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Ήθελα εδώ και αρκετό καιρό να διατυπώσω δημοσίως ορισμένους προβληματισμούς για την πορεία που 
ακολουθεί το συνδικαλιστικό κίνημα, πλην όμως δεν το έκανα εξαιτίας του τοξικού κλίματος που επικρατεί. 
Πρόσφατα όμως εκφράστηκα δημοσίως στο Γενικό Συμβούλιο των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
όπου είχα την τιμή να εκπροσωπώ ως Πρόεδρος την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και ως εκ 
τούτου, αποφάσισα να παραθέσω κάποιες σκέψεις μου στην εφημερίδα  «Σύγχρονη Αστυνομία» που απο-
τελεί εδώ και δεκαετίες τη φωνή της Ένωσής μας. 
Κατά τη γνώμη μου έχει φτάσει η ώρα ώστε το συνδικαλιστικό κίνημα να πραγματοποιήσει την αυτοκάθαρ-
σή του προκειμένου να είναι σε θέση να προχωρήσει μπροστά και να εκπροσωπήσει αποτελεσματικότερα 
τον αστυνομικό υπάλληλο τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι οι συσχετισμοί πλέον τόσο υπηρεσιακά, όσο 
και στην κοινωνία την ίδια, μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς. Αν και εφόσον το επιτρέψουν οι επιδη-
μιολογικές συνθήκες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ώστε να λάβουν χώρα  οι διεργασίες των Συλλογικών 
Οργάνων τους επόμενους μήνες, επιβεβλημένο είναι κατά την άποψή μου ένα delete και ένα πραγματικό 
restart, προκειμένου να τεθούν με σαφήνεια οι όροι με τους οποίους εκπροσωπούμε τα μέλη μας.
Αναφέρω όλα τα ανωτέρω επειδή εδώ και περίπου δύο χρόνια βιώνουμε όσοι εμπλεκόμαστε με τα Σω-
ματεία της Αστυνομίας έναν κυκεώνα αλληλοκατηγοριών, κιτρινισμού , ανυπόστατων προτάσεων με μόνο 
γνώμονα το κέρδος σε εκλογές, την παραπληροφόρηση και πολλά άλλα. Το θέατρο δε του παραλόγου 
παρατηρείται στα Μ.Μ.Ε. αφού καθημερινά αντί να τοποθετούμαστε ως συνδικαλιστές, παρουσιαζόμαστε 
ως ντεντέκτιβ ή τηλεσχολιαστές. Θα σκεφτούν κάποιοι ότι και εγώ έχω συχνή παρουσία στα Μ.Μ.Ε. συνε-
πώς σε τι διαφέρω; Προφανώς και έχω συχνή παρουσία ως Πρόεδρος του μεγαλύτερου Πρωτοβάθμιου 
Σωματείου της χώρας και σαφώς υποστηρίζω ότι πρέπει να έχουμε παρουσία, όχι όμως για την προσωπική 
μας προβολή ή για τα εκτός Αστυνομίας «θέλω». Η παρουσία σε όλα τα Μ.Μ.Ε. οφείλει να είναι τέτοια 
ώστε να μεταφέρουμε προς τα έξω τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Έλληνας αστυνομικός, ώστε να 
τα μαθαίνει η κοινωνία, οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι, μήπως και εξαιτίας της δημοσιότητας ασκηθεί 
πίεση στους αρμοδίους. Στους επόμενους μήνες θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να υπάρξει 
πραγματική επανεκκίνηση του συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν είναι πλέον ανεκτό να διαβάζουμε ανώνυ-
μες ανακρίβειες, εμετικά σχόλια σε σάιτ, προτάσεις που ουδεμία σχέση έχουν με τον πραγματικό συνδικαλισμό, αλλά μάλλον με το καφενείο και δημοσιεύονται για να χαϊδεύουν αυτιά. 
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι ουδείς είναι «αθώος του αίματος» για ότι συμβαίνει, αν όμως δεν δομήσουμε άμεσα μέσα από προτάσεις στα συλλογικά μας όργανα, τον τρόπο και 
τους όρους που συνδικαλιζόμαστε, θα οδηγηθούμε στην απαξίωση, στην πολυδιάσπαση που διακαώς επιθυμούν οι Ηγεσίες και οι συνάδελφοι θα  απευθύνονται σε μας μόνο όταν θα 
πλησιάζουν τα ετήσια συμβούλια μεταθέσεων.
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Καθ’όλη την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η Ελληνική Αστυνομία χρησιμοποιείται από όλες τις Κυβερνήσεις, σύμφωνα με 
την επικαιρότητα αλλά και με τα γεγονότα που συμβαίνουν συνήθως στην Χώρα μας, ως το ανάχωμα μεταξύ Κυβερνήσεων και 
Κοινωνίας. 
Τις περισσότερες φορές έπειτα από τις σχετικές Κυβερνητικές εισηγήσεις – προτάσεις, οι εντολές και οι κατευθύνσεις που δίνο-
νται από την Ηγεσία μας, δίνονται με τρόπο γρήγορο και λανθασμένο, πυροδοτώντας έτσι κλίμα αντιπάθειας των πολιτών, με 
αποτέλεσμα ο Αστυνομικός να βρίσκεται απέναντι στην κοινωνία. 
Από την άλλη ο Αστυνομικός διατάσσεται να ενεργήσει ως πρόβατο σε σφαγή, δίνοντας τον χώρο και την δυνατότητα σε όσους 
έχουν αρνητικά κάθε φορά κίνητρα απέναντι στην αστυνομία , να πλήξουν το κύρος  του και όχι μόνο.
Οι συνεχόμενες το τελευταίο διάστημα φραστικές,σωματικές κ.α. επιθέσεις εναντίων συναδέλφων μας, η στοχοποίηση τους από 
ανθρώπους που αντιπαθούν την αστυνομία και την έννομη τάξη, σε συνδυασμό με τις ολοένα περισσότερες αρμοδιότητες που 
φορτώνονται οι αστυνομικοί, χωρις να εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους, καλλιεργούν τον φόβο στην καθημερινότητά τους και 
της οικογένειάς τους, ενώ η ψυχολογική κούραση κυρίως και όχι μόνο η σωματική, έχει ως αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό 
τους και όχι μόνο, από την εργασία.
Ως Συνδικαλιστική Ένωση έχουμε κάνει την τελευταία δεκαετία πάμπολλες ενέργειες , στοχεύοντας στην σωστότερη έκδοση 
διαταγών και τον ορθότερο τρόπο εκτέλεσης τους, ανάλογα βέβαια και με την κατάσταση που επικρατεί, δίχως όμως να θέλου-
με να αντικαταστήσουμε την διοίκηση, η οποία παρόλο που συνήθως αποδέχεται το λάθος των διαταγών πάραυτα συνεχίζει 
το ίδιο τροπάρι, επίσης έχουμε καταδείξει την καθημερινή μάχη του Αστυνομικού σε όποιο πόστο και αν εργάζεται, ενώ με τις 
προτάσεις μας και με τις εισηγήσεις μας στοχεύουμε πάντοτε στην καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και στην σωστότερη 
διαχείρηση του αστυνομικού προσωπικού .
- Δυστυχώς όμως για εμάς συνάδελφοι, η Διοίκηση η οποία συμβαδίζει με την Πολιτική Ηγεσία κάθε φορά,  σύμφωνα 
με τον Κυβερνητικό σχεδιασμό, δεν ήταν, δεν είναι, ούτε θα είναι ποτέ σύμμαχος του Έλληνα Αστυνομικού, αλλά τον χρησι-
μοποιούσε και τον χρησιμοποιεί και για να πραγματοποιήσει όπως προανέφερα τις κοινωνικές αλλαγές που θέλει η εκάστοτε 
Κυβέρνηση.
- Δυστυχώς για εμάς, παρά τις τεράστιες προσπάθειές της Ένωσης μας τα τελευταία χρόνια, για απεγκλωβισμό του 
Αστυνομικού κυρίως της Αθήνας, από αλλότρια καθήκοντα, φορτωνόμαστε με ακόμη περισσότερα και η αντιμετώπιση που 
έχουμε από την Ηγεσία είναι αριθμητική και όχι ανθρώπινη.
- Δυστυχώς θα πρέπει κάθε φορά να πραγματοποιούνται παρεμβάσεις μας συνδικαλιστικές, οι οποίες λύνουν και θα 
λύνουν τα προβλήματα που τις περισσότερες φορές είναι μικρά αλλά σημαντικά. 
- Δυστυχώς οι αρμόδιοι δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για την κοινωνία και για το επάγγελμά μας και νομίζουν ότι ο 
Έλληνας Αστυνομικός είναι υπεράνθρωπος και ότι είναι εύκολη η αποστολή του και η καθημερινότητα του .
Δυστυχώς…Δυστυχώς…Δυστυχώς… Είναι πολλά τα Δυστυχώς που θα μπορούσα να γράψω και που δυστυχώς ισχύουν, αλλά το 
πιο σοβαρό απ όλα είναι ότι ο Έλληνας Αστυνομικός έχει γίνει σάκος του μπόξ, παλεύοντας με όλους γύρω του, πάντοτε εκτεθει-
μένος, έχοντας ως σκοπό το κοινό καλό και την προστασία του πολίτη και της κοινωνίας γενικότερα.
Πρέπει επιτέλους να κατανοήσουν όλοι όσοι θεωρούν πως ο αστυνομικός είναι παιχνίδι και υποχείριο τους, πως είμαστε άνθρω-
ποι με οικογένειες και αξίζουμε το σεβασμό και την ενθάρρυνση της κοινωνίας καθώς είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη δίνοντας 
την μάχη ενάντια στο έγκλημα και την παραβατικότητα, για δικό του όφελος. Άλλωστε αποδεδειγμένα η Ελληνική Αστυνομία 
λειτουργεί «άψογα» όπου χρειάζεται, όταν δεν υπάρχουν οι άστοχες και ανούσιες παρεμβάσεις για μικροπολιτικά οφέλη.
Υ.Γ.: Σαν Ένωση καθημερινά, με ζήλο και αυταπάρνηση διεκδικούσαμε και διεκδικούμε τα αυτονόητα, όποια Κυβέρνηση και να 
έχουμε απέναντί μας , με μόνο σύμμαχο τον συνάδελφο και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας, 
με όλες μας τις δυνάμεις.

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

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ! ! !

Αν δεν κάνουμε restart οδηγούμαστε 
στην απαξίωση



3 σύγχρονηαστυνομία

Συνάντηση με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο  κ. ΣΑΝΙΔΑ Παρα-
σκευά πραγματοποίησε την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 αντιπροσωπεία του Διοικητικού  
Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.

Αφού ευχηθήκαμε στον κύριο Γενικό καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκο-
ντα, του παραδώσαμε Υπόμνημα με τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κατά 
την γνώμη μας, οι συνάδελφοι και οι Υπηρεσίες που ανήκουν στα γεωγραφικά όρια της 
Ένωσής μας και  βρίσκονται διοικητικά υπό τις εντολές του εκάστοτε Γενικού Αστυνομικού 
Διευθυντή. Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι τα προβλήματα χρονίζουν, οι αιτίες 
τους είναι πολλές, ενώ  μεγάλο ποσοστό αυτών υπόκεινται σε κλιμάκια τα οποία υπερβαί-
νουν την ίδια την Γ.Α.Δ.Α.  Τα κυριότερα θέματα που θέσαμε ήταν:

Τροποποίηση ανακοινωμένης Υπηρεσίας  για λήψη μέτρων τάξης, ασφάλειας και τροχαίας 
αργά το βράδυ. Ως συνέπεια, αρκετές Υπηρεσίες, προκειμένου να αποφεύγουν δικαιολογη-
μένες διαμαρτυρίες και παράπονα των συναδέλφων, επιλέγουν να μην εκδίδουν Υπηρεσία 
σε εβδομαδιαία βάση. Στηλιτεύσαμε δε, ορισμένες περιπτώσεις που μας έχουν καταγγελ-
θεί και αφορούν στην αδυναμία χορήγησης δικαιούμενων Ημερησίων αναπαύσεων από 
ορισμένους Διοικητές. 

Ανισομέρεια στην κατανομή προσωπικού μεταξύ Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α., με τις επιφορτι-
σμένες με το μεγαλύτερο μερίδιο αστυνόμευσης Υπηρεσίες οι οποίες παραμένουν εδώ και 
ενάμιση χρόνο αποδεκατισμένες από την έλλειψη προσωπικού, να αναλώνονται σε ατελεί-
ωτα μέτρα Τάξης – Ασφάλειας – Τροχαίας που ουδεμία σχέση έχουν με το φύση του αντι-
κειμένου των Υπηρεσιών τους. Επιτακτική και άμεση καθίσταται πλέον η ανάγκη εξορθολο-
γισμού των μέτρων και έγκαιρης ανακοίνωσής τους από τις προϊστάμενες Υπηρεσίες, ούτως 
ώστε να μην κατασπαταλάται Αστυνομικό προσωπικό σε πάρεργα, να μην δυσχεραίνεται η 
καθημερινή λειτουργία και οι τρέχουσες ανάγκες των Υπηρεσιών και να μην διαταράσσεται 
ο οικογενειακός προγραμματισμός των εργαζόμενων Αστυνομικών. 

Υποδιεύθυνση Πεζών Περιπολιών: Θέσαμε σε έναν ακόμη Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή την 
αντίθεσή μας με ένα μέτρο αστυνόμευσης, κατά την άποψή μας, παρωχημένο. Αν για την 

Ηγεσία η Υποδιεύθυνση αυτή αποτελεί αδήριτη ανάγκη να συνεχίσει να υφίσταται, τότε 
προτείνουμε το προσωπικό αυτής να υπάγεται στην Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
Αττικής ώστε να υπάρχει πραγματικό κίνητρο για τους υπηρετούντες συναδέλφους, καλύ-
τερη οργάνωση με μεγαλύτερη απόδοση για τους πολίτες και να σταματήσει επιτέλους το 
γνωστό σε όλους ρητό ορισμένων Διοικητών – Διευθυντών Υπηρεσιών «θα σε στείλω στις 
πεζές», το οποίο μας καταγγέλλεται ότι επικρατεί τα τελευταία χρόνια.

Κρατούμενοι Αστυνομικών Υπηρεσιών: Μεταφέραμε προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
αστυνομικά κρατητήρια και δυσκολίες ως προς την καθημερινή διαχείριση των κρατουμέ-
νων από τις επιφορτισμένες Υπηρεσίες κράτησης.

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Αν και το ζήτημα δεν αποτελεί αρμοδιότητα του κ.  Γενικού, 
θέσαμε προς αυτόν τους πέραν του δέοντος σοβαρούς προβληματισμούς μας και τις ενστά-
σεις μας για το τι μέλλει γενέσθαι με την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, καθώς 
οι Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. θα επιφορτιστούν, ως συνήθως, με το μεγαλύτερο βάρος οποιων-
δήποτε μελλοντικών έκτροπων λάβουν χώρα.  Τις επίσημες θέσεις μας άλλωστε έχουμε 
θέσει στη δημόσια διαβούλευση, βουλευτές, Υπουργούς, Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της 
ΕΛ.ΑΣ.

Μετακινήσεις αστυνομικών μετά από καταγγελίες πολιτών:  Ιδιαιτέρως ύστερα από τα γε-
γονότα της Ν. Σμύρνης, σε αστυνομικούς οι οποίοι εμπλέκονται σε περιστατικά στα οποία 
γίνονται εις βάρος τους καταγγελίες από ελεγχόμενους πολίτες, έχει παρατηρηθεί το φαι-
νόμενο να μετακινούνται  από τις Υπηρεσίες τους, την ώρα που διεξάγεται έρευνα για το 
περιστατικό αυτό και η οποία δεν έχει ακόμη εκδώσει πόρισμα. Θεωρούμε αδιανόητο σε 
ένα κράτος Δικαίου που το τεκμήριο  της αθωότητας αποτελεί θεμέλιο λίθο του Δημοκρατι-
κού μας συστήματος, αυτό να μην ισχύει για τον εργαζόμενο Αστυνομικό.

Σαφήνεια εντολών από το Κέντρο Επιχειρήσεων προς τις αστυνομικές δυνάμεις: Οι εντολές 
που διαβιβάζονται από το Κέντρο Επιχειρήσεων προς τις αστυνομικές δυνάμεις οφείλουν 
να είναι σαφείς και νόμιμες, ούτως ώστε οι Αστυνομικοί (διμοιρίες, Άμεση Δράση, ΔΙ.ΑΣ., 
Ο.Π.Κ.Ε., ΔΡΑΣΗ, Ασφάλεια κλπ), που τις εκτελούν να μην εκτίθενται στους παντοειδείς κιν-
δύνους και να μην υπάρχουν καθόλου «κενά» στο τρόπο που ενεργούν, αφού εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια, οι εντολές είναι αίολες και οι συνάδελφοί μας καταλήγουν είτε τραυματίες, 
είτε κατηγορούμενοι (πειθαρχικά – ποινικά).

Όλα τα θέματα συζητήθηκαν διεξοδικά, για αρκετή ώρα. Η εικόνα που αποκομίσαμε είναι 
ότι ο κύριος Γενικός αποτελεί άριστο γνώστη των ζητημάτων που αναδείξαμε και υποσχέθη-
κε ότι όσα ζητήματα άπτονται καθαρά της αρμοδιότητάς του θα καταβληθεί, σε συνεργασία 
με την Ένωσή μας, κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιλυθούν. Εμείς από την πλευρά μας 
γνωρίζουμε ότι ουδείς διαθέτει μαγικό ραβδί, ότι χωρίς πραγματική συνεννόηση μεταξύ 
Φυσικής και Πολιτικής Ηγεσίας, ότι χωρίς πλάνο και όραμα, οι Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. θα 
αποτελούν πάντα τον μεγάλο «ασθενή» της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ως το μεγαλύτερο Πρωτοβάθμιο Σωματείο της 
Χώρας, δηλώνουμε ότι θα είμαστε αρωγός σε κάθε προσπάθεια που λαμβάνει χώρα με 

Τα προεδρεία των Ενώσεων Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυτικής και Πειραιά πραγματοποίησαν 
εθιμοτυπική επίσκεψη με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ. ΣΑΝΙ-
ΔΑ Παρασκευά επ’ ευκαιρίας της ανάληψης των νέων καθηκόντων του, αφού δεν το είχαν 
επιτρέψει μέχρι τώρα οι συνθήκες, λόγω των γεγονότων που έλαβαν χώρα τις προηγούμε-
νες εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας με τον κύριο Γενικό θέσαμε τα κυριότερα ζητήματα 
που απασχολούν τα μέλη των Ενώσεών μας όπως η έλλειψη προσωπικού στα Αστυνομικά 
Τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας, η ανακοίνωση μέτρων αργά το βράδυ, η φύλαξη σταθε-
ρών στόχων κλπ.

