντικών αιμοδοσιών που τελέστηκαν εντός αυτού, εν μέσω πανδημίας, διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός
των συναδέλφων που συμμετείχαν σε αυτές έχει διπλασιαστεί, καθιστώντας την τράπεζα
αίματος της Ένωσής μας, μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες αίματος πανελληνίως, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι το αίμα χρησιμοποιείται από τα νοσοκομεία για τις ανάγκες όλων των
συμπολιτών μας που νοσηλεύονται σε αυτά και όχι μόνο των αστυνομικών.
Ως Ένωση, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με ανάλογες δράσεις και το νέο έτος, οι οποίες
εκτός από χρήσιμες για εμάς του αστυνομικούς και τα συγγενικά μας πρόσωπα είναι και σωτήριες για τους συνανθρώπους μας και επιπλέον προβάλλουν και την κοινωνική προσφορά
του Έλληνα Αστυνομικού.
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Ημέρα μνήμης υπέρ των πεσόντων στο καθήκον αστυνομικών

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021, στο μνημείο πεσόντων Αστυνομικών που βρίσκεται στη κεντρική είσοδο της Γ.Α.Δ.Α. και έχει κατασκευαστεί στο παρελθόν από την πάλαι ποτέ
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση που διοργάνωσε
η Ομοσπονδία μας, στη μνήμη των δεκάδων συναδέλφων που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Στην επιμνημόσυνη τελετή η οποία έλαβε χώρα υπό την αυστηρή τήρηση
των πρωτοκόλλων του Ε.Ο.Δ.Υ., συμμετείχε ο Πρόεδρος της Ε.ΑΣ.Υ.Α. κ. Πάκος Δημοσθένης, ο Α’
Αντιπρόεδρος κ. Ρήγας Νικόλαος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Χύτας Κωνσταντίνος, στην οποία
χοροστάτησε ο Πανοσολογιότατος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος. Στο λόγο που εκφώνησε
ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γερακαράκος Γρηγόριος υπενθύμισε στην Πολιτεία το χρέος της να
λαμβάνει συνεχώς τα απαραίτητα μέτρα για τη θωράκιση του λειτουργήματος του αστυνομικού,
ώστε να παραμείνει στάσιμη η μακρά λίστα των αδικοχαμένων συναδέλφων μας, ενώ κάλεσε την
ελληνική κοινωνία να συνεχίσει να στηρίζει το συνδικαλιστικό μας κίνημα στον αγώνα που κάνει
για μια σύγχρονη και δημοκρατική Ελληνική Αστυνομία, ικανή να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις

της εποχής. Κλείνοντας εξήρε τη σημασία της καθιερωμένης τελετής που πραγματοποιείται το Α’
Ψυχοσάββατο κάθε έτους από την Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Στεφάνια κατατέθηκαν στο Μνημείο Πεσόντων, από τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ
Γρηγόριο, τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο, τον Βουλευτή Ν.Δ.
κ. ΠΛΕΥΡΗ Αθανάσιο, τον Συντονιστή Τμήματος Σ.Α. ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟ Θρασύβουλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Κινήματος Αλλαγής κ. ΧΡΗΣΤΙΔΗ Παύλο, την
επικεφαλής θεματικού τομέα προστασίας του πολίτη της Ν.Δ. κα ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ Ιωάννα και τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ.
Ως ένστολο σώμα αποτελούμε το μοναδικό δημόσιο οργανισμό ο οποίος θρηνεί τόσο μεγάλο
αριθμό πεσόντων συναδέλφων – ηρώων στο καθήκον εν καιρώ ειρήνης. Το συνδικαλιστικό μας
κίνημα, δεν λησμονεί τους πεσόντες αστυνομικούς και επιζητεί την έμπρακτη στήριξη τόσο της
κοινωνίας όσο και της Πολιτείας, ώστε η Ελληνική Αστυνομία να ανταποκριθεί στη δύσκολη και
επικίνδυνη αποστολή της.

Αποφάσεις ΣτΕ για το νέο μισθολόγιο
Δημοσιεύτηκαν σειρά αποφάσεων
του Συμβουλίου της Επικρατείας, που
απορρίπτουν, κατά πλειοψηφία, για
τυπικούς λόγους τις Αιτήσεις Ακυρώσεως Ομοσπονδιών των Σωμάτων
Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων,
για το νέο μισθολόγιο των Στελεχών
τους (Ν.4472/2017), χωρίς καμία ουσιαστική κρίση επί των κρινομένων
διατάξεων.
«Φαίνεται ότι η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν λαμβάνει θέση για την συνταγματικότητα ή μη των διατάξεων του νέου
μισθολογίου για τα στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α. και απορρίπτει τις Αιτήσεις Ακυρώσεως, με την αιτιολογία ότι στρέφονται κατά πράξης, η οποία, κατά το μέρος που προσβάλλεται, αποτελεί απλή
ερμηνευτική εγκύκλιο των διατάξεων του Ν.4472/2017 και όχι εκτελεστή πράξη. Με δεδομένο ότι

τουλάχιστον μέχρι στιγμής, η μοναδική επί της ουσίας κρίση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το
μισθολόγιο αυτό εξακολουθεί να είναι η ομόφωνα θετική απόφαση 852/2019, της Επταμελούς
Συνθέσεως του ΣΤ’ Τμήματος του Δικαστηρίου, θα εισηγηθούμε στα συλλογικά όργανα των Ομοσπονδιών τις περαιτέρω ενδεικνυόμενες νομικές ενέργειες», δήλωσαν μεταξύ άλλων οι νομικοί
σύμβουλοι ΠΟΑΣΥ Χαρ. Μπουκουβάλας και ΠΟΑΞΙΑ Ρ. Μπαρμπούρης.
«Είναι προκλητικό ότι δεκαπέντε (15) μήνες μετά την συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο, η
Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας δεν έλαβε καμία απόφαση τελικά για την ουσία της υπόθεσης. Θα μελετήσουμε προσεκτικά τις αποφάσεις, θα ακούσουμε τις εισηγήσεις των αρμοδίων
και θα συνεχίσουμε όλοι μαζί με στοχευμένες και αποφασιστικές κινήσεις τον αγώνα μας, για να
κατοχυρώσουμε ένα μισθολόγιο για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, που να ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες ανάγκες και στην αξιοπρεπή τους διαβίωση, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις
συνταγματικές Αρχές, που έχουν τεθεί μέχρι στιγμής από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό που
δεν πρόκειται να συμβεί είναι να σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε με κάθε νόμιμο τρόπο τα
συμφέροντα των Αστυνομικών κάθε βαθμίδας της Χώρας μας», δήλωσαν οι Πρόεδροι της ΠΟΑΣΥ
Γρ. Γερακαράκος και της ΠΟΑΞΙΑ Ι. Κατσιαμάκας.
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Τμήμα Ακινήτων Στόχων: Η αναγκαιότητα ίδρυσής του
Του Ταρσούνα Παντελή- Βασιλείου
Τακτικoύ Μέλος Ε.ΑΣ.Υ.Α. στο Συμβούλιο Μεταθέσεων Δ.Α. Αθηνών
Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα ακόμη Π.Δ. που αφορούσε την διάρθρωση της
ΕΛ.ΑΣ.. Ένα ακόμη Π.Δ., που όπως πολλά άλλα, προτάθηκε, υπογράφηκε, δημοσιεύτηκε αλλά τελικά εφαρμόστηκε από την Πολιτική και Φυσική ηγεσία κατά το
δοκούν.
Ας αφήσουμε τις γενικεύσεις και ας επικεντρωθούμε στο θέμα μας. Με το Π.Δ.
178/2014 ιδρύεται η Υπηρεσία Αλλοδαπών Αξιωματούχων & Ευπαθών Στόχων,
της οποίας πέραν των άλλων αρμοδιότητα είναι, από το οικείο Τμήμα Ακινήτων
Στόχων, η φρούρηση των ακίνητων στόχων που βρίσκονται στην περιοχή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και περιλαμβάνονται στις παραγράφους 9
έως 10 του άρθρου 70 του Π.Δ. 141/1991 εκτός εκείνων των οποίων η φρούρηση
σύμφωνα με τις ίδιες ή άλλες διατάξεις ανήκει σε άλλες Υπηρεσίες. (Κεφ. Η, Άρθρο 26 § 11, στ. δ).