 Ο κύριος Γενικός όντας άριστος γνώστης της υπηρεσιακής πραγματικότητας και των προ-
βλημάτων που απασχολούν τις Υπηρεσίες που ανήκουν διοικητικά στη ΓΑΔΑ, τόνισε πως θα 
είναι αρωγός στην προσπάθειά μας ώστε να βελτιωθούν επιτέλους οι εργασιακές συνθήκες 
των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς μας και να μη παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Γνωρίζουμε ότι 
ουδείς διαθέτει μαγικό ραβδί και ότι πολλά προβλήματα πηγάζουν από ανώτερες βαθμίδες 
της ΓΑΔΑ, δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ουδείς από τους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές 
Αττικής κατόρθωσε τα τελευταία χρόνια να επιτύχει το αυτονόητο, δηλαδή μια πραγματική 
ανακατανομή προσωπικού μεταξύ υπερτροφικών και ατροφικών Υπηρεσιών που εδρεύουν 
στην Αττική, με αποτέλεσμα οι περισσότερες Υπηρεσίες που ανήκουν διοικητικά στη ΓΑΔΑ 

να σηκώσουν τεράστιο βάρος και να αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο εργασιακό πρόβλημα.  

Στηλιτεύσαμε επίσης συμπεριφορές ανωτέρων προς το χαμηλόβαθμο προσωπικό που μας 
καταγγέλλονται από μέλη μας και οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με μία Αστυνομία σύγ-
χρονη. Από δω και εφεξής τέτοιες συμπεριφορές θα τίθενται από εμάς υπόψιν του κυρίου 
Γενικού.

 Ευχόμαστε η θητεία της νέας Διοίκησης της ΓΑΔΑ να είναι επιτυχημένη τόσο σε προσωπι-
κό-υπηρεσιακό επίπεδο όσο και στο εργασιακό μετερίζι ώστε να παύσει να είναι το αυτο-
νόητο ζητούμενο.

Συνάντηση της Ένωσης Αθηνών με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής

Συνάντηση Ενώσεων Αττικής με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής
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Αντιπροσωπεία του προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, επισκέφθη-
κε εθιμοτυπικά τον Διοικητή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Υποστράτηγο κ. ΤΖΕΦΕΡΗ 
Πέτρο  καταθέτοντας υπόμνημα με τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τους  συναδέλ-
φους – μέλη της που υπηρετούν στην Ασφάλεια τα οποία βεβαίως ταλανίζουν διαχρονικά 
τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, όπως:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 Διαταγές για μέτρα που διατάσσονται από προϊστάμενες ιεραρχικά Υπηρεσίες της Ασφά-
λειας και για μεταγωγές αργά το βράδυ, έχουν ως αποτέλεσμα να τροποποιείται αρκετά 
συχνά η Υπηρεσία που έχει ανακοινωθεί. Ως συνέπεια, αρκετές Υπηρεσίες προκειμένου να 
αποφεύγουν δικαιολογημένες διαμαρτυρίες και παράπονα των συναδέλφων, επιλέγουν να 
μην εκδίδουν Υπηρεσία σε εβδομαδιαία βάση.
 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο πολλαπλασιασμός των απαιτήσεων από πλευράς της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας για 
άσκοπα, κατά την άποψή μας, μέτρα ασφαλείας ενίσχυσης έτερων Υποδιευθύνσεων, απο-
βαίνει αποκλειστικά εις βάρος της φύσης και της κύριας αποστολής της εκάστοτε Υποδιεύ-
θυνσης ή Τμήματος Ασφαλείας, την ίδια ώρα που οι καθημερινές απαιτήσεις των Υπηρεσι-
ών αυτών εκκρεμούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συχνό φαινόμενο αποτελεί η αναζήτηση 
ευθυνών από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές αναφορικά με τη διεκπεραίωση των εκκρεμού-
ντων υποθέσεων, κάτι που βεβαίως έχει αντίκτυπο στην ασφάλεια των πολιτών.

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

Έως ότου αποφανθούν οι δικαστικές αρχές όπου έχουμε προσφύγει, τον ενημερώσαμε ότι 
η διάθεση προσωπικού σε φύλαξη σταθερών στόχων συνεχίζεται, δυστυχώς, απρόσκοπτα. 
Επιπλέον, επιβάλλεται η πλήρης απεμπλοκή των ομάδων ΟΠΚΕ από την ακίνητη φύλαξη 
στόχων και επιστροφή στους τομείς αρμοδιότητάς τους. 
Ο κ. Διοικητής αρχικά εξήρε το επίπεδο επαγγελματισμού και το φιλότιμο που επιδεικνύουν 
καθημερινά οι υπηρετούντες στις Υπηρεσίες της Ασφάλειας Αττικής, οι οποίοι υπό την κα-
θοδήγησή του έχουν ήδη επιδείξει σειρά επιτυχιών στην καθημερινή μάχη κατά της εγκλη-
ματικότητας στην Αθήνα. Συμφώνησε ότι ο κάθε αστυνομικός θα πρέπει να απασχολείται 
με το αντικείμενο της Υπηρεσίας του και όχι με τις συνεχείς ενισχύσεις άλλων Υπηρεσιών 
δηλώνοντάς μας ότι προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση αυτή. Από την ανάληψη των 
καθηκόντων του έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό των στόχων, του τρό-
που εκτέλεσης υπηρεσίας και των δυνάμεων που διατίθενται για τη φύλαξή τους.
Από την πλευρά μας μνημονεύσαμε στον Διοικητή ότι συγκριτικά με το περσινό υπόμνημα 
που του είχαμε καταθέσει, μέσα σε ένα χρόνο αρκετά από τα προβλήματα που του είχαμε 
θέσει έχουν επιλυθεί.
Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών το αμέσως προσεχές διάστημα θα μεταφέρει 
στον νέο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής ζητήματα που υπερβαίνουν την αρμοδιό-
τητα της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και απασχολούν τους υπηρετούντες συναδέλφους 
της, φτάνοντας μέχρι την κορωνίδα της Ηγεσίας για την επίλυσή τους.

Αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ε.ΑΣ.Υ.Α., παρουσία και του εκλεγμένου αντιπροσώ-
που της Ένωσης Αθηνών στις Ο.Π.Κ.Ε. ΜΥΛΩΝΑ Δημητρίου, επισκέφθηκαν το Τμήμα Ειδικών 
Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Επιχειρήσεων της Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής 
και συνομίλησαν για αρκετή ώρα με τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Α/Δ΄ κ. ΦΥΛΑΚΤΑΚΗ 
Αθανάσιο.
Από πλευράς μας επικοινωνήσαμε το καλό κλίμα που μας με-
ταφέρεται από πλευράς του προσωπικού προς τη Διοίκηση 
της Υπηρεσίας, καθώς και το αίτημα περί οριστικής απαγκί-
στρωσης των Ομάδων  από  σταθερά σημεία και από αλλότρια 
από τη φύση της Υπηρεσίας καθήκοντα, τα οποία υποβαθμί-
ζουν την επιχειρησιακή τους αξία, προκειμένου να απασχο-
λούνται αποκλειστικά  με την κύρια αποστολή τους, που είναι 
η πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.
 Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι από την ανάληψη των 
καθηκόντων της ενεστώσας Διοίκησης, ορισμένα από τα ζη-
τήματα τα οποία είχαμε θέσει ως Ε.ΑΣ.Υ.Α. επιλύθηκαν, όπως 
π.χ. εργασιακά θέματα , η αποδέσμευση από δεκάδες -τότε- 
σταθερές φυλάξεις και η παροχή κινήτρων υπηρέτησης στις 
Ομάδες. Επίσης, αναφορικά με τη χορήγηση νέου εξοπλισμού 
στους υπηρετούντες, έχουμε λάβει σχετικές διαβεβαιώσεις 
ότι επίκειται σύντομα.
Ο κ. Διευθυντής, ανέφερε, ότι οι Ομάδες έχοντας ενισχυθεί 
σημαντικά, έχουν φέρει εις πέρας μεγάλες αστυνομικές επι-
χειρήσεις, εξαρθρώνοντας εγκληματικές οργανώσεις  (ανάμε-
σά τους και επικίνδυνους κακοποιούς), με άμεσο κίνδυνο για 
την ζωή τους, ενώ  δεν είναι λίγες οι φορές που συνδράμουν 
αποφασιστικά σε πολλές επιχειρήσεις άλλων Υπηρεσιών της 
Ασφάλειας. Η επιτυχημένη δράση τους  είναι πανθομολογού-
μενη από το σύνολο των πολιτών και τα Μ.Μ.Ε. Επιπλέον, μας 
γνωστοποίησε ότι βρισκόμαστε εν αναμονή και του νέου Π.Δ. 
το οποίο θα περιγράφει με σαφήνεια τη λειτουργία της Υπη-
ρεσίας, αναβαθμίζοντάς την.

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, όπως απέδειξε στο πρόσφατο παρελθόν, στέ-
κεται αλληλέγγυα τόσο θεσμικά όσο και νομικά δίπλα στους συναδέλφους των Ομάδων, με 
δυναμικές παρεμβάσεις όταν κλήθηκαν να αναλάβουν ευθύνες που δεν τους αναλογούσαν, 
καθώς και σε περιπτώσεις τραυματισμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Συνάντηση του Προεδρείου Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον κ. Διοικητή Ασφαλείας Αττικής

Συνάντηση Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον Διευθυντή των Ο.Π.Κ.Ε. Αττικής
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Συνάντηση με την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών  Υποστράτηγο  
κα ΜΗΝΙΑΤΗ Πηνελόπη πραγματοποίησε το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αθηνών, παρουσία και του εκλεγμένου αντιπροσώπου μας ΓΚΟΥΜΑ Βρεττού.
Διαπιστώσαμε με ικανοποίηση ότι η Δ.Ε.Ε. αποτελεί μια Διεύθυνση στην οποία τα περισσό-
τερα εργασιακά ζητήματα και με τη συνδρομή της Διοίκησης έχουν επιλυθεί. Ενημερωθή-
καμε δε ότι οι οργανικές θέσεις της Δ.Ε.Ε. παραμένουν οι ίδιες από το μακρινό 1992, κάτι 
που κατά την άποψή μας είναι απαράδεκτο, αφού τόσο το έγκλημα, όσο και η εξιχνίαση 
υποθέσεων έχει εξελιχθεί παρασάγγας.
Επιπρόσθετα, η Στρατηγός μας ανέλυσε την σημαντική συνεισφορά της Διεύθυνσης Εγκλη-
ματολογικών Ερευνών στο έργο προανακριτικών Αρχών και Υπηρεσιών αφού παρέχει πολύ-
τιμη βοήθεια, αποτελώντας συνδετικό κρίκο σε σοβαρές υποθέσεις, επιφέροντας τα επιθυ-
μητά αποτελέσματα και δίνοντας αναμφισβήτητα αποτελέσματα για την διεκπεραίωση των 

υποθέσεων. Το μεγαλύτερο δε ποσοστό των Τμημάτων της Δ.Ε.Ε. συμμετέχουν, σε πρώτο 
χρόνο στην εξιχνίαση των εγκλημάτων (κλοπές, ληστείες, βιασμούς, ανθρωποκτονίες, τρο-
μοκρατία, δυστυχήματα, πυρκαγιές, θεομηνίες και γενικότερα συνδράμει στην καταπολέ-
μηση του εγκλήματος μέσα από εργαστηριακές πραγματογνωμοσύνες, σε συνεργασία με 
άλλες Υπηρεσίες και προανακριτικές Αρχές. Δεν αποτελεί συνεπώς, μια επιτελική Υπηρεσία 
με γραφειοκρατικό χαρακτήρα, όπως κακώς παρουσιάζεται αρκετές φορές.
Η συνάντηση έλαβε χώρα σε πολύ καλό κλίμα με την Διοίκηση να «τείνει ευήκοα ώτα» στα 
ζητήματα που  απασχολούν τα μέλη μας.
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θα είμαστε αρωγός και δίπλα στους συναδέλ-
φους της Δ.Ε.Ε. αναγνωρίζοντας την αγόγγυστη συνεισφορά αυτής της Υπηρεσίας στην εξι-
χνίαση του εγκλήματος.

Αντιπροσωπεία των Προεδρείων των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών – Β/Α 
Αττικής – Δυτικής Αττικής και Πειραιά μετέβη στα γραφεία της νεοϊδρυθείσας Υπηρεσίας 
«ΑΡΙΑΔΝΗ», όπου συναντήθηκε με τον Α/Δ’ κ. Φιλιππούση Ιάκωβο, ύστερα από παράπονα 
συναδέλφων για το χρόνο εργασίας, παρουσία και του νομικού συμβούλου των τριών Ενώ-
σεων κ. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ Βάιου.  
Μεταφέραμε στον κ. Διευθυντή τη δυσαρέσκειά μας για το γεγονός ότι έχουμε γίνει κοινω-
νοί παραπόνων μελών μας, για μη εφαρμογή του χρόνου εργασίας και απαιτήσαμε την πλή-
ρη τήρηση των κείμενων διατάξεων με σκοπό την διασφάλιση της εργασιακής τους ηρεμίας.
Ο κ. Διευθυντής από την πλευρά του μας ανέφερε ότι το σχέδιο ΑΡΙΑΔΝΗ  δημιουργήθη-

κε πρόσφατα, με σκοπό  την προστασία του επιβατικού κοινού, των εργαζομένων και των 
εγκαταστάσεων του ΜΕΤΡΟ, ενώ μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα από τη λειτουργία 
της Υπηρεσίας, έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια ώστε να επιτύχει το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. Δεσμεύτηκε δε, για την ακέραιη τήρηση των διατάξεων περί χρόνου εργασίας.      
Ως Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά θα 
παρακολουθούμε το όλο ζήτημα, ενώ δηλώνουμε ότι ο αγώνας μας για τη διασφάλιση ενός 
ανθρώπινου και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας για τους συνάδελφους – μέλη μας θα συ-
νεχιστεί απρόσκοπτα, όπου και όποτε κληθούμε να παρέμβουμε.

Συνάντηση Ε.ΑΣ.Υ.Α. με την Διευθύντρια της Δ.Ε.Ε.

Οι Ενώσεις Αθηνών – Β/Α Αττικής – Δυτικής Αττικής & Πειραιά στην «ΑΡΙΑΔΝΗ»
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 Τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επισκέφτηκε το Προεδρείο της Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Αθηνών, παρουσία του εκλεγμένου αντιπροσώπου μας ΚΥΡΙΑΖΗ Παναγιώ-
τη που υπηρετεί στη ΔΙ.Δ.Η.Ε., όπου συνομίλησε για αρκετή ώρα με τον Διευθυντή της Υπηρε-
σίας Α/Δ΄ κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Βασίλειο, με τον Υποδιευθυντή  Α/Υ’ ΜΑΤΑΚΟΥΛΙΑ Ευστράτιο, καθώς 
και με το προσωπικό της νευραλγικής αυτής Υπηρεσίας.

Είναι γνωστό τοις πάσι  ότι η ΔΙ.Δ.Η.Ε. αποτελεί μια Υπηρεσία πρότυπο τόσο για την Ελλάδα 
αλλά και για το εξωτερικό, στην οποία υπηρετούν αστυνομικοί Γενικών και Ειδικών καθηκό-
ντων εξειδικευμένοι στην πλειοψηφία τους στις επιστήμες της Πληροφορικής, της Νομικής, 
της Ψυχολογίας και των Οικονομικών. Επιπρόσθετα, για την αρτιότερη ανταπόκριση του προ-
σωπικού στα καθήκοντά του προγραμματίζονται και υλοποιούνται συνεχώς εκπαιδεύσεις και 
μετεκπαιδεύσεις στο γνωστικό τους αντικείμενο, ενώ συμμετέχουν σε πανευρωπαϊκές αλλά και 
παγκόσμιες επιχειρησιακές δράσεις στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος.

Κατά την επίσκεψή μας στη ΔΙ.Δ.Η.Ε. ενημερωθήκαμε από τον κ. Διευθυντή για το έργο της 
Υπηρεσίας σε επίπεδο καταστολής αλλά και πρόληψης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, 

μέσα από ισχυρές συνεργασίες με τις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές, τους 
φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τις ανεξάρτητες αρχές, τα τραπε-
ζικά ιδρύματα αλλά και με Αρχές Επιβολής Νόμου παγκοσμίως, όπως και η 
Europol, η Interpol, ο ENISA, το EC3 κ.ά.. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ανά-
πτυξη του τομέα της πληροφορικής και την αυξημένη συμμετοχή των πολιτών 
στη νέα εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, οι οποίες επέφεραν σημαντι-
κά τεχνολογικά επιτεύγματα και εξυπηρετήσεις στην κοινωνία, οι εγκληματίες 
προσαρμοζόμενοι ταχύτατα στη νέα πραγματικότητα στράφηκαν στο έγκλημα 
στον κυβερνοχώρο με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό των δικογραφιών που 
χειρίζεται η Υπηρεσία τα τελευταία τέσσερα έτη. Πρωταγωνιστικό ρόλο στο 
κυβερνοέγκλημα έχουν η κοινωνική μηχανική, η παραβίαση προσωπικών δε-
δομένων, οι επιθέσεις με αλίευση των προσωπικών δεδομένων (phishing), οι 
επιθέσεις κατά πληροφοριακών συστημάτων, οι απάτες που διαπράττονται 
μέσω διαδικτύου, αλλά και η σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και ενη-
λίκων μέσω διαδικτύου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η ΔΙ.Δ.Η.Ε. μαχόμενη 
στην πρώτη γραμμή αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και άμεσα το έγκλημα και 
παράλληλα ενημερώνει τους πολίτες με στόχο πρωτίστως την πρόληψη του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία είναι ο όγκος εργασίας με τον 
οποίο επιφορτίζεται εξαιτίας της δικομανίας, της επιδειξιομανίας αλλά και 
της άγνοιας κάποιων αναφορικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της, 
αφού καίτοι υπάρχει συνεχής καμπάνια ενημέρωσης, ορισμένοι ακόμα και για 

απλές αναρτήσεις στο διαδίκτυο οι οποίες ενδεχομένως από την πλευρά τους να θεωρούνται 
ως δυσφημιστικές, απευθύνονται στο Ηλεκτρονικό Έγκλημα, ενώ κάλλιστα θα μπορούσαν οι 
υποθέσεις τους να διεκπεραιωθούν από άλλες Υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα είναι να επιβαρύνε-
ται η ΔΙ.Δ.Η.Ε. με τεράστιο όγκο δικογράφων κάτι που βεβαίως αποβαίνει εις βάρος της εξιχνί-
ασης πολύ σημαντικότερων υποθέσεων όπως αυτές που προαναφέραμε.
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αιτηθήκαμε πρόσφατα από την Πολιτική και Φυσι-
κή Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. την επέκταση της δυνατότητας αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας του 
Π.Δ. 169/2007 και για το προσωπικό της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος  αφού 
επιφορτίζεται καθημερινά με προανακριτικά καθήκοντα, αυτοψίες χώρων και με αρκετά εξω-
τερικά μάχιμα καθήκοντα.

Η συνάντηση έλαβε χώρα σε πολύ καλό κλίμα ενώ από πλευράς μας τονίσαμε ότι το προεδρείο 
της Ένωσης Αθηνών θα βρίσκεται πάντοτε δίπλα στους συναδέλφους που στελεχώνουν την 
Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μιας Υπηρεσίας κόσμημα για την ΕΛ.ΑΣ. η οποία 
έχει εξιχνιάσει εκατοντάδες υποθέσεις.

Το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών επισκέφθηκε το πολύπαθο Α.Τ. 
& Τ.Α. Ζωγράφου, με αφορμή την πρόσφατη επίθεση που δέχθηκε και συνομίλησε τόσο με 
τους Διοικητές όσο και με τους συναδέλφους – μέλη της.

Απ’ ότι αποδεικνύεται, τα «κάστρα» της βίας και της ανομίας, παρά τις πολυδιαφημισμέ-
νες τυμπανοκρουσίες περί εξάλειψής τους, διαπιστώνουμε μετά λύπης ότι συνεχίζουν ανε-
νόχλητα την καταστροφική δράση τους. Ευελπιστούμε 
αυτή η «περίφημη» Πανεπιστημιακή Αστυνομία στην 
ίδρυση της οποίας ήμασταν κάθετα αντίθετοι, να επιφέ-
ρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αν και κατά την άποψή 
μας το όλο εγχείρημα δύσκολα θα επιτύχει, αφού πέραν 
της επικινδυνότητας του εγχειρήματος, οποιοδήποτε λά-
θος ενδεχομένως να αποβεί μοιραίο για έναν ολόκληρο 
Οργανισμό.

Τα Αστυνομικά Τμήματα και τα Τμήματα Ασφαλείας που 
αποτελούν το κύτταρο της ΕΛ.ΑΣ., εκπέμπουν εδώ και 2 
χρόνια ένα τεράστιο SOS αφού στερούνται κατά πολύ 
του απαιτούμενου προσωπικού, με την ασφάλεια των 
πολιτών να βρίσκεται σε οριακό σημείο. Οι συγκεκριμέ-
νες Υπηρεσίες έχουν αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό, με 
αποτέλεσμα να υπολειτουργούν και μετά βίας να διεκ-
περαιώνουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Η Πολιτική 
και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. οφείλει να εγκύψει πάνω 
στα Αστυνομικά Τμήματα και στα Τμήματα Ασφαλείας 
, επιδεικνύοντας άμεσα τα απαραίτητα αντανακλαστικά 
και ενέργειες που θα εξασφαλίσουν σε όλους τους πολί-
τες, την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους και 
στους συναδέλφους μας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασί-
ας οι οποίες επιβάλλεται να συνοδεύονται από σαφές 
νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα τους προστατεύει από 

τους παντοειδείς κινδύνους.

Κλείνοντας, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών δηλώνει την αμέριστη συμπαράστα-
ση και στήριξή της προς τους συναδέλφους του Α.Τ. και Τ.Α. Ζωγράφου και από πλευρά μας 
θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυσή τους.

Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. στο Ηλεκτρονικό Έγκλημα

Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. στο πολύπαθο Α.Τ. –Τ.Α. Ζωγράφου
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Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αντέδρασε έντονα το 2018 στο αφήγημα της προη-
γούμενης Κυβέρνησης, η οποία επέλεξε να δημιουργήσει τις πεζές περιπολίες με αστυνομικούς 
που υπηρετούσαν στις μάχιμες Υπηρεσίες της Ασφάλειας, της Άμεσης Δράσης,  των Αστυνομικών 
Τμημάτων, των Τμημάτων Ασφαλείας, φτάνοντας μέχρι τις δικαστικές αίθουσες. Από την αρχή 
της λειτουργίας των πεζών περιπολιών κατ’ αυτόν τον τρόπο, εκφράσαμε την αντίθεσή μας, διότι 
πιστεύουμε ακράδαντα ότι αποτελεί ένα μέτρο παρωχημένο, δεν προσφέρει επί της ουσίας στην 
αστυνόμευση και την ασφάλεια του πολίτη, ενώ δεν δίνεται κανένα κίνητρο σε κάποιον ώστε να 
επιθυμεί να υπηρετήσει εκεί.  Είχαμε δε προτείνει σε όλα τα επίπεδα της τότε Φυσικής Ηγεσίας, 
αν και εφόσον επέμεναν στην απόφασή τους, η Υπηρεσία αυτή  να ανήκει στην Διεύθυνση Αστυ-
νομικών Επιχειρήσεων Αττικής, αφού θα δινόταν και ένα κίνητρο στο να στελεχωθεί η Υπηρεσία 
και θα υπήρχε πολύ καλύτερη οργάνωση, αφού η Υ.ΜΕ.Τ. είναι μια Υπηρεσία με ιεραρχία και δομή, 
συνεπώς το μέτρο της εμφανούς αστυνόμευσης θα είχε μεγαλύτερη απόδοση τόσο για την Αστυ-
νομία, όσο και για τους φορολογούμενους Έλληνες πολίτες.
Με την αλλαγή της Κυβέρνησης απευθυνθήκαμε στη νέα Πολιτική και Φυσική Ηγεσία με την ελπί-
δα να εισακουστούν οι προτάσεις μας αναφορικά με την κατάργηση της Υποδιεύθυνσης Πεζών Πε-
ριπολιών στο κέντρο της Αθήνας. Δυστυχώς όμως, ο επικοινωνιακός οίστρος, προσωπικές ατζέντες 
και επιδιώξεις, αλλά και στρεβλές εισηγήσεις ορισμένων φωτεινών «παντογνωστών», οδηγούν 
τους αρμοδίους σε συνεχείς, κατά την άποψή μας, αστοχίες. Αυτοί οι «παντογνώστες» μεταφέ-
ρουν στην Πολιτική Ηγεσία λαθεμένη – πλασματική εικόνα για την υπάρχουσα μάχιμη αστυνό-
μευση. Διαχέεται εντέχνως στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενισχυθεί, ειδάλλως 
δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το λόγο που η Ηγεσία συνεχώς δημιουργεί νέες 
Υπηρεσίες και φορτώνει με πάρεργα τις ήδη υπάρχουσες!!! Θα πρέπει όμως να 
γνωρίζουν άπαντες πως το προσωπικό που έχει προσληφθεί τα τελευταία έτη 
απασχολείται αποκλειστικά με συγκεκριμένα καθήκοντα, ύστερα από επιταγές 
της πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στην αντίπερα, 
οι Αστυνομικές Υπηρεσίες οι οποίες είναι επιφορτισμένες με το μεγαλύτερο 
μερίδιο αστυνόμευσης και στις οποίες συνεχώς ανατίθενται πάρεργα, παραμέ-
νουν εδώ και ενάμιση χρόνο αποδεκατισμένες από την έλλειψη προσωπικού, 
ουδέποτε έχουν ενισχυθεί, ενώ οι καθημερινές απαιτήσεις της Πολιτικής και 
Φυσικής Ηγεσίας απορροφούν το εναπομείναν προσωπικό, πέραν των πεζών 
περιπολιών και  σε άσχετα – αλλότρια με το αντικείμενο των Υπηρεσιών τους, 
καθήκοντα φύλαξης στόχων και αναρίθμητων μέτρων τάξης ασφάλειας και τρο-
χαίας.
Η Πολιτική Ηγεσία απαιτεί απόδοση έχοντας την εσφαλμένη αντίληψη ότι υφί-
σταται το προσωπικό που υπήρχε πριν από 15-20 χρόνια !!! Καλύτερα ας μπει 
λουκέτο στις Υπηρεσίες, παρά να υπάρχει αυτή η ανισομέρεια και η υπολειτουρ-
γία που αποβαίνει εις βάρος της ασφάλειας των πολιτών και ας απολογηθούν 
στον ελληνικό λαό αυτοί που έφεραν τις Υπηρεσίες σε τέλμα.
Αναφορικά με το παρωχημένο μέτρο των πεζών περιπολιών, απλά προσκαλού-
με τους αρμόδιους να κάνουν μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Ας δουν επιτέ-

λους την πραγματικότητα και όχι το τι τους μεταφέρουν οι  ινστρούκτορες τεχνοκράτες μυστικο-
σύμβουλοι, που ουδεμία σχέση έχουν με το αστυνομικό έργο.
Προκειμένου να παράξει η ΕΛ.ΑΣ το αποτέλεσμα που επιθυμούν και αξίζουν οι φορολογούμενοι 
συμπολίτες μας, οι αστυνομικοί επιβάλλεται να εργάζονται υπό ενδεδειγμένες συνθήκες, με εξο-
πλισμό και όρους Αστυνομίας ευρωπαϊκού κράτους του 2021 και όχι με τις συνθήκες που επικρα-
τούσαν στη Χωροφυλακή του ’50 !
Επιτέλους ας ενστερνιστεί η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία τις  προτάσεις μας  και ας ενισχύσουν 
τις αφαιμαγμένες μάχιμες Υπηρεσίες με το απαιτούμενο προσωπικό, ώστε να ανταπεξέλθουν στις 
σύγχρονες απαιτήσεις που έχουν ανάγκη οι πολίτες και η κοινωνία.
Κλειδί, κατά τη γνώμη μας, αποτελεί η ενίσχυση των υπαρχουσών δομών και Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ 
και όχι η δημιουργία νέων χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, με ταυτόχρονη τη λήψη όλων των ενδε-
δειγμένων μέτρων σε όλα τα επίπεδα για τη θωράκιση του αστυνομικού, που προτάσσει τον εαυτό 
του, προκειμένου να αισθάνεται ασφαλής ο πολίτης.
Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών έχει διαχρονική θέση και προτάσεις για θέματα που 
αφορούν την Αστυνομία και το προσωπικό της. Δεν πορευόμαστε με στείρο συντεχνιακό πνεύμα 
όπως κάποιοι περιπλανώμενοι συνδικαλιστικοί θίασοι, αλλά με γνώμονα την ανάταση της Ελλη-
νικής Αστυνομίας προς όφελος των φορολογούμενων πολιτών. Και προπάντων δεν κρυβόμαστε, 
δεν στρουθοκαμηλίζουμε, αλλά ούτε έχουμε μυστικοσυμβούλους, αφού βρισκόμαστε καθημερι-
νά οι ίδιοι στις Υπηρεσίες μας, μεταφέροντας τα προβλήματα των συναδέλφων μας

“Πεζές” και ανούσιες εισηγήσεις

Το τραγικά εγκαταλελειμμένο  εσωτερικό περιβάλλον εργασίας

Οι περισσότεροι από εμάς υποχρεώνονται  να εργαστούν  σε ένα τραγικά εγκαταλελειμμένο τεχνητό περιβάλ-

λον, όπου τα πάντα έχουν δημιουργηθεί χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψιν τα αποτελέσματα σύγχρονων μελετών 

που εστιάζουν στην καλύτερη  αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον με απώτερο στόχο την λιγότερη 

καταπόνηση της ψυχοσωματικής υγείας του  προσωπικού και  την μέγιστη δυνατή  αύξηση της απόδοσης του.

Εστιάζω σε αυτές τις λεπτομέρειες:

1. Ο φωτισμός (όπου λειτουργεί είναι προβληματικός με λάθος χρωματικές αποχρώσεις και πολλές φορές συν-

δυασμένες διαφορετικού χρωματικού φάσματος λάμπες ) 

2. Ο κλιματισμός (οπού λειτουργεί δεν είναι συντηρημένος και καθαρός)  

3. Οι διαστάσεις των  γραφείων (δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο  να είναι στριμωγμένα σε μικρούς χώρους 

πολλά άτομα με μεγάλα επίπεδα θορύβου).

4. Τα δομικά υλικά στους τοίχους, ειδικά στις οροφές και τα πατώματα θέλουν άμεσα αντικατάσταση λόγο του 

ότι περιέχουν καρκινογόνα υλικά(αφορά τα παλιά κτήρια)

5. Τα έπιπλα, γραφεία και ειδικά οι καρέκλες είναι κακής ποιότητας  και πολλές είναι χαλασμένες και  δεν έχουν  

κατασκευαστεί για πολύωρη χρήση)  

6. Τα εργαλεία δουλειάς( φωτοτυπικά, κομπιούτερ και τα περιφερειακά τους τα οποία έχουν  πολλά προβλήμα-

τα λόγο παλαιότητας κ.τ.λ.).

Θα επικεντρωθώ στον φωτισμό μια και είναι το πιο εύκολο να αντικατασταθεί και με   σημαντικά μεγάλο χρημα-

τικό όφελος μάλιστα. Με τους νέου τύπου λαμπτήρες led να έχουν πλέον λογική τιμή αγοράς και την κατανάλω-

ση τους να είναι έως και 75% λιγότερη από τα υπάρχουσα  φωτιστικά   θα έχει γίνει οικονομική απόσβεση του  

κόστος  της αγοράς και της εγκατάστασης τους(συμπεριλαμβανομένου και της εργασίας) σε σύντομο χρονικό 

διάστημα 2-4 μηνών .Ο τρόπος λειτουργίας των  λαμπτήρων φθορίου  δημιουργεί ένα τρεμοπαίξιμο, που δεν 

γίνεται αισθητό από το ανθρώπινο μάτι άλλα το κουράζει με αποτέλεσμα να προκαλεί  ζαλάδες και πονοκεφά-

λους  μετά από λίγες ώρες χρήσης συνδυασμός με της χαμηλής ποιότητας  οθόνες που δεν είναι καν σωστά 

ρυθμισμένες  προκαλεί στα μάτια  ακόμα μεγαλύτερη φθορά.  

Η μείωση στην απόδοση είναι τεράστια αφού δεν επιτρέπουν οι συνθήκες ένας εργαζόμενος  να επιτύχει την 

απαραίτητη  συγκέντρωση . Η πίεση για απόδοση  ανεβάζει το επίπεδο του στρες με όλα τα γνωστά αρνητικά 

αποτελέσματα που δημιουργεί αυτό. Ανυπολόγιστη  είναι και  η ψυχοσωματική κόπωση με την μόνιμη κατα-

στροφή της υγεία του εκτιθεμένου (ειδικά για τα  μάτια). Προσοχή ακόμα και οι λάμπες τύπου led αν δεν είναι 

καλής ποιότητας παρουσιάζουν τα παραπάνω πρόβλημα. Τεράστιας σημασίας είναι και το  σωστό χρωματικό 

φάσμα  της λάμπας ανάλογα τον χώρο που θα τοποθετηθεί. 

Προτάσεις

1. Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων με νέου τύπου  led και με  σωστό χρωματικό φάσμα(στα γραφεία θέλει 

το 4000Κ-4500Κ)  .

2. Να αντικατασταθούν τα λάθος χρώματα στους τοίχους όταν είναι να ξανά βαφτούν. 

3. Με τεράστια προσοχή πρέπει να τοποθετούμε τους καμένους λαμπτήρες στην ανακύκλωση χωρίς να σπά-

σουν γιατί περιέχουν υδράργυρο και άλλα βλαβερά υλικά .

4. Αγορά νέων οθονών για τους  Η/Υ με ειδικές βάσεις(pivot) που να επιτρέπει την ιδανική ρύθμιση. 

5. Να αντικατασταθούν άμεσα χαλασμένες καρέκλες με νέες ποιοτικές  που έχουν κατασκευή ορθοπεδικής  

δομής που δεν κουράζουν το σώμα μετά από πολύωρη χρήση.

6. Να δοθεί μεγάλη προτεραιότητα  στην σωστή συντήρηση του κλιματισμού. 

7. Η χαλαρή μουσική στους χώρους μπορεί να ανεβάσει την διάθεση και την απόδοση.

8. Αναβάθμιση στις υποδομές των κυλικείων και στην  ποιότητα   των προϊόντων τους.  

9. Μπορούμε από μόνοι μας να κάνουμε εύκολα  έναν απλό έλεγχο με την κάμερα του κινητού μας η οποία και 

μπορεί να δει το   τρεμοπαίξιμο  των λαμπτήρων και των οθονών και όταν εντοπίζουμε πρόβλημα να  κάνουμε 

ενέργειες για την άμεση αντικατάσταση  τους.

Τέλος πρέπει να καταλάβουν επιτέλους ορισμένοι ότι το φτηνό το πληρώνεις 2 και 3 φορές και ότι  ο  ιδανικός 

χώρος εργασίας βοηθά στη μείωση του στρες και ενισχύει τη συγκέντρωση και τη δημιουργικότητα και φυσικά 

η οργάνωση  των εξωτερικών μονάδων έχει άμεση σχέση με από την απόδοση των εργαζομένων στους εσωτε-

ρικούς χώρους!!!