Ένα μεγάλο βήμα, θα είναι η εφαρμογή επιτέλους, της παραπάνω διάταξης, για
την απαγκίστρωση των Υπηρεσιών που υπάγονται στην Γ.Α.Δ. Αττικής, καθώς οι
περισσότερες εξ αυτών έχουν χρεωθεί μία ή περισσότερες φρουρήσεις με αποτέλεσμα να έχουν αποκλίνει παρασάγγας από την κύρια αποστολή τους, την προστασία των Πολιτών.
Ειδικότερα, η ίδρυση του εν λόγω Τμήματος θα προσφέρει μεγαλύτερη οργάνωση για την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών φρούρησης ευπαθών εγκαταστάσεων,
modus operandi καθώς θα υπάρχει πλέον μία εξειδικευμένη Υπηρεσία που θα
διαχειρίζεται το υπάρχον προσωπικό, με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται όλες οι
υφιστάμενες διαταγές.
Διαταγές για φρουρήσεις, που είναι κοινό μυστικό, ότι δεν εφαρμόζονται επ ουδενί στο σύνολό τους, από τις Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., στις οποίες ανατίθενται
λόγω μεγάλης έλλειψης προσωπικού. Είναι αστείοι οι αριθμοί που αποδεικνύουν
αυτή την έλλειψη προσωπικού και ειδικά στο Κέντρο της Αθήνας με χαρακτηριστικό παράδειγμα, μεγάλο Α.Τ. να έχει παρούσα δύναμη 105 αστυνομικούς και να
χρειάζεται σύμφωνα με τις υπάρχουσες διαταγές 188 αστυνομικούς, ημερησίως,
για την κάλυψη των αναγκών μόνο της φρούρησης ακίνητων στόχων, χωρίς να
υπολογίζονται ρεπό άδειες και προσωπικό που στελεχώνει της εσωτερικές υπηρεσίες (Διοικητής, Αξ/Υπ, Γραφεία, Σκοπός Καταστήματος & Κρατητηρίων). Άλλη
παρόμοια περίπτωση, Τ.Α. της Αθήνας, με παρούσα δύναμη 15 αστυνομικούς να
καλείται καθημερινά να διαθέσει 2-3 αστυνομικούς για τον εν λόγω σκοπό.
Επιπρόσθετα, με την ύπαρξη εξειδικευμένης Υπηρεσίας θα παρέχονται στο προ-

σωπικό που υπηρετεί σε αυτήν, εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις στην φρούρηση σταθερών στόχων με αποτέλεσμα την ύπαρξη πλέον, εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο θα ανταποκρίνεται καλύτερα στην αποστολή του. Αυτή η εξέλιξη
θα έχει ως κυριότερο αποτέλεσμα την ελάττωση ή και παύση των παράλογων διαθέσεων πληρωμάτων της Άμεσης Δράσης, δικυκλιστών της Ομάδας Ζ και ΔΙ.ΑΣ.,
αλλά και διμοιριών Υ.Α.Τ./Υ.ΜΕ.Τ. για την φρούρηση εγκαταστάσεων.
Ας μετρηθούμε λοιπόν!
Οι διαταγές από την Ηγεσία για τις εν λόγω φρουρήσεις/φυλάξεις εκδίδονται καθημερινά και συνεχίζουν να έχουν αυξητική τάση ως προς τον αριθμό προσωπικού που χρειάζεται για να καλυφθούν. Ποιος αλήθεια γνωρίζει τον – έστω κατά
προσέγγιση – αριθμό αυτό; Οπότε η αναγκαιότητα λειτουργίας του Τμήματος Ακινήτων Στόχων υφίσταται κυρίως για αυτόν τον λόγο. Θα μετρηθούν επιτέλους οι
αστυνομικοί που χρειάζονται για να δούμε «αν βγαίνουν τα κουκιά» ;;;
Εν συνεχεία και σε συνάρτηση με τα παραπάνω πριν εκδοθούν νεότερες διαταγές οι αρμόδιοι φορείς (επιτροπή, Ηγεσία) θα είναι σε θέση να εξετάζουν και να
παύουν ευκολότερα κάποιες παλαιότερες και με μειωμένη επικινδυνότητα υφιστάμενες φρουρήσεις. Διότι απευθυνόμενος εκ το θεσμικού μου ρόλου προς την
Πολιτική και Φυσική ηγεσία, δηλώνω ότι με τον παρόν τρόπο φύλαξης, υπάρχουν
σε ισχύ διαταγές για φρουρήσεις, «χωρίς κανέναν απολύτως λόγο ύπαρξης».