του Βατσιλίδη  Γεώργιου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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 Η απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον συναδέλφου μας της Ομάδας ΔΡΑΣΗ στη Ν. Σμύρνη, 
ήρθε ως επιστέγασμα του τοξικού κλίματος που είχε ύστερα από δεκάδες επιθέσεις εναντί-
ον αστυνομικών, τόσο εντός, όσο και εκτός υπηρεσίας.
Ευχόμαστε στον συνάδελφό μας ο οποίος από τύχη γλίτωσε τα χειρότερα, ταχεία ανάρρω-
ση. 
Απαιτούμε όπως οι υπαίτιοι της δολοφονικής επίθεσης οδηγηθούν άμεσα στη Δικαιοσύνη 
και απομονωθούν, καθ’ ότι αποτελούν απειλή για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και τη 
Δημοκρατία.  
Οι εικόνες που αντικρύσαμε θα πρέπει επιτέλους να κλείσουν την πόρτα των παθογενειών 
της μεταπολίτευσης που έχουν καταστήσει θλιβερές μειοψηφίες, θιασώτες της βίας και της 
τρομοκρατίας να έχουν το «μονοπώλιο της βίας», αντί αυτό να είναι προνόμιο της συντε-
ταγμένης Πολιτείας. Επειδή οι στιγμές που ζούμε ως εργαζόμενοι αστυνομικοί απαιτούν 
ψυχραιμία,ενότητα και συναδελφική αλληλεγγύη, δεν θα επεκταθούμε, άλλωστε οι εικόνες 
που όλοι είδαμε μιλούν από μόνες τους.
Θα ζητήσουμε όμως από όλο το πολιτικό σύστημα του Δημοκρατικού τόξου:

- Όπως αποφάσισε να απομονώσει και να μην συμπορευτεί με τους φασίστες, 
να απομονώσει, να καταδικάσει και να αφήσει στο περιθώριο τους οπαδούς της βίας, της 
αναρχίας και της τρομοκρατίας.
-  Να θωρακίσει θεσμικά – νομικά το επάγγελμα του αστυνομικού αυστηροποιώ-
ντας τις ποινές για επιθέσεις εναντίον μας.
- Να περιγραφεί ξεκάθαρα ο τρόπος με τον οποίο οι αστυνομικοί επιχειρούν, ώστε 
να μην αναγάγονται όλα εντέχνως σε «αστυνομική βία», βάσει της ιδεολογίας ενός εκά-
στου.
Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι εμείς όπου έχει χρειαστεί έχουμε στηλιτεύσει τα λάθη μας. 
Τουναντίον, με λύπη μας διαπιστώνομε πως για όσα κατά καιρούς λαμβάνουν χώρα ενα-
ντίον μας, οι καταδίκες είναι αόριστες, πολιτικάντικες, με συμψηφιστική διάθεση και χωρίς 
καμία πρόθεση να αντιμετωπιστούν επί της ουσίας.
Δεν θα ήταν άλλωστε υπερβολή να αναφέρουμε ότι ίσως είμαστε οι μοναδικοί πολίτες 
αυτής της Χώρας για τους οποίους κάποιοι δεν αναγνωρίζουν το τεκμήριο της αθωότητας 
(σε αντίθεση με δράστες ακόμα και των πιο ειδεχθών εγκλημάτων) και οποιαδήποτε λαν-
θασμένη ενέργεια ενός από εμάς, λαμβάνει από τους επιτήδειους διαστάσεις  καθολικού 
χαρακτήρα, καταδικάζοντας και τσουβαλιάζοντας συλλήβδην όλους τους εργαζόμενους 
αστυνομικούς.

Οργανωμένο σχέδιο από επίδοξους δολοφόνους – Απομονώστε τους

Θερμά συγχαρητήρια στους συναδέλφους Υ.Κ.Α. – Δ.Α.Ε.Ε.Β. για τις 
συλλήψεις

Όπως «βροντοφωνάξαμε» με την από 10/03/2021 ανακοίνωσή μας, ζήτημα τιμής για μας 
(και για όλους τους συναδέλφους) αποτελεί ο εντοπισμός και η σύλληψη των δραστών της 
άνανδρης απόπειρας ανθρωποκτονίας εναντίον των αστυνομικών της ομάδας ΔΡΑΣΗ στη 
Νέα Σμύρνη. 
Εκφράζουμε λοιπόν τα θερμά μας συγχαρητήρια στους συναδέλφους της Υ.Κ.Α. και της 
Δ.Α.Ε.Ε.Β. οι οποίοι λειτουργώντας με απόλυτο επαγγελματισμό και αυταπάρνηση κατά-
φεραν να οδηγήσουν στην Δικαιοσύνη άτομα τα οποία φέρονται να είναι κάποιοι από τους 
δράστες της δολοφονικής επίθεσης. Έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην επιχειρησιακή επάρ-
κεια των συναδέλφων μας, θεωρούμε βέβαιο ότι θα χυθεί άπλετο φως και όλοι αυτοί που 
προσπάθησαν να λιντσάρουν τον άτυχο συνάδελφό μας θα λογοδοτήσουν στα Ποινικά Δι-
καστήρια.
Σε αυτό το σημείο δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε την έντονη αποδοκιμασία μας για τον 
τρόπο που ορισμένοι ως περιφερόμενος θίασος σε τηλεοπτικές εκπομπές προανήγγελλαν 
συλλήψεις χωρίς κατά την γνώμη μας να σέβονται βασικές αρχές της προανάκρισης και τον 
αγώνα που έδιναν όσοι είχαν την ευθύνη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη. Ως Ένωση δεν 
το έχουμε κάνει ποτέ, δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτόν τον κατήφορο, θα λειτουρ-
γούμε πάντοτε με σεβασμό προς εκείνους οι οποίοι δίνουν την καθημερινή μάχη για την 
εγκληματικότητα. Ο αγώνας για την αυτοπροβολή δεν έχει θέση στο συνδικαλιστικό μας 
κίνημα.
Αφού εκφράσουμε για ακόμα μια φορά την ευχή μας ο συνάδελφός μας να αναρρώσει 
σύντομα και να είναι το τελευταίο θύμα της τυφλής βίας που απειλεί αστυνομικούς και 
πολίτες, θα θέλαμε να δώσουμε συγχαρητήρια στους Αστυνομικούς της Υ.Α.Τ. που με την 
καθοριστική τους επέμβαση συνεπικουρούμενοι από αστυνομικούς της ομάδας ΔΡΑΣΗ, κα-
τάφεραν να σώσουν το συνάδελφο από το λιντσάρισμα. Το ίδιο βράδυ του τραυματισμού 
του, του εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας με την παρουσία αντιπροσωπείας του Προεδρείου 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.
Κλείνοντας, και με το βλέμμα στραμμένο σε όσα τα πολιτικά κόμματα συζητούν στη Βουλή 
θα ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ξανά:

• Την θεσμική θωράκιση των αστυνομικών
• Την πλήρη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο επιχειρούμε κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης των καθηκόντων μας
• Την αυστηροποίηση για αδικήματα που τελούνται σε βάρος αστυνομικών εντός 
και εκτός Υπηρεσίας
• Αναβάθμιση της εκπαίδευσης, εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, ενιαίο τρόπο 
πρόσληψης και κυρίως μια ομογενοποιημένη και αδιαίρετη αστυνομία.

Τολμήστε να μας ακούσετε!!!
Δείξτε σε αστυνομικούς και πολίτες ότι η δημόσια ασφάλεια και η κοινωνική ειρήνη είναι 
προτεραιότητα, πυλώνα των οποίων αποτελούν οι Έλληνες αστυνομικοί.
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Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εκφράζουμε  τα θερμά μας συγχαρη-
τήρια στους συναδέλφους της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και 
Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, καθώς και στους συναδέλφους 
της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του Α.Ε.Α., ο οποίοι εργαζόμενοι 
πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου τους και λειτουργώντας με απόλυτο επαγ-
γελματισμό, υπομονή, μεθοδικότητα και αυταπάρνηση, κατάφεραν να ταυτοποι-
ήσουν τον δράστη του στυγερού εγκλήματος των Γλυκών Νερών που συγκλόνισε 
το πανελλήνιο και  με συντριπτικά ενοχοποιητικά στοιχεία εις βάρος του να τον 
οδηγήσουν στην Δικαιοσύνη, αποσπώντας τα θετικά σχόλια των πολιτών και των 
Μ.Μ.Ε.
Σε αυτό το σημείο δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε την έντονη αποδοκιμασία 
μας για τον τρόπο που ορισμένοι «πανελίστες» συνδικαλιστές της Αστυνομίας οι 
οποίοι μην έχοντας ιδέα ούτε για τις βασικές αρχές της προανάκρισης και γενικό-
τερα της ποινικής διαδικασίας, προβαίνουν μέσω τηλεοπτικών εκπομπών σε άτο-
πες προσωπικές κρίσεις επί παντός επιστητού, δημιουργώντας τεράστια σύγχυση 
στην κοινή γνώμη.
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και εκπρόσωποι 10.000 αστυνομι-
κών έχουμε πολλάκις ξεκαθαρίσει ότι δεν συνδιοικούμε και ουδέποτε θα παρα-
στήσουμε τους Εκπροσώπους Τύπου της Ηγεσίας. Δεν το έχουμε πράξει ποτέ και 
ούτε πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτόν τον κατήφορο. Ο ρόλος μας έγκειται 
καθαρά στη διασφάλιση της εργασιακής ηρεμίας των συναδέλφων μας και στην 

τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, προς όφελος τόσο των αστυνομικών όσο και 
των πολιτών.
Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών λειτουργεί πάντοτε με σεβασμό προς 
τους συναδέλφους οι οποίοι δίνουν την καθημερινή μάχη για την εγκληματικό-
τητα. Διαχωρίζουμε τη θέση μας από δηλώσεις που ούτε εκπροσωπούν, αλλά 
ούτε εκφράζουν το Προεδρείο της Ένωσης. Ο αγώνας για την αυτοπροβολή δεν 
έχει θέση στο συνδικαλιστικό μας κίνημα, στο οποίο λόγο έχουν αποκλειστικά τα 
θεσμικά όργανα. Τούτο άλλωστε γνωστοποιήσαμε και με την υπ’ αριθ. 200/46-ν 
από 05/01/2021 ανακοίνωσή μας.

Θα ήθελα να μεταφέρω πολύ πεζά και απλά κάποιες σκέψεις και προβληματι-
σμούς που μου μεταφέρονται και από αρκετούς συναδέλφους και αφορούν το 
συνδικαλιστικό κίνημα. Παρακολουθώ εδώ και καιρό ορισμένους συνδικαλιστές 
να επιδίδονται σε ένα απίστευτο κρεσέντο αυτοπροβολής σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, σε κανάλια και σε διάφορες ιστοσελίδες και απλά αναρωτιέμαι αν 
αυτό ωφελεί σε κάτι τον απλό αστυνομικό και την εν γένει προσπάθεια του οργα-
νωμένου συνδικαλιστικού κινήματος.
Ως Γενικός Γραμματέας της Ε.ΑΣ.Υ.Α. καθημερινά μεταβαίνω στη Γ.Α.Δ.Α. να ανα-
λάβω υπηρεσία σε Κεντρική Υπηρεσία Ασφαλείας που υπηρετώ και συναντώ συ-
ναδέλφους από διάφορες Υπηρεσίες, δεχόμενος ερωτήματα τύπου:
• «Γιατί ο τάδε συνδικαλιστής που δεν έχει καμία σχέση με την Υπηρεσία 
μου, τοποθετήθηκε σε κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας προβαίνοντας σε κρίσεις 
επί παντός επιστητού για τρέχουσα μυστική προανάκριση η οποία διενεργείται; 
Αυτός είναι ο ρόλος σας να παριστάνετε στα κανάλια τους αυτόκλητους εκπροσώ-
πους Τύπου της Ηγεσίας;;». «Όχι δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Σε μένα γιατί το λες 
όμως συνάδελφε;», αποκρίνομαι.  «Γιατί εσένα βρήκα» απαντά. Και δίκιο έχει. 
• «Γιατί συνάδελφε είναι κακό το προταθέν βαθμολόγιο;», ρωτώ κά-
ποιον. «Επωφελείσαι σε εκείνο και σε εκείνο το κομμάτι σε όλες τις βαθμίδες σε 
συνάρτηση με τα χρόνια υπηρεσίας» του εξηγώ. «Δεν ξέρω, έτσι διάβασα στα 
site» απαντάει.  Τα προαναφερόμενα βεβαίως αποτελούν απόρροια μιας ενορ-
χηστρωμένης προσπάθειας δημιουργίας ίντριγκας, με σκοπό τη διάσπαση του 
συνδικαλιστικού κινήματος.
• Κάποιοι άλλοι μην έχοντας να επιδείξουν συνδικαλιστικό έργο και για 
να βρίσκονται συνεχώς στο προσκήνιο, το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν μονί-
μως συγχαρητήρια, ωσάν να είναι Διοικητές Υπηρεσιών !
• Στο βωμό προσωπικών φιλοδοξιών γεννώνται αντιπαλότητες που βο-
λεύουν, ώστε να εδραιωθούν ορισμένοι στο συνδικαλιστικό γίγνεσθαι. Ως απο-
τέλεσμα, περιφέρονται σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς 
σαν προεκλογικά σποτ στις ιστοσελίδες, αντί αυτά να κατατίθενται επισήμως στα 
Διοικητικά Συμβούλιο των Σωματείων, ώστε να προωθηθούν θεσμικά προς επίλυ-
ση.
• Ακόμα και το ζήτημα των εμβολίων προβλέπω ότι δυστυχώς θα διχά-
σει τους αστυνομικούς σε περίπτωση που αυτό καταστεί υποχρεωτικό από την 
Κυβέρνηση. Επικοινωνούν αρκετά μέλη με τα γραφεία της Ένωσης και ζητούν να 
αντιδράσει ο συνδικαλισμός σε συντρέχουσα περίπτωση. Από την πλευρά τους 
έχουν δίκιο. Από την άλλη, επικοινωνούν ήδη συνάδελφοι- μέλη με την Ένωσή 
μας και ζητούν από το Σωματείο να τους προστατέψει ώστε να μην εκτελούν υπη-
ρεσία με ανεμβολίαστο αστυνομικό διότι θεωρούν ότι κινδυνεύουν. Και αυτοί 
από την πλευρά τους έχουν δίκιο. 
Και μονίμως το συνδικαλιστικό κίνημα στη μέση ωσάν να διοικεί και να αποφα-
σίζει για όλα ! Σ’ αυτό βεβαίως το κομμάτι φέρουν τεράστια ευθύνη και κάποιοι 
συνδικαλιστές διαχρονικά. Το διαίρει και βασίλευε εξυπηρετεί άλλωστε τις εκά-

στοτε Ηγεσίες, ώστε αυτές να καρπώνονται μόνο τα καλά και τα Σωματεία τα 
άσχημα. Έχουν δυστυχώς αρκετοί μπερδέψει το ρόλο τους και τούτο αποβαίνει 
εις βάρος του εργαζόμενου αστυνομικού. 
Όλοι αυτοί οι λαλίστατοι συνδικαλιστές, έχουν έστω και μια φορά  εξηγήσει στον 
συνάδελφο ότι όπως μια Υπηρεσία έχει ιεραρχία, το ίδιο ισχύει και στο συνδικα-
λιστικό κίνημα σε όλο τον κόσμο και προκειμένου να διεκδικηθεί ένα ζήτημα τού-
το πρέπει να κατατεθεί στα Θεσμικά Όργανα, να μελετηθεί και στη συνέχεια να 
προωθηθεί ιεραρχικά προς τους αρμοδίους Φορείς; Τους έχει ποτέ ενημερώσει 
ότι εγγεγραμμένο μέλος τυγχάνει κάποιος στην τοπική Ένωση που υπηρετεί (π.χ. 
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αν υπηρετεί σε Υπηρεσία εντός των γε-
ωγραφικών της ορίων) και εκεί πρέπει να απευθύνεται για οποιοδήποτε ζήτημα 
που τον απασχολεί και όχι στις αποκλειστικά ενημερωτικές ομάδες του facebook;  
Του γνώρισε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων αποτελεί 
Δευτεροβάθμιο Όργανο και έχει 58 μέλη, ήτοι τις Πρωτοβάθμιες  Ενώσεις Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων της Χώρας; Τον ενημέρωσε ότι στις τοπικές Ενώσεις Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων δεν εγγράφονται μόνο οι κατώτεροι όπως έχει επικρατήσει, 
αλλά όλοι οι αστυνομικοί υπάλληλοι από τον βαθμό του Αστυφύλακα μέχρι του 
Αντιστρατήγου;  Είναι ενήμεροι οι συνάδελφοι ότι υπάρχουν Συλλογικά Όργανα 
(Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση μελών για τις Ενώσεις, Πανελλαδικό Συ-
νέδριο σε επίπεδο Ομοσπονδίας, ψηφοφορίες έγκρισης ή μη απολογισμών, εκλο-
γές) και ότι τα Σωματεία δεσμεύονται από τις αποφάσεις τους ;
 Ελάχιστοι τα γνωρίζουν και δεν τους ενδιαφέρει κιόλας και καλά κάνουν από την 
πλευρά τους. Τους συναδέλφους τους αφορά η διασφάλιση της καθημερινότητάς 
τους, η θεσμική τους θωράκιση και η συνδρομή του Σωματείου τους σε τυχόν 
προβλήματα που θα ανακύψουν. Δεν κερδίζουν κάτι αν  π.χ. ο Χύτας ή ο Πάκος 
και ο κάθε Χύτας – Πάκος δηλώσει σε ένα κανάλι ότι οι έρευνες της Υπηρεσί-
ας στρέφονται προς εκείνη την κατεύθυνση για την τάδε υπόθεση. Η Ελληνική 
Αστυνομία έχει Διοίκηση, Ηγεσία και εκπροσώπους Τύπου και κάλλιστα μπορεί 
να απαντήσει σε ερωτήσεις και να ενημερώσει (αν το κρίνει φρόνιμο) για κάποια 
υπόθεση που απασχολεί τα Μ.Μ.Ε. και την κοινή γνώμη.
Από την άλλη, η άγνοια, η αδιαφορία και η γενίκευση των πάντων από την πλευ-
ρά των συναδέλφων εξυπηρετεί αυτό το «μπάχαλο» και την πολυφωνία. Πρέπει 
όμως κάποια στιγμή και οι συνάδελφοι να ξεχωρίσουν την «ήρα από το στάρι», να 
αγκαλιάσουν τις Ενώσεις τους και στις εκλογές, όποτε αυτές και να γίνουν, να επι-
λέξουν αυτούς που θα τους εκπροσωπούν, με γνώμονα και κριτήριο την προσφο-
ρά τους στις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις και την προάσπιση των συμφερόντων 
τους. Τα άλυτα προβλήματα είναι πολλά και ο αγώνας ανηφορικός. Απαιτείται 
σύμπνοια, συμπόρευση, δύναμη, στήριξη και ενότητα. Εύχομαι σε όλους τους 
συναδέλφους υγεία και να περάσουν καλά στην καλοκαιρινή άδειά τους. 
Ραντεβού στο δρόμο και στους αγώνες, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο 
στην κινητοποίηση στη Δ.Ε.Θ., όπως ανακοίνωσαν πρόσφατα οι Ομοσπονδίες 
Αστυνομικών, Πυροσβεστών, Λιμενικών.  Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.