Στον αντίποδα, οι Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν τα μέγιστα στην κύρια αποστολή τους, την προστασία των πολιτών, με την
προϋπόθεση να έχουν πάντοτε και απαρέγκλιτα το απαραίτητο προσωπικό για
την κάλυψη των πάγιων και ανελαστικών καθημερινών αναγκών τους.
Με την εφαρμογή των ανωτέρω αναγραφομένων, θα μετακινηθεί μεγάλος αριθμός προσωπικού στο νεοϊδρυθέν Τμήμα και επειδή η λέξη «απαραίτητο» έχει για
πολλούς διφορούμενη άποψη, χωρίς φρουρήσεις, ένα Αστυνομικό Τμήμα και ένα
Τμήμα Ασφαλείας του Κέντρου χρειάζονται για να λειτουργήσουν – και όχι να
υπολειτουργήσουν – 55 και 35 αστυνομικούς, αντίστοιχα.
Η Γ.Α.Δ. Αττικής αιμορραγεί αξιότιμοι κ.κ. της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας και
η πιο εύκολη λύση στο πρόβλημα είναι μπροστά στα μάτια σας, το Προεδρικό
Διάταγμα υφίσταται από το “μακρινό” 2014.
Μήπως ήγγικεν η ώρα να το εφαρμόσουμε;

Όχι άλλο ύφασμα
του Γιαννακή Δημητρίου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Ίσως ακούγεται λίγο αστείο να χρησιμοποιεί κάποιος τα λόγια του Κούρκουλου από την ταινία
“Ορατότης Μηδέν”, αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχουν πιο παραστατικά λόγια για να παρουσιάσουν
την παρούσα κατάσταση.
Όλοι μας έχουμε να πάρουμε υλικά από την Υπηρεσία από τότε που ήμασταν Δόκιμοι. Σκαρπίνια,
ζώνες, άρβυλα, τζάκετ, πηλίκια, διακριτικά νέων βαθμών, όλα από την τσέπη μας που είναι έτσι
και αλλιώς άδεια. Δυστυχώς μέσα στην οικονομική κρίση κληθήκαμε να βάλουμε πλάτη στο Δημόσιο και καταλήξαμε ο Έλληνας κακοπληρωμένος Αστυνομικός να μην είναι επάγγελμα πια, αλλά
χόμπι. Το μόνο που προσφέρει η Υπηρεσία είναι ύφασμα για στολή χειμερινή και καλοκαιρινή,
καθώς και για πουκάμισο.
Ας μην αναλύσουμε καλύτερα την κακή ποιότητα του υφάσματος και για τις δύο στολές που το
καλοκαίρι παρακαλάς να μην ιδρώσεις και το χειμώνα βγάζεις εξανθήματα, αλλά καλύτερα ας
εξετάσουμε τη χρησιμότητα της στολής αυτής καθεαυτής που έχει σχεδιασθεί για άλλες εποχές.
Πιστεύω ότι κατά γενική παραδοχή όλοι θα προτιμούσαν μια άνετη στολή, η οποία θα σου παρέχει και την κατάλληλη ελαστικότητα αν χρειαστεί να τρέξεις ή να μείνεις όρθιος στο κρύο για 14
ώρες στα μέτρα.
Βέβαια το τζάκετ της Σχολής μπορεί να σε κρατάει ζεστό, νιώθεις όμως σαν δυσκίνητο Γέτι. Οι
περισσότεροι βέβαια το έχουν δώσει σε κανέναν συνταξιούχο για να μαζεύει ελιές στο χωριό.
Εν συνεχεία έχει προσπαθήσει κάποιος να τρέξει με το πηλίκιο στο κεφάλι; Ποτέ δεν κατάλαβα
γιατί κατήργησαν το ελαφρύ και χρηστικό μπερέ, που δίπλωνε και έμπαινε στην τσέπη. Για να μην
μιλήσουμε για τα υπηρεσιακά παπούτσια που με τη λαστιχένια σόλα τους δεν μπορείς να μείνεις
όρθιος για ώρες στα μέτρα και η οποία ξεκολλάει μετά από λίγο καιρό. Δεν χρειάζεται η στολή
να είναι σχεδιασμένη από κάποιο μόδιστρο, αρκεί να είναι χρηστική. Παράλληλα μπορεί να δοθεί

δουλειά σε ελληνικές εταιρείες που παράγουν υλικά, αρκεί αυτά να είναι ποιοτικά ή να μας δοθεί
ένα επίδομα στολής κάθε 3 χρόνια, ώστε να ενισχύσουμε και τα κατά τόπους καταστήματα.