Συγχαρητήρια σε Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι. – Δ.Ε.Ε. – Διαχωρισμός από τους πανελίστες 
συνδικαλιστές

Απαιτείται σύμπνοια και ενότητα και όχι έντεχνη διάσπαση

Του Χύτα Κωνσταντίνου
Γενικού Γραμματέα Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ
- Στα χρόνια της κρίσης υποστήκαμε απώλειες οι οποίες ήταν παντελώς  άδικες και ανα-
κόλουθες με την προσφορά μας  στην Ελληνική κοινωνία
- Ειδικότερα με το νόμο 4472 /2017, δηλαδή με το μισθολόγιο  των Τόσκα-Καμμένου, 
είχαμε  σοβαρές οικονομικές απώλειες και ιδιαίτερα στο φάσμα των χαμηλόβαθμων συναδέλφων,  
απώλειες που έφτασαν έως και 230 ευρώ  μικτά.
- Προκειμένου  να αντισταθμιστούν  οι μεγάλες απώλειες που υπέστησαν κυρίως  οι 
χαμηλόβαθμοι συνάδελφοι, η ΠΟΑΣΥ  και το συνδικαλιστικό κίνημα κατέθεσαν  μια βαθμολογική  
μεταρρύθμιση  που έχει  ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει στο αστυνομικό προσωπικό  μία σοβα-
ρή ελπίδα αναβάθμισης τους, αλλά και να αμβλύνει τις άδικες ανισότητες μεταξύ των στελεχών 
των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Το εκάστοτε βαθμολόγιο  αφορά μόνο το σώμα που απευθύνεται, σε αντίθεση με το 
μισθολόγιο που αφορά το σύνολο των  στελεχών των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνά-
μεων .
- Το Βαθμολόγιο λόγω της δομής του μισθολογίου , επηρεάζει θετικά τα στελέχη που 
αφορά.
- Το προταθέν βαθμολόγιο του Αστυνομικού Προσωπικού επιφέρει σε μεγάλο αριθμό 
Αστυνομικών άμεση βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη που φτάνει σε κάποιους  ακόμη και  σε 
3 μισθολογικά κλιμάκια. Αυτό έχει  ως αποτέλεσμα την μείωση  των μισθολογικών απωλειών των 
Αστυνομικών, που προήλθανε από τις μισθολογικές μεταρρυθμίσεις όλων των κυβερνήσεων κατά 
την διάρκεια των μνημονίων. Μειώνει ή και εξαλείφει τις προσωπικές διαφορές των στελεχών της 
Αστυνομίας που προέκυψαν από το μισθολόγιο Τόσκα –Καμένου, αυξάνει σε πολλά στελέχη τις 
μηνιαίες αποδοχές, αυξάνει τις συντάξιμες αποδοχές και ως εκ  τούτου τις παροχές που απορρέ-
ουν από αυτές. Αυξάνει τα έσοδα των ασφαλιστικών φορέων, και  ενισχύει τη βιωσιμότητα τους.
Εξέλιξη Αστυφυλάκων μη Ανακριτικών Υπαλλήλων
Στο άρθρο 11 του νόμου 3686/2008 προβλέπονταν ότι Αστυφύλακες που δεν ασκούν καθήκοντα 
ανακριτικού υπαλλήλου, προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα και του Αρχιφύλακα με την 
συμπλήρωση 12 και 16ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ,ενώ με αίτηση τους  
με την συμπλήρωση 33ετών πραγματικής υπηρεσίας, πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη 
τους ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω ορίου ηλικίας προάγονται στους βαθμούς του 
Ανθυπαστυνόμου και Υπαστυνόμου Β΄.
Με το προταθέν βαθμολόγιο  οι παραπάνω Αρχ/κες   με τη συμπλήρωση τριάντα (30) ετών πραγ-
ματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Συμβουλίου Κρί-
σεων, προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται 
μόνο μια (1) φορά, τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου συμπληρώ-
νουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο.
Κατ’ εξαίρεση , στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου προάγονται  και οι Αρχιφύλακες που έχουν πα-
ρατείνει το όριο ηλικίας του βαθμού τους και είτε ανήκουν στην κατηγορία των επιτυχόντων το 
έτος 1989 και κατετάγησαν τα επόμενα έτη (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3075/2002, A΄ 297), είτε για 
οιοδήποτε λόγο κατετάγησαν στο Σώμα με όριο ηλικίας μεγαλύτερο από αυτό του 28ου έτους, 
ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μόνο μια (1) φορά, τον Δεκέμβριο του προηγούμενου 
έτους αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν το 58ο έτος της ηλικίας τους
Όλοι οι παραπάνω  γίνονται ανακριτικοί υπάλληλοι και επιμορφώνονται με σεμινάρια σε θέματα  
ανακριτικών καθηκόντων εκτελούν καθήκοντα του βαθμού τους και  έχουν οργανική θέση Αστυ-
φύλακα
Τέλος προάγονται στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Β΄ και Υπαστυνόμου Α,΄30ημέρες πριν την 
αποστρατεία τους, οι Ανθυπαστυνόμοι  που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας ενώ όσοι απο-
στρατεύονται με  αίτησή τους, εφόσον συμπληρώσουν ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό τους 
απονέμεται ο  αμέσως επόμενος βαθμός εν αποστρατεία.

Ας δούμε όμως μερικά παραδείγματα
- Αρχιφύλακας της Β κατηγορίας με 30  έτη υπηρεσίας βρίσκεται με το ισχύον  βαθμολό-
γιο στο 10ο κλιμάκιο και έχει βασικό 1925 ευρώ και 90ευρώ επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών.
Με το προταθέν βαθμολόγιο στα 30 χρόνια  εφόσον προαχθεί σε Ανθ/μο  θα έχει την παρακάτω 
οικονομική  εξέλιξη  
 Η μισθολογική κατάταξη των αστυνομικών στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται στις δια-
τάξεις  του Ν 4472/17 πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας  που έχουν στην ΕΛ.ΑΣ  
, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη από το φορέα 
αυτόν μέχρι και την 31.12.2016
Την ίδια εξέλιξη έχουν και οι Ειδικοί Φρουροί που γίνονται Αστυφύλακες.
Εξέλιξη Ανακριτικών Αστυφυλάκων

Οι Αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι του νόμου 2226/1994,  προάγονται στο βαθμό του Υπαρ-
χιφύλακα, Αρχιφύλακα και Υπαστυνόμου με την συμπλήρωση 10, 14,& 24 έτη υπηρεσίας από την 
κατάταξη τους  στο σώμα. Δηλ. γίνονται ένα χρόνο νωρίτερα Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι σε 
σχέση με τον 3686/2008.
Οι Ανθυπαστυνόμοι επίσης αυτής της κατηγορίας  με αίτησή τους και 33 χρόνια υπηρεσίας από 
την κατάταξή τους στο σώμα προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β ’ενώ με 37έτη υπηρεσίας 
προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄.
Τέλος προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’,30ημέρες πριν την αποστρατεία τους, οι Υπα-
στυνόμοι Α’ & Β’ που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας.
Έχοντας  το βαθμό του Αρχιφύλακα ένα χρόνο νωρίτερα, θα βρεθούν από το κλιμάκιο 22 στο 
κλιμάκιο 21 και θα έχουν  αύξηση 30ευρώ στον βασικό  +10 (των ιδιαίτερων συνθηκών) =40ευρώ.
Στα  24 χρόνια που θα γίνουν Ανθυπαστυνόμοι κατά ένα έτος  γρηγορότερα  θα βρεθούν από το 
14ο κλιμάκιο στο 13 κλιμάκιο και θα έχουν αύξηση 60 ευρώ στον βασικό  +10( των ιδιαίτερων 
συνθηκών) = 70 ευρώ.
Στα 32 έτη θα βρίσκονταν στο κλιμάκιο 7 και δεν θα είχαν άλλη αύξηση  μιας και θα παρέμειναν 
Ανθ/μοι.
 Στα 33 έτη με το προταθέν μισθολόγιο  θα προαχθούν  στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ θα βρε-
θούν στο κλιμάκιο 6 και θα έχουν 60 ευρώ αύξηση +20 (ιδιαιτέρων συνθηκών)=80 ευρώ.
Ενώ στα 37 έτη που θα προαχθούν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ θα βρεθούν στο κλιμάκιο 5 και 
θα  έχουν 30 ευρώ αύξηση.
Βαθμολογική εξέλιξη Αρχ/κων - Ανθυπαστυνόμων
Οι Αρχιφύλακες με προαγωγικές εξετάσεις  προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου με τη 
συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό τους.  Κατ` εξαίρεση οι Αρχιφύλακες που έχουν πτυχίο ΑΕΙ 
& ΤΕΙ. προάγονται  με 2έτη υπηρεσίας στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου εφόσον ο τίτλος σπουδών 
τους δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθμό του Αρχιφύλακα».
Οι παραπάνω Ανθυπαστυνόμοι  προάγονται στον βαθμό του Υ/Β΄ με αίτηση τους και 9 έτη στον 
βαθμό,  (πριν απαιτούνταν  η΄26 έτη στο σώμα ή με αίτηση του και 22 έτη πραγματικής υπηρεσίας 
από την κατάταξη τους, εκ των οποίων έντεκα (11) στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, εφόσον είναι 
αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προάγονται λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών 
πραγματικής υπηρεσίας) και στον βαθμό του Υ/Α΄ με 4 έτη στον βαθμό του Υ/Β΄ καθώς  και στον 
βαθμό του Α/Β΄ με 5 έτη στον βαθμό του Υ/Α.
Τέλος  30 ημέρες πριν την αποστρατεία τους ,προάγονται στο βαθμό του Αστυνόμου Α’, οι Αστυνό-
μοι Β’ που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι οι οργανικές θέσεις στον βαθμό του Α/Β είναι 200 και όσοι  Υ/Α συ-
μπληρώνουν  9 χρόνια στον βαθμό του αξιωματικού (Υ/Β+Υ/Α) προάγονται εκτός οργανικών θέ-
σεων.
Ας δούμε ένα παράδειγμα, τι κερδίζει ένας Υ/Α΄ της παραπάνω κατηγορίας που προάγεται σε Α/Β΄
- Υ/Α με 5 χρόνια στον βαθμό ,32 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και  9 χρόνια στον 
βαθμό του Αξιωματικού  βρισκόταν  στο κλιμάκιο  5  με βασικό μισθό 2165 και επίδομα ιδιαίτερων 
συνθηκών 130 ευρώ  σύνολο  2295 ευρώ . Με την προαγωγή του  στον βαθμό του Α/Β΄ θα βρεθεί 
στο κλιμάκιο 4 με 2265 και επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών 160 ευρώ  σύνολο  2425 ευρώ. 
Δηλ. θα πάρει  130 ευρώ αύξηση μικτά.  
Σημείωση
Σε σχέση  με το προηγούμενο μισθολόγιο  η συγκεκριμένη κατηγορία θα έχει 106 ευρώ αύξηση.

Εξέλιξη Ανθ/νων  που εισήχθηκαν στα ΤΕΜΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΕΜΑ, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των Αστυνομικών Διευθυντών από 10 σε 40 .
Οι Ανθυπαστυνόμοι προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β` μετά την αποφοίτηση τους από 
το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), στο οποίο εισάγονται 
κατόπιν εξετάσεων
Οι Ανθυπαστυνόμοι του άρθρου 10 προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β` μετά την αποφοί-
τηση τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), στο οποίο 
εισάγονται κατόπιν εξετάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
Οι Υπαστυνόμοι Β’ απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. εξελίσσονται μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Δι-
ευθυντή και προάγονται, εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, λόγω συμπληρώσεως 35ετίας ή 
καταλήψεως από το όριο ηλικίας, εκτός οργανικών θέσεων, μέχρι το βαθμό του Ταξίαρχου.  Οι 
Αστυνομικοί Διευθυντές, στους βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντή και Ταξιάρχου οι Αστυνομι-
κοί Υποδιευθυντές, του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και Αστυνομικού Διευθυντή οι Αστυνόμοι Α΄, 
του Αστυνόμου Α΄ και Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι Αστυνόμοι Β΄ και του Αστυνόμου Β΄ και Αστυ-
νόμου Α΄ οι Υπαστυνόμοι Α΄ και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό 
στον οποίο προήχθησαν, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
Αξιωματικοί –Απόφοιτοι της σχολής Αξιωματικών

Μειώνεται ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας για την προαγωγή τους στους βαθμούς του Υπαστυνό-
μου Α’,του Αστυνόμου Β’ και του Αστυνόμου Α’ . Αυξάνεται κατά 2έτη ο χρόνος παραμονής στο 
βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού και προάγο-
νται στο βαθμό του Υποστρατήγου 30ημέρες πριν την αποστρατεία τους οι Αστυνομικοί Διευθυ-
ντές που καταλαμβάνονται από όριο ηλικίας ή συμπληρώνουν 35 έτη ευδόκιμης υπηρεσίας.
Η μισθολογική κατάταξη των αστυνομικών στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται στις δια-
τάξεις  του Ν 4472/17 πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας  που έχουν στην ΕΛ.ΑΣ  
, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη από το φορέα 
αυτόν μέχρι και την 31.12.2016
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Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων που αφορούσαν το αναγραφόμενο στο θέμα 
αντικείμενο, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να επανέλθουμε, καθότι καίτοι έχει παρέλθει 
σχεδόν ένας χρόνος, ουδεμία εξέλιξη υπάρχει επί του όλου ζητήματος που απασχολεί μεγά-
λο αριθμό συναδέλφων-μελών μας.
Το 2019 με την αλλαγή της διακυβέρνησης της Χώρας, είχαμε λάβει διαβεβαιώσεις από 
την Κυβέρνηση ότι κάποια δίκαια αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος που απασχο-
λούν μεγάλο αριθμό συναδέλφων – μελών μας θα επιλύονταν με νομοθετική ρύθμιση. 
Εντούτοις, ενάμιση χρόνο μετά, το όλο ζήτημα της αδυναμίας αναγνώρισης της μάχιμης 
πενταετίας για τους κατατασσόμενους στο Σώμα μετά την 01-01-2011 παραμένει σε εκκρε-
μότητα!!! Ενώ μετά από συντονισμένες ενέργειες των Ομοσπονδιών Σωμάτων Ασφαλείας 
προς το Υπουργείο Εργασίας, εκδόθηκε την 21-05-2019 το υπ’ αριθ. Φ10042/40444/1053 
διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου και δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες σύμφωνα 
με τις οποίες οι συνάδελφοί μας που υπάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
2 του Ν.3865/2010 αυτοδικαίως στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ (νυν 
ΕΦΚΑ), δύνανται να αναγνωρίσουν ως διπλάσιες τις υπηρεσίες που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), πλην όμως τα αιτήματα 
που καταθέτουν στις Υπηρεσίες τους για αναγνώριση 
της μάχιμης πενταετίας δεν είναι δυνατόν να διεκ-
περαιωθούν ιεραρχικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
του Αρχηγείου, λόγω έλλειψης σχετικής τους ενημέ-
ρωσης για τον τρόπο και την διαδικασία αναγνώρι-
σης της μάχιμης πενταετίας για αυτή την κατηγορία 
συναδέλφων μας.
Καίτοι έχει παρέλθει πολύ μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, τόσο η Ομοσπονδία μας θεσμικά, όσο και η αρ-
μόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου μας με υπηρεσιακή 
αλληλογραφία, έχουν έγκαιρα θέσει το όλο ζήτημα 
με σαφήνεια προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και κακώς, κατά την 
άποψή μας, δεν υπάρχει έως σήμερα καμία εξέλιξη.  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του 
Ν. 3865/10 για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας 
και του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος υπηρεσί-
ας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο 
διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 
του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων 
(Π.Δ. 169/2007, ΦΕΚ 210 Α΄, αναγνωρίζεται ως συ-
ντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστι-
κών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από 
τους ενδιαφερομένους, ειδικά από τη στιγμή που οι 

εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία 
πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 55 του 
Ν. 1249/1982 ΦΕΚ 43 Α΄) παρακρατούνται κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ 
ανώτατο όριο για μία πενταετία.
Τονίζεται ότι οι συνάδελφοι που κατατάχτηκαν μετά την 01/01/2011 εκτελούν τα ίδια καθή-
κοντα και έχουν τις ίδιες μισθολογικές απολαβές με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους 
που αναγνωρίζουν την μάχιμη πενταετία και θεωρούμε αυτονόητο ότι για λόγους ισονομί-
ας άπαντες πρέπει να έχουν το δικαίωμα αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας με ποσοστό 
20% της αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου όπως ισχύει σήμερα.
 Κύριοι Υπουργοί,
 Επειδή θεωρούμε ότι η κατηγορία αυτή των συναδέλφων- μελών μας υφίσταται κατάφορη 
αδικία, παρακαλούμε όπως με δικές σας παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους Φορείς, εκκι-
νήσει η διαδικασία αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας και για τους κατατασσόμενους στο 
Σώμα μετά την 01-01-2011.

Με σχετικά έγγραφά μας αιτηθήκαμε την επέκταση της δυνατότητας αναγνώρισης της μά-
χιμης πενταετίας του Π.Δ. 169/2007 στις φρουρές Α.Μ.Α. και Α.Ε.Α./Δ.Ε.Λ., ένα κατά την 
άποψή μας δίκαιο και διαχρονικό αίτημα.
Έκτοτε, αρκετά μέλη της Ένωσής μας επικοινωνούν με τα γραφεία μας και μας ενημερώ-
νουν ότι και κάποιες άλλες Υπηρεσίες όπως η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
και η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας οι οποίες διοικητικά υπάγονται στο Αρχηγείο της 
ΕΛ.ΑΣ., δεν έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίσουν τη μάχιμη πενταετία, ενώ επιφορτίζο-
νται καθημερινά με προανακριτικά καθήκοντα, αυτοψίες χώρων και με αρκετά εξωτερικά 
μάχιμα καθήκοντα.
Κύριοι Υπουργοί,
Κύριε Αρχηγέ,
Οι υπηρετούντες συνάδελφοι των προαναφερόμενων Υπηρεσιών (Φρουρά Α.Μ.Α., Φρου-
ρά Α.Ε.Α./Δ.Ε.Λ., ΔΙ.Δ.Η.Ε., Δ.Ο.Α.) εκτίθενται στους παντοειδείς κινδύνους  εκτελώντας 
καθήκοντα εφάμιλλα μάχιμων Υπηρεσιών και εξαιτίας γραφειοκρατικών αγκυλώσεων δεν 
δύναται να αναγνωρίσουν την μάχιμη πενταετία.
Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε όπως τροποποιηθεί το άρθρο 40 του Π.Δ., 169/2007 
και συμπεριληφθούν και οι Υπηρεσίες αυτές με αναδρομική ισχύ, διορθώνοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο μια αδικία ετών.

Αναγνώριση μάχιμης πενταετίας για τους κατατασσόμενους 
στην ΕΛ.ΑΣ. μετά την 01-01-2011

Επέκταση δυνατότητας αναγνώρισης μάχιμης πενταετίας
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Η ΦΩΝΗ 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

Με τις τελευταίες προμήθειες υλικών ολοκληρώθηκε πλέον  ένα χρόνιο αίτη-
μά μας. Από το σημείο που δεν υπήρχε δυνατότητα ούτε για αναγόμωση πυρο-
σβεστήρων φτάσαμε να υπάρχουν υλικά στις αποθήκες μας ακόμα και για όσους 
μετατίθενται στην υπηρεσία μας. Έγινε προμήθεια σε θώρακες, τζάκετ, αρβύλες, 
φόρμες και σε άλλα υλικά σε ικανοποιητικό βαθμό και σε πολύ καλή ποιότητα. Με 
αυτή την εξέλιξη ανταμείβονται οι προσπάθειες της Ένωσης όλο αυτό το καιρό 
και ιδιαίτερα οι ενέργειες του Προέδρου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. κ. Πάκου που χρειάζονται 
ώρες για να αναφερθούν.

Το μεγαλύτερο πλέον ζήτημα που μας απασχολεί είναι ο υπηρεσιακός στόλος 
της υπηρεσίας μας, ευτυχώς ύστερα και από παρότρυνση μελών του Δ.Σ. της Ένω-
σης μας έγιναν από τον Α-300 και Α-308 έγγραφα προς το Αρχηγείο για ανακατα-
νομή οχημάτων. Ήδη έχει γίνει η παραλαβή ενός Βαν και αναμένονται και άλλα. 
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι και οι βλάβες των οχημάτων επισκευάζονται σε 
σύντομοτερο χρονικό διάστημα από ότι στο παρελθόν. Φυσικά λόγου καλοκαι-
ριού ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην επισκευή των a/c.

Μεγάλη χαρά μας προξένησε η χορηγία από γιό συναδέλφου ύστερα από 
προτροπές του πατέρα του που είναι συνταξιούχος εδώ και δεκαετίες προχώρησε 
σε δωρεά υφασμάτινων μασκών με το σήμα της ΕΛ.ΑΣ.. Μόλις ενημερωθήκαμε 
για αυτή τη χορηγία, επικοινωνήσαμε με τον κύριο για να τον ευχαριστήσουμε με 
αποτέλεσμα να επαναληφθεί η χορηγία όχι για δεύτερη αλλά και για τρίτη φορά.

Ξεκίνησε η ανακατασκευή των οχημάτων και στην υπηρεσία μας ήδη τα πρώ-
τα λεωφορεία είναι στα συνεργεία. Μακάρι να γίνει καλή δουλειά να μην έχουμε 
συχνές βλάβες και να είναι πλήρως λειτουργικά , γιατί για πολλούς από μας είναι 
το δεύτερο σπίτι μας.

Στα κυλικεία της Δ.Α.Ε.Α. έγινε προμήθεια περισσότερων ειδών διατροφής. 
Επίσης έγινε έγγραφο για προμήθεια παγομηχανής. Ένα πρόβλημα που είχαμε 
επισημάνει και σε προηγούμενο τεύχος, μέχρι τότε έχει βρεθεί η προσωρινή λύση 
με την χορήγηση σακουλών από πάγο.

Συγχαρητήρια στους εφτά αστυφύλακες της Υ.ΜΕ.Τ. για την προαγωγή σε Αρ-
χιφύλακες Π.Σ..

Πρέπει χωρίς άλλη αναβολή να διατεθούν νέα οχήματα για τα σημεία που 
εκτελούμε υπηρεσία, ειδικά στα κυβερνητικά κτήρια που είναι η βιτρίνα της 
Αστυνομίας. Ο περισσότερος από τον υπάρχων στόλο είναι ηλικιακά πάνω από 
είκοσι ετών με συχνές βλάβες υψηλού κόστους.

Συγχαρητήρια στην δύναμη της ΔΙ.ΜΕ.Τ. της ΒΟΥΛΗΣ που παρείχε της πρώτες 
βοήθειες σε ηλικιωμένο που λιποθύμησε λόγω καύσωνα έμπροσθεν στο Μ.Α.Σ..

Ομοίως στην διμοιρία που εκτελούσε υπηρεσία Ερμού και Συντάγματος που 
παρείχε καθοριστικές πρώτες βοήθειες σε μοτοσικλετιστή που τραυματίστηκε 
σοβαρά στο κεφάλι. Έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και όπως τους ενημέρωσαν και 
οι διασώστες του ΕΚΑΒ ήταν σημαντικές  για τη ζωή του.  

Επίσης διμοιρία στην εσοχή της ΒΟΥΛΗΣ παρείχε βοήθεια σε ζευγάρι ηλικιω-
μένων οι οποίοι έπαθαν βλάβη στο λάστιχο του οχήματός τους και είχαν πανικο-
βληθεί λόγου του γεγονότος.

Για άλλη μια φορά οι συνάδελφοι της Δ.Α.Ε.Α. έδωσαν αίμα για τον συναν-
θρώπους τους.

Στα χέρια της Υ.ΜΕ.Τ. έπεσαν ανήλικοι δράστες που έκλεψαν πορτοφόλι με 
άσκηση σωματικής βίας στο ύψος του «Δισκοβόλου» στην περιοχή του Ζάππειου. 
Η άμεση αντίδραση αντρών της διμοιρίας είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθούν 
άμεσα. 
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  Για ακόμη μια φορά είμαστε αναγκασμένοι να αναφερθούμε στο ζήτημα των σταθερών 
σημείων. Ακόμα και τις μέρες του καλοκαιριού κατά τις οποίες οι προγραμματισμένες κι-
νητοποιήσεις είναι ελάχιστες σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν περισ-
σότερες από δέκα διμοιρίες της ΥΑΤ διάσπαρτες στο κέντρο της Αθήνας. Τα παράπονα των 
συναδέλφων για τα εφτά και οχτώ συνεχόμενα απογευματινά προς την διοίκηση της ΥΑΤ 
αλλά και προς τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της Ένωσης σχεδόν καθημερινά. Φυσικά 
όλοι μας ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο κρατάει από το 2013 . 
Η διαφορά με τα προηγούμενα χρόνια είναι όμως ότι με το που τέθηκε το θέμα από αντι-
προσωπεία της Ένωσης στον Ταξίαρχο της Δ.Α.Ε.Α. κ. Παπαδήμο Δημήτριο καθώς και στον 
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ. Σανιδά Παρασκευά είδαμε άμεσα να 
υλοποιείται ένα σχέδιο με πιο ευέλικτα ωράρια καθώς και χορήγηση διμοιριακών αναπαύ-
σεων ώστε να μειωθεί η καταπόνηση του προσωπικού.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ενίσχυση της υπηρεσίας μας συναποτελεί άμεση και 
επιτακτική ανάγκη.

  Η αλήθεια είναι πως το 2019 υπήρξε ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς όμως οι 
Διμοιρίες να φτάσουν στον απαιτούμενο αριθμό συναδέλφων για την εύρυθμη καθημερινή 
λειτουργία τους. 
Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η μείωση(απώλεια) του προσωπικού τόσο λόγο των μετα-
θέσεων εντός όσο και εκτός Γ.Α.Δ.Α..
Συμπερασματικά, κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η ενίσχυση της Υπηρεσία μας με νεοε-
ξερχόμενους συναδέλφους καθώς μπορεί η χρονιά που πέρασε να ήταν σχετικά ευνοϊκή 
λόγω των κλειστών γηπέδων και τον μειωμένο αριθμό προγραμματισμένων διαδηλώσεων 
λόγω του Κορονοϊού. Η χρονιά που έρχεται όμως θα είναι όπως όλα δείχνουν μια δύσκολη 
χρονιά.

    Όσο αναφορά την ανακατασκευή των υπηρεσιακών μας λεωφορείων δυστυχώς τα απο-
τελέσματα δεν είναι τα προσδοκούμενα. 
Στην πλειοψηφία τους τα υπηρεσιακά  λεωφορεία με την επιστροφή τους από το αρμόδιο 
για την ανακατασκευή τους συνεργείο και με μόλις λίγες ώρες λειτουργίας έπρεπε να επι-
στρέψουν εκεί καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι βλάβες διαδέχονταν η μια την άλλη. 
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι έγινε φιλότιμη προσπάθεια και ασκήθηκε πίεση προς 
το αρχηγείο και την υπεύθυνη για την ανακατασκευή εταιρία ώστε τα χρήματα του Έλλη-
να φορολογούμενου πολίτη να μην πάνε στράφι αλλά δεν είναι δυνατόν να  παραλαμβά-

νουμε υπηρεσιακά οχήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν  βελτιωθεί και αντ´ αυτού στα 
περισσότερα να μην λειτουργεί ο κλιματισμός και να είμαστε αναγκασμένοι για ακόμα ένα 
καλοκαίρι να εκτελούμε υπηρεσία στους 40 βαθμούς Κελσίου. Το συγκεκριμένο ζήτημα θα 
συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά καθώς ο κλιματισμός δεν είναι το μόνο πρόβλημα 
που υπάρχει στα οχήματα που επιστρέφουν από την ανακατασκευή και αν δεν υπάρξει 
βελτίωση θα αναζητήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε να αποδοθούν ευθύνες είτε αυτές 
βρίσκονται εντός είτε εκτός Δ.Α.Ε.Α..

    Θα ήμασταν όμως αχάριστοι αν δεν αναγνωρίζαμε και κάποια θετικά που συμβαίνουν το 
τελευταίο διάστημα στην υπηρεσία μας. Στο σύνολο του το προσωπικό της Υ.Α.Τ.  έχει προ-
μηθευτεί τον πλέον αξιόπιστο υπηρεσιακό εξοπλισμό για την εκτέλεση του καθημερινού 
τους καθήκοντος. 
 Δεν θα μπορούσαμε  να λησμονήσουμε ότι με απόφαση της πολιτείας εξασφαλίστηκε  από 
τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν  για το μεταναστευτικό ένα διόλου ευκαταφρό-
νητο ποσό για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών τα οποία συνέβαλαν στην βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας στην Διεύθυνση μας και θυμίζουμε σε όλους ότι ουσιαστική ενίσχυση 
στην υλικοτεχνική υποδομή δεν είχαμε λάβει από τους ολυμπιακούς αγώνες το 2004 μέχρι 
σήμερα.
   ΥΓ1: Από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι και σήμερα η Ένωση με τον δικηγόρο της έχει 
καταθέσει περίπου 150 υπομνήματα για υποθέσεις συναδέλφων της υπηρεσίας για καταγ-
γελίες αμφιβόλου προέλευσης τα οποία όμως τυγχάνουν διερεύνησης είτε από τα πειθαρ-
χικά όργανα είτε από την εισαγγελία. Αίτημα μας είναι λοιπόν και η διερεύνηση των fake 
καταγγελιών εναντίον των συναδέλφων γιατί δεν μπορεί να καλούνται οι συνάδελφοι με το 
παραμικρό για έγγραφες εξηγήσεις.

    ΥΓ2: Θα το πούμε για ακόμη μια φορά και ας το καταλάβουν όλοι ότι πλέον υπάρχει τερά-
στια συνεννόηση και σύμπνοια μεταξύ της τωρινής διοίκησης της ΔΑΕΑ και της Ένωσης μας 
για την επίλυση των προβλημάτων των συναδέλφων της υπηρεσίας μας.
Πράγμα που δυστυχώς δεν συνέβαινε παλαιότερα και με τις απερχόμενες  διοικήσεις, είτε 
της Δ.Α.Ε.Α. είτε αυτές της Υ.Α.Τ. οι οποίες ασχολήθηκαν μόνο με την βόλεψη των «δικών 
τους».
Όσο και αν κάποιοι αναπολούν αυτές τις εποχές της απαξίωσης του χαμηλόβαθμου προσω-
πικού να είναι σίγουροι πως για όσο χρονικό διάστημα οι συνάδελφοι θα μας εμπιστεύο-
νται με την ψήφο τους έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

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

ΣΟΥΛΟΥΝΤΣΗΣ Γεώργιος, ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χρήστος, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, ΨΑΛΛΙΔΑΣ Γεώργιος

Τα νέα της Υ.Α.Τ.
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Κύριοι Υπουργοί,
 Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών η οποία εκπροσωπεί 10.000 Αστυ-
νομικούς του λεκανοπεδίου της Αττικής απέδειξε στο πρόσφατο παρελθόν την 
κοινωνική ευαισθησία που την διακατέχει στο πρόβλημα των ασυνόδευτων 
ανηλίκων, αφού ύστερα από έγγραφη παρέμβασή μας (υπ’ αριθ. 305/7 από 
11/08/2020 έγγραφό μας), στηλιτεύσαμε και αναδείξαμε την μέχρι πρότινος 
απαράδεκτη διαδικασία παραμονής ασυνόδευτων ανηλίκων που τίθεντο από τις 
αρμόδιες εισαγγελικές αρχές σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στις Αστυνο-
μικές Υπηρεσίες, οι οποίες δεν πληρούν τους στοιχειώδεις κανόνες αξιοπρεπούς 
παραμονής και διαβίωσης ανηλίκων παιδιών στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις 
τους. Ήμασταν οι πρώτοι δε οι οποίοι χαιρετίσαμε την ικανοποίηση του αιτήμα-
τός μας, ήτοι την κατάργηση της προστατευτικής Φύλαξης Ασυνόδευτων Ανη-
λίκων του άρθρου 118 του Π.Δ. 141/1991. (υπ’ αριθ. 305/7δ από 12/12/2020 
έγγραφό μας).
Κύριοι Υπουργοί,
Με έκπληξη διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες σε μερίδα του τύπου, αλλά και από 
το βήμα της Βουλής των Ελλήνων από τα επίσημα χείλη της Υφυπουργού Πρό-
νοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Δόμνας, να προαναγγέλλει 
νομοθετική πρωτοβουλία που θα προβλέπει ότι στις περιπτώσεις ανηλίκων που  
στερούνται γονείς, είτε γιατί αυτοί έχουν συλληφθεί ή καταδικαστεί ή τελούν 
υπό ποινή φυλάκισης, οι αστυνομικοί θα μεριμνούν και θα αποφαίνονται για το  
πρόσωπο που θα ορίζεται νομικά υπεύθυνο για τα ανήλικα  παιδιά τους και μά-
λιστα μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι η διαδικασία αυτή βρίσκει  σύμφωνη 
την Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ !!!
Όλα τα προαναφερόμενα βεβαίως αποτελούν απόρροια της διαχρονικά παντε-
λούς έλλειψης ενός αποτελεσματικού συστήματος επιτροπείας και αντιμετώπι-
σης του κοινωνικού αυτού προβλήματος από τις αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες 
και επιφορτισμένων φορέων της Πολιτείας. 
Κύριοι Υπουργοί,  
Ενώ το συνδικαλιστικό μας κίνημα συνέβαλε τα μέγιστα προκειμένου να μην 
εμπλέκεται η ΕΛ.ΑΣ. στο ευαίσθητο θέμα της διαχείρισης των  ανηλίκων ως εντε-
λώς αναρμόδια, η Κυβέρνηση δίχως να ενημερώσει τους θεσμικούς εκπροσώ-
πους των αστυνομικών προσθέτει άλλη μία υποχρέωση στον Έλληνα αστυνομικό 
με διαδικασία fast-track,, την ίδια ώρα που οι Αστυνομικές Υπηρεσίες δεν διαθέ-
τουν ούτε επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό, ούτε τις κατάλληλες υποδο-
μές για αυτό το σκοπό.         