Κακά τα ψέματα συνάδελφοι, μετά τη Σχολή σε κανέναν σχεδόν δεν κάνουν τα υπηρεσιακά ρούχα
που μας μοίρασαν. Καλούμαστε συνεχώς να πληρώνουμε ή να πηγαίνουμε με δανεική στολή στα
μέτρα που έρχονται κάθε τρεις και λίγο. Ο εκάστοτε επόπτης σε μέτρα ή στις εκλογές που βλέπει
συναδέλφους ντυμένους καρναβάλια, άλλους με στολή της ΔΙΑΣ, άλλους χωρίς υπηρεσιόσημα ή
σήματα, άλλους με γραβάτα ενώ είναι καλοκαίρι και παπούτσι μαύρο αθλητικό με το σήμα στο
πλάι, με τη στολή 3 νούμερα μεγαλύτερη ή μικρότερη, τι πρέπει να κάνει; Το να μοιράσεις αναφορές η κατάσταση δεν διορθώνεται, καθώς και την επόμενη φορά θα’ρθει στα μέτρα ντυμένος
κάπως έτσι, αφού δεν περισσεύουν χρήματα πλέον. Ενδεικτικά αναφέρω το κόστος των υλικών
που χρειαζόμαστε για να είμαστε τυπικοί στη δουλειά μας:
1) Σκαρπίνια: 50 ευρώ
2) Ράψιμο και σήματα για 6 πουκάμισα : 140 ευρώ
3) Δύο παντελόνια καλοκαιρινής στολής: 50 ευρώ
4) Δύο χειμερινές στολές και μια Οχτάρα: 400 ευρώ
5) Γραβάτα: 15 ευρώ
6) Πηλίκιο: 70 ευρώ
και συνεχίζουμε με άρβυλα, τζάκετ, διακριτικά βαθμών, στολή αγγαρείας, αλεξίσφαιρο, φακό,
γκλοπ, θήκη όπλου κτλ.
Η Ηγεσία θα μπορούσε με τις νέες προσλήψεις ή τα περιπολικά να προβλέψει και ένα κονδύλι για
να μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας με αξιοπρέπεια. Το κόστος όπως βλέπετε είναι
μεγάλο και δύσκολο να καλυφθεί από τους οικογενειακούς μας προϋπολογισμούς.
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Εμείς είμαστε υπερήφανοι, εσείς;;;
Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δημιουργηθεί μεγάλος «ντόρος» στις τάξεις των αστυνομικών
εξαιτίας των όσων έχουν δηλωθεί
από το βήμα της Βουλής τα οποία,
είτε έχουν διαστρεβλωθεί όπως
ειπώθηκε, είτε όχι, παραθέτουμε
αυτούσιο το παρακάτω κείμενο (το
οποίο δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο την 10-6-2015 στην ιστοσελίδα
policenet. Το κείμενο ενδεχομένως
να έχει αναρτηθεί και πολλούς ακόμα ιστότοπους, πλην όμως προκαταβολικά ζητάμε συγνώμη αφού δεν το
εντοπίσαμε).: «Τα παιδιά των «μπάτσων»
Είναι Κυριακή βράδυ, γύρω στις
έντεκα και δυο πιτσιρίκια παίζουν με
τον πατέρα τους ξεσηκώνοντας τον
τόπο. Η μαμά γελάει και μαλώνει ταυτόχρονα, κάνει όμως και τα στραβά μάτια γιατί ξέρει πόσο
τους λείπει ο άντρας που τάχα παλεύουν στο πάτωμα.Χτυπάει το τηλέφωνο, το παιχνίδι σταματά
όπως και το γέλιο. ‘’Έρχομαι’’ απαντάει σοβαρά, κλείνει βιαστικά και αρπάζει τη στολή του. Δευτερόλεπτα αργότερα ακούγονται σειρήνες, το ζευγάρι λέει δυο τρείς κουβέντες ψιθυριστά για να
μην ανησυχήσουν τα παιδιά, όμως το μεγαλύτερο καταλαβαίνει πως κάτι δεν πάει καλά και τον
προλαβαίνει στην πόρτα. ‘’Μπαμπά μην πας…‘’ τον παρακαλά και δάκρυα τρέχουν στο παιδικό
προσωπάκι που πριν από λίγα λεπτά ήταν τόσο χαρούμενο. Ήξερε πως αυτό δεν γινόταν, ήξερε
πως ο πατέρας του έπρεπε να φύγει, μα ήλπιζε πως ίσως τα κατάφερνε να του αλλάξει γνώμη.