Θέτουμε λοιπόν κάποια ερωτήματα:

- Γιατί κάθε φορά που η Κυβέρνηση επιθυμεί να αντιμετωπίσει 
κάποιο κοινωνικό ζήτημα, πρέπει να το επιφορτίζεται πάντα η Ελ-
ληνική Αστυνομία ;;;

- Το ευαίσθητο ζήτημα της προστασίας ανηλίκων παιδιών φρο-
νείτε ότι μπορεί να διεκπεραιωθεί από τα αποδεκατισμένα Αστυ-
νομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας, κεντρικές Υπηρεσίες Ασφα-
λείας κλπ αστυνομικές Υπηρεσίες της Αττικής;

- Διαχέεται στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι η ΕΛ.ΑΣ. έχει 
ενισχυθεί, ειδάλλως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το λόγο που 
«φορτώνεται» τα πάντα. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν άπαντες 
πως το προσωπικό που έχει προσληφθεί τα τελευταία έτη απα-
σχολείται αποκλειστικά με συγκεκριμένα καθήκοντα, ύστερα από 
επιταγές της πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη. Στην αντίπερα, οι Αστυνομικές Υπηρεσίες οι οποίες είναι 
επιφορτισμένες με το μεγαλύτερο μερίδιο αστυνόμευσης και στις 
οποίες συνεχώς ανατίθενται πάρεργα, παραμένουν εδώ και ενάμι-
ση χρόνο αποδεκατισμένες από την έλλειψη προσωπικού, ουδέπο-
τε έχουν ενίσχυθεί, ενώ οι καθημερινές απαιτήσεις της Πολιτικής 
και Φυσικής Ηγεσίας απορροφούν το εναπομείναν προσωπικό σε 
άσχετα – αλλότρια με το αντικείμενο των Υπηρεσιών τους, καθή-
κοντα φύλαξης στόχων και αναρίθμητων μέτρων τάξης ασφάλειας 
και τροχαίας.

- Η εμπειρία με την προστατευτική φύλαξη δεν σας δίδαξε ότι μέχρι να βρεθεί 
κατάλληλο ίδρυμα να φιλοξενήσει τα ανήλικα (διαδικασία ιδιαιτέρως χρονοβό-
ρα), αυτά παρέμεναν στις αστυνομικές Υπηρεσίες σε χώρους παντελώς ακατάλ-
ληλους για την παραμονή τους (σε αρκετές των περιπτώσεων για πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα), με τους συναδέλφους μας να μετατρέπονται σε γιατρούς, 
ψυχολόγους, ψυχαναλυτές, παιδιάτρους κ.λ.π.;;;

- Προφανώς σας διαφεύγει το γεγονός παντελούς έλλειψης υποδομών για την 
παραμονή ανηλίκων στις Αστυνομικές Υπηρεσίες (προβλεπόμενος χώρος παρα-
μονής δεν υπάρχει σε καμία Αστυνομική Υπηρεσία, πολλώ δε μάλλον στην Υποδι-
εύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της οποίας η αρμοδιότητα είναι τελείως επικου-
ρική). 

Κύριοι Υπουργοί, 
Οφείλετε άμεσα να αντιληφθείτε ότι ο αστυνομικός θα επιφορτιστεί κατ’ ουσίαν 
με καθήκοντα κοινωνικού λειτουργού, ειδικού παιδοψυχολόγου κλπ ειδικοτήτων,  
αναλαμβάνοντας και την παροχή κατάλληλης ψυχολογικής – ιατρικής υποστή-
ριξης, κάτι που φυσικά δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο γνώσεών του!!! Με ποια 
κριτήρια λοιπόν θα προβαίνει σε έρευνα για το ποιο πρόσωπο είναι το πλέον 
κατάλληλο από το περιβάλλον  του ανηλίκου, -εάν φυσικά υπάρχει- και εν συ-
νεχεία θα το προτείνει στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προκειμένου  να κινηθούν οι 
διαδικασίες ορισμού επιτρόπου;;
Όλα τα ανωτέρω συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2021 όπου τα πάντα επιφορτίζε-
ται η ΕΛ.ΑΣ., την ίδια ώρα που άλλα ευρωπαϊκά κράτη έχουν επιλύσει το ζήτημα 
της προστασίας των ανηλίκων με ειδικές για το σκοπό αυτό δομές της Πολιτείας 
!!!
Κύριοι Υπουργοί, 
Επειδή η συγκεκριμένη ρύθμιση με την εμπλοκή της ΕΛ.ΑΣ. είναι δεδομένο ότι 
δεν θα επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τουναντίον θα δημιουργήσει 
πλείστα προβλήματα στις αποδεκατισμένες από έλλειψη προσωπικού Αστυνομι-
κές Υπηρεσίες, παρακαλούμε όπως ληφθεί σοβαρά υπόψη σας το έγγραφό μας 
και  αναθεωρήσετε το προωθούμενο Σχέδιο Νόμου.

Δεν μπορεί πλέον να γίνει ανεκτό από πλευράς μας ότι ένα ακόμα  κοινωνικό 
και εθνικό ζήτημα θα μετατραπεί σε αστυνομικό, επιφορτίζοντας τον Έλληνα 
Αστυνομικό με καθήκοντα αλλότρια της αποστολής του, εκθέτοντας διεθνώς 
τη Χώρα μας.

Αστυνομικοί για όλες τις δουλειές! 
Τώρα και κοινωνικοί λειτουργοί !!!

Επιστολή της Ε.ΑΣ.Υ.Α. προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας του Πολίτη με θέμα : 

«Αναρμόδια η ΕΛ.ΑΣ. με την επιφόρτιση της μέριμνας των ανηλίκων»
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Με την υπ’ αριθ. 70126103-οζ’ από 01-04-2021 (αρ. φύλλου 1262) απόφαση του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 7012/6/103/05/07/2009 απόφαση για τη Στολή 
του Αστυνομικού Προσωπικού. Ως αποτέλεσμα, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 100521672886 από 01-04-
2021 διευκρινιστική διαταγή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. η οποία κινείται γύρω από τις τελευταίες 
εξαγγελίες του κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μνημονεύοντας ότι λόγω των οριοθετημένων 
κανόνων εμφάνισης, συμπεριφοράς και πειθαρχίας κρίθηκε απαραίτητο να φέρεται στη στολή 
διακριτικό δηλωτικό της ταυτότητας, το οποίο εξαιτίας του είδους της στολής που φέρει αλλά και 
της χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού επί αυτής καθιστούσε το διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας 
με τη μορφή πλακιδίου (Α.Γ.Μ.Σ.) ως μη ορατό !!!! Πέραν των άλλων, στην προαναφερόμενη Δια-
ταγή αναφέρεται ότι δεν αρκεί η υποχρέωση να φέρει το ένστολο προσωπικό την προβλεπόμενη 
στολή, αλλά επιβάλλεται να τη φέρει επιμελημένη, καθαρή, χωρίς προσθήκες ή αλλοιώσεις των 
επιμέρους ειδών που τη συνθέτουν, για τη διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας του Σώμα-
τος, σε ό,τι αφορά την εμφάνιση και την παράστασή του !!!
Από την πλευρά μας θα θέλαμε να ρωτήσουμε ανοικτά και ξεκάθαρα την Πολιτική και Φυσική 
Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας τα κάτωθι:
Τι ακριβώς εννοείτε όταν αναφέρετε στην προαναφερόμενη Διαταγή ότι τα διακριτικά δηλωτικού 
της ταυτότητας (Α.Γ.Μ.Σ.) με τη μορφή πλακιδίου ενός εκάστου αστυνομικού είναι μη ορατό; Μη 
ορατό από ποιον και για ποιο λόγο;  Ύστερα από δεκαετίες που φέρουν τα μητρώα οι συνάδελ-
φοι θυμήθηκε η Ηγεσία ότι είναι μη ορατά; Ή μήπως υπονοείται εντέχνως ότι η Αστυνομία όλα 
αυτά τα χρόνια λειτουργούσε αντιδημοκρατικά, όπως και όλοι αυτοί που τη διοικούσαν και 
τώρα έρχονται ορισμένοι να την «εκδημοκρατίσουν» ;
Η προηγούμενη Κυβέρνηση κατέστησε την Αστυνομία ανενεργή. Η παρούσα Κυβέρνηση ξεκίνησε 
με το δόγμα της μηδενικής ανοχής, στην πορεία όμως έχει υποκύψει στις πιέσεις κάθε λογής 

μειοψηφιών. Αναρωτιόμαστε δε πως αυτά τα δύο συνάδουν. Μήπως λοιπόν τελικά όλα γίνονται 
για το θεαθήναι, αφού το μάρμαρο όλων των αποφάσεων τις πληρώνει στο τέλος ο απλός εργα-
ζόμενος αστυνομικός;
Οι διμοιρίες Υ.ΜΕ.Τ. και Υ.Α.Τ. φέρουν διακριτικά σήματα από τη δεκαετία του ’90 και ειδικούς 
αριθμούς από το 2009. Ποια ακριβώς καινοτομία εισήχθη στο προαναφερόμενο αρ. φύλλου; Δεν 
ήταν αρκετή μια απλή υπόμνηση προς τους ανωτέρους αξιωματικούς ώστε να εφαρμόζονται οι 
διαταγές, από το να λαμβάνει χώρα όλο αυτό το επικοινωνιακό σόου;
Θα τολμήσετε να προτείνετε νομοθετικές παρεμβάσεις οι οποίες θα ορίζουν σαφέστατα και χωρίς 
αστερίσκους το πλαίσιο εκτέλεσης καθηκόντων των αστυνομικών; Θα τολμήσετε να νομοθετή-
σετε πραγματικά για τις επιθέσεις που δέχονται οι αστυνομικοί εντός και εκτός υπηρεσίας; Θα 
προστατεύσετε τους αστυνομικούς από τις εκατοντάδες fake καταγγελίες ;
Σε περίπτωση που οι νέες καινοτομίες της στολής δεν χορηγηθούν υπηρεσιακώς το κόστος θα 
το επωμιστεί ο απλός εργαζόμενος αστυνομικός;; Και αν δεν τις φέρει όπως ακριβώς ορίζει η 
Διαταγή, θα του ασκείται πειθαρχικός έλεγχος ;
 Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών είμαστε σύμφωνοι με τη ρητορική «όλα στο φως», 
πριν όμως προβείτε στην ανακοίνωση μεγαλόπνοων σχεδίων, καλό θα ήταν να ενημερώσετε τους 
πολίτες ότι ακόμα και τη στολή που φέρουν οι συνάδελφοι, την έχουν πληρώσει από το υστέ-
ρημά τους!
      Μην πανηγυρίζετε και μην αναζητάτε για μια Αστυνομία σύγχρονη όταν:
– Επί πολλά έτη, βασικά και αυτονόητα είδη πρώτης ανάγκης (γραφική ύλη, υλικοτεχνικός εξο-
πλισμός, καθαριότητα Υπηρεσιών κλπ) καλυπτόταν με ιδία έξοδα των συναδέλφων.
– Οι κτιριακές εγκαταστάσεις στις οποίες καθημερινά φιλοξενούνται αστυνομικοί,  κρατούμενοι 
και πολίτες προσομοιάζουν με αυτές τριτοκοσμικής χώρας, αλλά για κάποιους   που έχει διαταχθεί 
να εκτελεί χρέη σκοπού κρατητηρίων ή Αξιωματικού Υπηρεσίας.     
Επειδή άπαντες σ’ αυτή τη Χώρα διαβιώνουμε, όλοι σίγουρα γνωρίζουν πως η δουλειά στο πεζο-
δρόμιο και η καθημερινή λειτουργία πολλών Υπηρεσιών διεκπεραιώνονται αποκλειστικά και μόνο 
χάριν στο φιλότιμο των συναδέλφων μας. Συνιστούμε λοιπόν προς όλες τις κατευθύνσεις να 
σταματήσουν να παίζουν πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη του αστυνομικού και να ασχοληθούν 
με την πραγματική επίλυση των προβλημάτων που έχει ανάγκη η κοινωνία, ώστε να απολαμβά-
νει μιας Αστυνομίας σύγχρονης και ικανής να την προστατέψει και όχι μιας Αστυνομίας έρμαιο 
μειοψηφιών.
Χωρίς καμία διάθεση αντιδικίας, ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών καλούμε την Κυβέρ-
νηση, τα πολιτικά κόμματα και την Πολιτική – Φυσική Ηγεσία του Σώματος να ανταποκριθούν στο 
θεσμικό τους ρόλο και να ανοίξουν την πόρτα του διαλόγου, αποδεικνύοντας έτσι ότι σέβονται 
τα συνδικαλιστικά όργανα των αστυνομικών υπαλλήλων και αναγνωρίζουν την προσφορά τους 
για ένα καλύτερο αύριο στην Ελληνική Αστυνομία. Άλλωστε και οι πολίτες γνωρίζουν ότι για τα 
χρόνια προβλήματα και τις δυσλειτουργίες της Ελληνικής Αστυνομίας η κύρια ευθύνη βαραίνει 
διαχρονικά άλλους και όχι τους εργαζόμενους αστυνομικούς.

Όλα για το θεαθήναι ;;;

Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε επιτυχίες της Υπηρεσίας μας από πληρώματα περιπο-
λικών-ομάδες ΔΙ.ΑΣ.- μηχανές «Ζ». Τι γίνεται όμως με την απαρχή των περισσότερων αυτών 
όμως επιτυχιών που δεν είναι άλλο από την κλήση που θα δεχθεί το τηλεφωνικό κέντρο 
της Άμεσης Δράσης. Ο ρόλος του εξίσου σημαντικός καθόσον θα πρέπει να αντληθούν οι 
σωστές πληροφορίες για την τοποθεσία του συμβάντος αλλά και την επικινδυνότητά του 
ώστε το Κέντρο Επιχειρήσεων να διαθέσει τις ανάλογες δυνάμεις.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η στελέχωση του Τηλεφωνικού Κέντρου είναι άκρως αναγκαία 
και επιτακτική, με απώτερο σκοπό την καλύτερη διαχείριση των κλήσεων, αλλά και την 
έγκαιρη διέκπεραιωσή τους ώστε να χρεωθούν σε σταθμούς του Κέντρου.
Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι κατά την τοποθέτηση των νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων 
πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την ενίσχυση του Τηλεφωνικού Κέντρου της Διεύθυνσης 
Άμεσης Δράσης Αττικής, καθόσον οι κλήσεις και οι ανάγκες των πολιτών έχουν αυξηθεί την 
ίδια ώρα που το προσωπικό συνεχώς μειώνεται. Και μην ξεχνάμε ότι σε φυσικές καταστρο-
φές ή έντονα καιρικά φαινόμενα όπως φωτιές το καλοκαίρι και έντονες βροχοπτώσεις ή 

ακόμη και χιονοπτώσεις, όπως τον τελευταίο χειμώνα, στο Τηλεφωνικό Κέντρο οι κλήσεις 
τριπλασιάζονται.
Επιπρόσθετα να αναφερθεί το γεγονός ότι, το βασισμένο για την λειτουργία του Τηλεφωνι-
κού Κέντρου και κέντρο επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό σύστημα «Πήγασος», είναι παλαιωμέ-
νο, με συνέπεια οι ανάγκες που προκύπτουν το 2021 δεν μπορούσαν να προβλεφθούν το 
1999 όποτε και δημιουργήθηκε. Καθημερινά λαμβάνουμε εκατοντάδες κλήσεις από ψυχικά 
ασθενή  άτομα που νοσηλεύονται σε ιδρύματα, για θέματα αλλότρια αστυνομικού ενδια-
φέροντος αλλά και επίδοξους φαρσέρ που απλά δεν έχουν τι να κάνουν και δεν μπορούν 
να μπλοκαριστούν οι γραμμές τους, απασχολώντας έτσι άτομα, έστω και στην ελαχίστου 
χρόνου συνομιλία τους, αυξάνοντας περαιτέρω το φόρτο εργασίας.
Μην ξεχνάτε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης, τους αφανείς ήρωες πίσω από την 
ιστορική γραμμή «100» που είναι καθημερινά 24 ώρες στις επάλξεις για τον κάθε ένα συ-
μπολίτη μας. Βοηθήστε τους για να βοηθήσουν.

Τηλεφωνικό κέντρο Άμεσης Δράσης Αττικής εκπέμπει 
S.O.S

Άρθρο του Βιδάλη Ιωάννη
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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  Η στήλη αυτή έχει σκοπό την καταγραφή των όσων έχουν γίνει στην υπηρεσία 
μας στο χρονικό διάστημα μεταξύ της έκδοσης των φύλλων «Σύγχρονη Αστυνο-
μία». 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 της έγκαιρης επισκευ-
ής του στόλου μηχανών και οχημάτων της Υπηρεσίας μας ,που αποτελεί την αιχμή 
του δόρατος της ένστολης αστυνόμευσης, και που είναι ζωτικής σημασίας για την 
εύρυθμη λειτουργία αυτής.

  Τον τελευταίο καιρό περάσαμε από το καθεστώς ανάθεσης της συντήρησης και 
επισκευής σε ιδιωτικά συνεργεία στο καθεστώς της ΔΙ.ΤΕ.ΝΕ Αμυγδαλέζας  και 
γίνεται μια προσπάθεια με περαιτέρω στελέχωση του υπηρεσιακού συνεργείου 
με εξιδανικευμένο προσωπικό.

  Βέβαια παραμένουμε επιφυλακτικοί ως προς την ορθολογική λειτουργία του 
καθώς παρατηρούνται αρκετές καθυστερήσεις στις επισκευές των οχημάτων και 
πολλές φορές μη σωστή αναγνώριση των ζημιών. Εμείς θα σταθούμε αρωγοί 
στην προσπάθεια αυτή και είμαστε στη διάθεση των αρμοδίων να βοηθήσουμε 
με τον διάλογο στην επίλυση όποιων θεμάτων προκύπτουν όπως τα ανωτέρω.

  Ένα ακόμη γεγονός σταθμός στην Υπηρεσία μας είναι η προσπάθεια ενίσχυσης 
μετά από πολύ καιρό της ένδοξης και ιστορικής ομάδας «Ζ» με προσωπικό και 
υλικά. Αρωγός της προσπάθειας αυτής στάθηκε τόσο ο Γενικός Αστυνομικός Δι-
ευθυντής Αττικής Υποστράτηγος  κ. ΣΑΝΙΔΑΣ  Παρασκευάς όσο και η  Επικεφαλής 
Θεματικού Τομέα Προστασίας του Πολίτη κ.ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ Ιωάννα.