Εκείνος, χαμογελαστός προσπάθησε να το καθησυχάσει, ήξερε καλά να κρύβεται κι όμως δεν ήταν
σίγουρος στ’ αλήθεια πως όλα θα πήγαιναν καλά, πως θα επέστρεφε σπίτι να τους πάρει και πάλι
στην αγκαλιά του. Το σπίτι γέμισε σιωπή, τα δυο παιδιά κοιμήθηκαν αποκαμωμένα και η γυναίκα
έμεινε ξύπνια να βολοδέρνει πέρα δώθε μέχρι να ακούσει το κλειδί στην πόρτα. Ο μπαμπάς, όταν
σχολούσε από τη νυχτερινή του βάρδια τους πήγαινε πάντα μπουγάτσα και σοκολατούχο γάλα και
τους ξυπνούσε με χίλια ζόρια για να φάνε και να τους χαρεί πριν πέσει για ύπνο. Εκείνο το πρωί
δεν τους ξύπνησε εκείνος, αλλά η φωνή της μητέρας τους όταν τον είδε να μπαίνει στο σπίτι με τη
στολή σκισμένη. Τον έψαχνε κλαίγοντας με τα χέρια της για να σιγουρευτεί ότι ήταν καλά κι εκείνος ταλαιπωρημένος προσπαθούσε για χάρη της να βρει τη ζωντάνια του λέγοντάς της ‘’ηρέμησε
είμαι καλά, όλα καλά‘’.Θυμάμαι. Έχω πολλά να θυμάμαι. Την αγωνία της μάνας μου, τις χαμένες
Κυριακές, Χριστούγεννα, Πάσχα, γενέθλια και γιορτές που δεν μπορούσαμε να είμαστε μαζί, γέλια
που κόπηκαν, παιχνίδια που σταμάτησαν απότομα. Τον ρατσισμό που βίωσα ως παιδί αστυνομικού, τον πατέρα μου να προσπαθεί να μου μάθει να μην τρώω την ψυχή μου κάθε που άκουγα το
γνωστό ποιηματάκι ‘’μπάτσοι γουρούνια ‘’ και με έπνιγε το άδικο που ξεχείλιζε την οργή και την
αποστροφή μου για τον τρόπο που σκέφτονται ορισμένοι άνθρωποι. Κι ενώ πρωταρχικός σκοπός
του ήταν να με ηρεμήσει, την αμέσως επόμενη στιγμή μου τόνιζε αυστηρά, ‘’μην τυχόν ακούσω
ότι μάλωσες με κάποιο παιδί και είπες ο μπαμπάς μου είναι αστυνομικός και θα σου δείξω εγώ,
γιατί θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα‘’.
Θυμάμαι επίσης, τον ‘’δάσκαλό’’ μου και υποδιευθυντή του δημοτικού να τον απειλεί πως θα τον
στείλει στην Γυάρο (ακατοίκητο νησί των Κυκλάδων που χρησιμοποιούσαν κάποτε σαν τόπο εξο-

ρίας) επειδή τόλμησε να του ζητήσει τον λόγο που δεν τον ειδοποίησε για να παραλάβει το παιδί
του από το σχολείο και το κράτησε εκεί έξι ώρες με το χέρι σπασμένο μετά από κάποιο ατύχημα
στην αυλή. Βέβαια μετά από αυτό, φέρνω στο νου μου ένα πατέρα θηρίο ανήμερο…αλλά αυτό
είναι μια άλλη ιστορία. Μέσα σε όλα αυτά τα λίγα, γιατί η λίστα είναι τόσο μεγάλη όσο και το έργο
της Αστυνομίας που δεν χωράει σε λίγες παραγράφους, θυμάμαι δυστυχώς και τον πατέρα του
φίλου μου που δεν κατάφερε να επιστρέψει σπίτι.
Στο δια ταύτα. Κανείς δεν είπε ότι οι αστυνομικοί είναι αψεγάδιαστοι, αλίμονο, παντού τα πάντα.
Σε όλους τους τομείς, σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις πτυχές της ζωής. Το νόμισμα έχει πάντα
δυο όψεις κι όμως, σε ό,τι αφορά την αστυνομία αρκετοί είναι αυτοί που επιμένουν να κοιτάζουν
την πλευρά που τους βολεύει γιατί κάπου, κάποτε, κάποιος εκπρόσωπός της τους ‘’ξεβόλεψε’’.
Είναι εύκολο να γινόμαστε απόλυτοι όμως οι άνθρωποι που ξέρουν να σκέφτονται όχι μόνο σε
πρώτο επίπεδο, πρέπει να ψάχνουν και να ψάχνονται γενικότερα και όχι να υιοθετούν αβίαστα
συμπεριφορές και ισοπεδωτικούς τρόπους σκέψης. Όποια θέση και αν πάρουν εν τέλει.
Κάποιοι θα πουν ότι υποστηρίζουμε το Σώμα της Αστυνομίας επειδή έχουμε γονείς, φίλους, συντρόφους, παιδιά αστυνομικούς. Το υποστηρίζουμε επειδή βιωματικά έχουμε λόγους και απτές
αποδείξεις για να το κάνουμε. Αν θέλετε, επειδή είμαστε μέσα στο χορό και επειδή η φωτιά καίει
εκεί όπου πέφτει. Και κυρίως, επειδή έχουμε πολλά να θυμόμαστε.»
Ας αποφασίσουν όλοι οι αρμόδιοι «τι Αστυνομία θέλουν και πως την θέλουν», για να γνωρίζουν
και οι εργαζόμενοι αστυνομικοί τα ακριβή καθήκοντά τους.
Οι μεν επί των ημερών τους σταθεροποίησαν την Αστυνομία σε ακίνητα σημεία και να καίγεται
στην “Πατησίων και Τοσίτσα”, αλλά όταν έφτασε η «καυτή πατάτα» της Συνθήκης των Πρεσπών,
έδιναν διαφορετικές εντολές. Τότε ξαφνικά γίναμε πάλι οι προστάτες της Δημοκρατίας για αυτούς
και οι «προδότες» για τους διαδηλωτές. Οι δε ευαγγελίζονται μια Αστυνομία “μηδενικής ανοχής
στο μπάχαλο” αλλά πίσω από κάθε εντολή παραμονεύουν διώξεις και Ε.Δ.Ε. σε χρόνο d–t, αφού
το “πρεστίζ” είναι πάνω από όλα και ως συνήθως το «μάρμαρο» το πληρώνουν τα συνήθη «υποζύγια», ήτοι ο απλός Αστυνομικός. Η θεσμική θωράκιση των αστυνομικού, το ακριβές μνημόνιο
ενεργειών του και ο τρόπος δράσης του κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι κάτι που
έπρεπε να έχει νομοθετηθεί πολλά χρόνια πριν, ώστε να διαχωριστεί η ήρα από το στάρι, ποιοι
δηλαδή κάνουν σωστά τη δουλειά τους και ποιοι όχι.
Εμείς ως εργαζόμενοι αστυνομικοί δεν νομοθετούμε, απλά εφαρμόζουμε τους Νόμους που ψηφίζονται στη Βουλή των Ελλήνων.
Διατυμπανίζουμε τοις πάσι ότι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας εκτελούμε εντολές των
ανωτέρων μας, με μοναδικό σκοπό την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος προκειμένου να
αισθάνεται η κοινωνία ασφαλής. Δεν έχουμε ούτε ιδεολογικούς συμμάχους, ούτε αντιπάλους
όπως πολλοί θα επιθυμούσαν, πολλώ δε μάλλον δεν λειτουργούμε με πρόσημα, ανάλογα με το
ποιος βρίσκεται κάθε φορά στην εξουσία. Ας σταματήσουν όλοι λοιπόν τα πολιτικά παιχνίδια στις
πλάτες μας πάνω στις οποίες κάποιοι έχουν χτίσει καριέρες, ας τελειώσει το χάιδεμα των ισχνών
«μειοψηφιών» που κρατούν σε ομηρία την κοινωνία δεκαετίες τώρα και ας πουν την ωμή αλήθεια
τους στους φορολογούμενους πολίτες.
Κλείνοντας, ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και εκπρόσωποι 10.000 αστυνομικών,
είμαστε υπερήφανοι για το λειτούργημα που επιτελούμε και την υπερηφάνεια αυτή τη μεταφέρουμε κάθε μέρα στις οικογένειές μας και δεν θα αφήνουμε επ’ ουδενί ασχολίαστη και αναπάντητη τη ρητορική μιας υποκουλτούρας, καθώς ο σύγχρονος αστυνομικός δεν αποτελεί τον «μπαμπούλα» που τον έδειχναν κάποτε οι γονείς στα μικρά παιδιά προς παραδειγματισμό και σίγουρα
δεν είναι «ο χωροφύλακας του ’50» ούτε στην συμπεριφορά, αλλά ούτε και στα δικαιώματα.

Μετονομασία Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε ΤΑ.ΠΑ.ΣΑ.
Του Αυρηλιώνη Γεώργιου
Αντιπροσώπου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλους Δ.Σ. Τ.Α.Π.Α.Σ.Α.
Με τον Νόμο 4760/20 , ο οποίος δημοσιεύτηκε την 11-12-2020, ΦΕΚ 247-Α’ , το Τ.Ε.Α.Π.Α.
Σ.Α. (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας), μετονομάστηκε σε ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα
Ασφαλείας). Παράλληλα επήλθαν και κάποιες αλλαγές στον ιδρυτικό του νόμο 3655/2008,
οι οποίες ήταν αναγκαίες τόσο για την καλύτερη λειτουργία του Ταμείου, όσο και γιατί από
το 2016 τα Επικουρικά Ταμεία έχουν υπαχθεί στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Πλέον στον Φορέα μας ανήκουν τα Ταμεία Πρόνοιας της Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, και
ο Κλάδος Υγείας των Υπαλλήλων της Αστυνομίας Πόλεων. Το Ταμείο Πρόνοιας της Αστυνομίας αποτελείται από δύο Τομείς. Τον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.), ο οποίος
χορηγεί τα εφάπαξ των υπαλλήλων των ασφαλισμένων στην πρώην Χωροφυλακή και τον
Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, όπου όπως λέει και το όνομά του, χορηγεί
τα εφάπαξ της Αστυνομίας Πόλεων. Ο κλάδος Υγείας είναι συμπληρωματικός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
καλύπτει συμμετοχή σε δαπάνες φαρμάκων, κλινικών εξετάσεων καθώς και νοσηλίων. Είναι πολύ σημαντικό ότι το Ταμείο μας παραμένει αυτόνομο και είναι σε πάρα πολύ καλή οι-

κονομική κατάσταση. Οι αναλογιστικές μελέτες που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα,
έχουν καταδείξει ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα ρευστότητας σε βάθος τουλάχιστον 50 ετών.
Θέλω να τονίσω εδώ, ότι το Ταμείο διέπουν δικές του καταστατικές διατάξεις όσο αφορά
την λειτουργία του και τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ. Οπότε διάφορα δημοσιεύματα,
φήμες που κυκλοφορούν ότι από το 2021 θα μειωθεί το εφάπαξ, δεν ευσταθούν. Το αντίθετο μάλιστα. Είμαστε στην διαδικασία ένταξης όλου του Προσωπικού (αστυνομία Πόλεων και
Χωροφυλακής) στο ειδικό λογαριασμό του Ν826/78, και της χορήγησης επιπλέον παροχών
από τον Κλάδο Υγείας, Να θυμίσω ότι στον τελευταίο εντάσσονται πλέον υποχρεωτικά όλοι
οι νέοι συνάδελφοι. Επίσης έχει δοθεί προτεραιότητα από το Ταμείο και στο προσεχές διάστημα θα έρθει στο ΔΣ η νομοθετική διάταξη κατάργησης της προϋπόθεσης των 30 ετών
υπηρεσίας για την λήψη του εφάπαξ. Μία πρόταση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. η οποία και έγινε αποδεκτή
από τον απερχόμενο Πρόεδρο του ΔΣ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α, Υποστράτηγο ε.α. ΒΡΑΝΤΖΑ Βασίλειο , τον
οποίο και ευχαριστούμε θερμά γι αυτό. Είχαμε μία άψογη συνεργασία μαζί του , η οποία
είμαι σίγουρος ότι θα συνεχισθεί και με τον νέο Πρόεδρο, Ταξίαρχο κ. ΚΟΥΚΑΡΗ Παντελή.
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