   Λύθηκε το θέμα αντικατάστασης των ελαστικών στα περισσότερα οχήματα της 
Υπηρεσίας μας κατόπιν της ευγενικής δωρεάς που προσέφερε ο κ. ΑΛΕΤΡΑΣ Στα-
μάτης ο οποίος δείχνει έμπρακτα την στήριξη του στην υπηρεσία μας αλλά και 
στους συναδέλφους μας γενικότερα κάνοντας σημαντική έκπτωση στα προϊόντα 
των επιχειρήσεων που διατηρεί για τους Αστυνομικούς.Ο εν λόγω επιχειρημα-
τίας διατηρεί άριστες σχέσεις με το προεδρείο της Ε.ΑΣ.Υ.Α και τον αντιπρόεδρο 

νομικών θεμάτων  κ. Κυριακάκο Παναγιώτη, κατά συνέπεια όταν περιήλθε εις 
γνώσιν του το θέμα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία μας  για αντικατάσταση ελα-
στικών στα περιπολικά λόγω έλλειψης κονδυλίων,προσφέρθηκε να δωρίσει ένα 
σημαντικό χρηματικό ποσό ούτως ώστε κάποια οχήματα να προβούν σε αντικα-
τάσταση ελαστικών, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη του για την Άμεση Δράση 
αναγνωρίζοντας παράλληλα και την προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά 
οι συνάδελφοι μας.

   Παράλληλα πολλές και συνεχείς επιτυχίες σημειώθηκαν από τα πληρώματα των 
περιπολικών , τις ομάδες ΔΙ.ΑΣ. και την ομάδα «Ζ» σε θέματα εγκληματικότητας  
οι οποίες  προβλήθηκαν εκτενώς από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης αποσπώντας θετικά σχόλια, ενισχύοντας το περί κοινού 
δικαίου αίσθημα προβάλλοντας συγχρόνως  το κοινωνικό έργο της Αστυνομίας. 

  Ακόμη ένα θέμα που προϋπήρχε αλλά με την τελευταία πανδημία έγινε ακόμη 
πιο σημαντικό είναι η απουσία υπηρεσιακών πλυντηρίων -καθαριστηρίων των 
οχημάτων κάτι που πλέον είναι αναγκαίο για την σωστή απολύμανση τους  πα-
ρέχοντας υγειονομική ασφάλεια τόσο στους αστυνομικούς όσο και στου επιβαί-
νοντες πολίτες.

  Κλείνοντας να επισημάνουμε την ανάγκη στελέχωσης του τηλεφωνικού κέντρου 
Άμεσης Δράσης με ικανό αριθμό τηλεφωνητών-τριών καθόσον οι κλήσεις και οι 
ανάγκες του κόσμου αυξάνονται και το προσωπικό συνεχώς συρρικνώνεται. 

  Είναι ευκαιρία με την έξοδο των νεοεξερχόμενων  Αστυφυλάκων να προβλεφθεί 
και η προαναφερόμενη ανάγκη για να μην φτάσουμε σε λειτουργικό αδιέξοδο.

Επιμέλεια: ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Παναγιώτης, ΒΙΔΑΛΗΣ Ιωάννης, ΜΗΝΟΥΒΓΙΔΗΣ Χρήστος, ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ Παναγιώτης, ΠΑΓΑΝΗΣ 
Χαράλαμπος, ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ Βασίλειος, ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Αλέξανδρος, ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ Γεώργιος, ΠΕΛΕΚΗΣ Θεόδωρος,          

ΣΑΜΙΩΤΗΣ Αναστάσιος

Αμεσοδρασίτικα Νέα

Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ελευθέρας πάλης γυ-
ναικών που πραγματοποιήθηκε την 11/7/2021 στο 
κλειστό γυμναστήριο Ζωφριάς, η συνάδελφος Γιαν-
νοπούλου Άννα που υπηρετεί στην Άμεση Δράση 
Αττικής και αποτελεί αθλήτρια του Παναθηναϊκού, 
κατέλαβε την 1η θέση στην κατηγορία των 59 κιλών. 
Προπονητής της συναδέλφου, ο επίσης συνάδελ-
φος Βουρδάνος Κων/νος, ο οποίος επί χρόνια ήταν 
μέλος της Εθνικής Ομάδας. 

 Εκ μέρους  της Διεύθυνσης της εφημερίδας 
μεταφέρουμε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια και 
ευχόμαστε ανάλογες επιτυχίες στο μέλλον.

Τεράστια διάκριση για την συνάδελφο Γιαννοπούλου Άννα
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Έγγραφο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Κύριε Αρχηγέ,
Όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού με τις θερμοκρασίες 
να έχουν φτάσει σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα (σύμφωνα με τους ειδικούς θα 
σκαρφαλώσουν σε επίπεδα ρεκόρ των τελευταίων σαράντα ετών), ενώ συστάσεις 
προς τους πολίτες απηύθυνε πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστα-
σίας λόγω του καύσωνα, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώ-
ντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Οι Έλληνες αστυνομικοί εκ φύσεως της αποστολής τους δεν μπορούν να απέ-
χουν από τα καθήκοντά τους και ως εκ τούτου θα βρίσκονται στο δρόμο. Τις 
τελευταίες μέρες δυστυχώς ενημερωθήκαμε για περιστατικά θερμοπληξίας - αδι-
αθεσίας – λιποθυμίας, εξαιτίας του καύσωνα, συναδέλφων-μελών μας, οι οποίοι 
εκτελούσαν υπηρεσία. Επειδή και οι εργαζόμενοι αστυνομικοί αποτελούν ένστο-
λους πολίτες της Χώρας, οφείλει η Φυσική Ηγεσία του Σώματος να μεριμνήσει  
για την αποφυγή της θερμικής καταπόνησής τους και να διασφαλίσει την υγεία 
τους, λαμβάνοντας την απαραίτητη διοικητική μέριμνα (άμεση αντιμετώπιση 
τυχόν βλαβών συστημάτων κλιματισμού σε υπηρεσιακούς χώρους και οχήματα, 
ειδικές οδηγίες προστασίας στο αστυνομικό προσωπικό, μη χρήση οχημάτων και 
χώρων όπου δεν λειτουργούν ή δεν έχουν σύστημα κλιματισμού, χορήγηση νε-
ρού κλπ). Είναι απαράδεκτο να δεχόμαστε καταγγελίες από μέλη μας ότι εν έτει 
2021 υπάρχουν υπηρεσιακά οχήματα που δεν λειτουργεί ο κλιματισμός !!!! 

Κύριε Αρχηγέ,
Παρακαλούμε όπως με δικές σας ενέργειες προς τους αρμόδιους υπηρεσιακούς 
παράγοντες, δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις ώστε οι Διοικητές των Υπηρε-
σιών να είναι αρωγοί στο προσωπικό όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών, ιδίως σε 
αυτό που εκτελεί εξωτερική πεζή υπηρεσία, στα δίκυκλα που είναι εκτεθειμένα 
στον ήλιο, σε οχήματα που δεν λειτουργεί ο κλιματισμός, καθώς επίσης και σε 
αμέτρητες σταθερές φυλάξεις που δεν υπάρχει σύστημα κλιματισμού. Δεδομέ-
νη δε θεωρούμε και την εφαρμογή ανακουφιστικών μέτρων που κατατείνουν στη 
μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, ιδίως στους πλέον επιβα-
ρυμένους από θερμική άποψη.

Το Αστυνομικό Σώμα διαθέτει ίσως τους περισσότερους αποφοίτους ΑΕΙ από οποιοδήποτε 
άλλο Υπουργείο στο δημόσιο τομέα. Δυστυχώς όμως, όλοι οι πτυχιούχοι που σπούδαζαν 
ενώ παράλληλα εκπλήρωναν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα κατάφεραν, στη καλύτερη 
περίπτωση να κοσμήσουν τον τοίχο του σαλονιού τους, με ένα ακόμη κάδρο, κάθως κατέ-
βαλαν κόπο και χρήματα για να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες τις οποίες σπάνια θα 
χρειαστεί να εφαρμόσουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ακόμη και εάν είναι 
απόλυτα συναφείς και συμβατές με αυτά. Ακόμη και σε εκείνη τη σπάνια περίπτωση όπου 
η ΕΛ.ΑΣ. θα αναγνωρίσει, εκείνα τα επιπλέον του μέσου αστυνομικού προσόντα, θα γίνει 
σε βάρος του πτυχιούχου αστυνομικού. Είναι γνωστό τοις πάσοι, το δυστυχές γεγονός πωςη 
κατοχή επιπλέον προσόντων στην Αστυνομία δεν αναγνωρίζεται ως εργαλείο για αναβάθ-
μιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, αλλά ως μια μόνιμη δικαιολογία για 
παραπανίσια και φυσικά εκτός προβλεπόμενου καθηκοντολόγιου, πάρεργα. Όλοι έχουμε 
γίνει μάρτυρες συναδέλφων που κάνανε το λάθος να καταθέσουν τα πτυχία τους (ΑΕΙ, ξένες 
γλώσσες, διπλώματα οδήγησης) στο φάκελο τους και βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς τη θέληση 
τους σε Υπηρεσίες που φτιάχτηκαν εν μια νυκτί ή σε κάποια υπηρεσία που λόγω δυστροπί-
ας του ασκούντος τη Διοίκηση έχει έλλειψη ατόμων με την αιτιολογία «έλα μωρέ ,αφού εσύ 
τα ξέρεις αυτά και μας είσαι απαραίτητός/η». 
Κανείς δεν αναρωτήθηκε πόσο εύκολη ήταν, για έναν αστυνομικό η φοίτηση σε ένα Ελ-
ληνικό κυρίως πανεπιστήμιο. Χωρίς να σταθούμε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ακόμη και η 
φοιτητική άδεια υποδιπλασιάστηκε από τις είκοσι ημέρες στις δέκα ή τα ασταθή ωράρια ερ-
γασίας που καθιστούν αδύνατη τη δια ζώσης παρακολούθηση των μαθημάτων, τον προσω-
πικό χρόνο και χρήμα που δεν περισσεύει από τον πενιχρό μισθό, ο φοιτητής αστυνομικός 
έχει να αντιπαρατεθεί με ένα ολόκληρο και δυστυχώς παγιωμένο σύστημα παρωχημένων 
αντιλήψεων, τόσο από τη πλευρά της ίδιας του της υπηρεσίας όσο και από εκείνη του ιδρύ-
ματος που τον φιλοξενεί με την ιδιότητα του φοιτητή.
Από την πλευρά της υπηρεσίας συνήθως, ευτυχώς και προς τιμή κάποιων συναδέλφων όχι 
πάντα, η προσπάθεια αυτή αντιμετωπίζεται με καχυποψία «το κάνει για τις άδειες» θα 
βρεθούνε ορισμένοι να πούνε ενώ κάποιοι άλλοι δεν θα χάσουν ευκαιρία να υποδείξουν 
τη θέση του αστυνομικού στη κοινωνία, υποβαθμίζοντας ίσως και άθελα τους τον ρόλο, το 
έργο και την αναγκαιότητα εκείνης της αστυνομίας, που δεν είναι μόνο για να κάνει περιπο-
λίες, να ανταλλάσσει πυροβολισμούς ή να παλεύει στο πεζοδρόμιο με τον κοινό εγκλημα-
τία. Το πρόσωπο του εγκλήματος στις μέρες μας, δεν βρίσκεται μόνο σε εκείνο του γνωστού 
μικροκακοποιού της γειτονιάς.Το έγκλημα οργανώθηκε, δικτυώθηκε εντός και εκτός της χώ-
ρας και η αντιμετώπιση του απαιτεί νέες προσεγγίσεις, με πιο τρανταχτό παράδειγμα την 
εξιχνίαση της δολοφονίας που συγκλόνισε ολόκληρη την Ελλάδα, στα Γλυκά Νερά. Πόσοι 
απόφοιτοι ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας, εγκληματολογίας, πληροφορικής, 
ιατρικής,νομικής και άλλων επιστημονικών κλάδων βαράνε σκοπιές ενώ θα μπορούσαν να 
τοποθετηθούν σε θέσεις όπου το πτυχίο τους θα αποφέρει οφέλη όχι μόνο στην Ελληνική 
πολιτεία αλλά και τους ίδιους αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση και για τους νεότε-
ρους αστυνομικούς.

Τη κατάσταση που επικρατεί στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, κυρίως της πρωτεύουσας και 
της συμπρωτεύουσας, τη γνωρίζουμε όλοι, ακόμη και αν περάσαμε έξω από αυτά. Ο αστυ-
νομικός φοιτητής αποτελεί κόκκινο πανί για μερίδα φοιτητών καθώς πιστεύεται ότι βρίσκε-
ται σε διατεταγμένη υπηρεσία με αντικείμενο την παρακολούθηση και υπονόμευση του 
«ρωμαλέου» φοιτητικού κινήματος. Κρύβεις την ιδιότητα σου, δεν συναναστρέφεσαι με 
συμφοιτητές σου, αποφεύγεις εκείνα τα μαθήματα που φαίνεται να προσελκύουν πολλούς 
από τους διώκτες σου,νιώθεις και για κάποιους είσαι παρείσακτος καταλήγοντας περιθωρι-
οποιημένος. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αστυνομικών φοιτητών που δέχτηκαν άνανδρες 
επιθέσεις από ομάδες ατόμων ή που είδαν τα οχήματα τους να βανδαλίζονται, μόνο και 
μόνο επειδή τόλμησαν να αναζητήσουν τη γνώση.
Οιμεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό αποτελούν όνειρο, που παρέμεινε όνειρο για 
όλους εκείνους τους «άτυχους» που η Υπηρεσία αρνήθηκε τη σχετική άδεια στην αλλοδα-
πή. Το ερώτημα, με ποια κριτήρια κάποιοι συγκαταλέγονται στους άτυχους είναι ρητορικό. 
Όσο για το διδακτορικό είναι πιστεύω χαμένος χρόνος και κόπος, καθώς λόγω του επαγ-
γέλματος μας είναι αδύνατο να δεχθούν στις τάξεις τους οι διδάσκοντες ή οι διδασκόμενοι 
κάποιον από εμάς. 
Επομένως, με ποια κίνητρα και ποιο κουράγιο θα αποφασίσει ένας νέος αστυνομικός να 
σπουδάσει,να έρθειδηλαδή σε ρήξη με τους συναδέλφους του, τη Διοίκηση και ίσως εκείνα 
τα άτομα του γνωστού ιδεολογικού χώρου που λυμαίνονται των ελληνικών πανεπιστημίων; 
Θα το κάνει μόνο για τον εαυτό του όπως χαρακτηριστικά κάποιοι λένε προσπαθώντας είτε 
από φθόνο είτε από άγνοια να αποδομήσουν τη προσπάθεια του; Μα πραγματικά υπάρχει 
κάποιος που δεν σπούδασε για τον εαυτό του;
Από τη μια το Κράτος μη έχοντας την οικονομική ευχέρεια να δώσει ένα επίδομα όπως 
σε όλο το δημόσιο τομέα, αρκείται να μοιράζει βαθμούς, και από την άλλη η Ηγεσία μας 
προτιμάει να μην αξιοποιεί τα άτομα αυτά στις κατάλληλες θέσεις, ενώ υπάρχει η δυνα-
τότητα. Για παράδειγμα κάποιος που έχει πτυχίο Πληροφορικής λογικό είναι να μπορεί να 
προσφέρει περισσότερα από οποιονδήποτε χωρίς πτυχίο στην Διεύθυνση Πληροφορικής, 
στο Ηλεκτρονικό Έγκλημα, ως TOPUSER κτλ. Το ίδιο και οι άλλες ειδικότητες που ενώ έχου-
με στο Σώμα αποφοίτους των Σχολών αυτών, προτιμούμε να προκηρύσσουμε νέες θέσεις 
για Πολιτικό Προσωπικό ή Αξιωματικούς Ειδικών καθηκόντων, “για τους γνωστούς πάντα 
λόγους”, και οι δικοί μας πτυχιούχοι να είναι σε κάποια σκοπιά ή εποχούμενη περιπολία.
Συμπερασματικά,θα πρέπει οι ασκούντες τη Διοίκηση να βάλουν στην άκρη το εγώ τους και 
να μην βλέπουν τους ανθρώπους αυτούς ως απειλή, αλλά ως μια ευκαιρία για να καταφέ-
ρει η Αστυνομία να περάσει στην επόμενη εποχή. Η ζήλεια είναι ανθρώπινη αλλά τελείως 
ανούσια όταν δεχόμαστε βολές από παντού. Η Αστυνομία με αυτούς που δεν επαναπαύ-
ονται και προσπαθούν, αφήνοντας πίσω την καλοπέραση ενός μόνιμου μισθού, θα πάει 
μπροστά. Εν κατακλείδι, πρέπει άμεσα να δοθεί ένα επίδομα στους ανθρώπους αυτούς ως 
επιβράβευση για τον κόπο τους και ως κίνητρο για τους υπόλοιπους, μόνο έτσι θα αλλάξει 
και η εικόνα που έχει και η κοινωνία για εμάς.

Διοικητική μέριμνα για την αποφυγή θερμικής καταπόνησης 
αστυνομικών

Πανεπιστημιακό πτυχίο, τίτλος αριστείας ή ευκαιρία για 
αγγαρείες

  του Γιαννακή Δημήτριου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών πραγματοποίησε την 22/03/2021 και 
την 08/07/2021 εθελοντικές αιμοδοσίες στην αίθουσα της Διεύθυνσης Αστυνο-
μικών Επιχειρήσεων Αττικής στην Καισαριανή, στις οποίες η συμμετοχή των συ-
ναδέλφων ήταν συγκινητική και ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο επιβεβαιώνοντας 
ότι ο Έλληνας αστυνομικός διακατέχεται από υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύ-
νης και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Σε μια χρονική συγκυρία που λόγω 
της έξαρσης της πανδημίας κυριαρχεί ο φόβος και που τα αποθέματα αίματος 
στα νοσοκομεία έχουν σχεδόν εξαντληθεί, όπως μας εκμυστηρεύτηκε και το τμή-
μα αιμοληψίας του «ΣΩΤΗΡΙΑ» οι υπηρετούντες στη Δ.Α.Ε.Α. προσήλθαν κατά 
δεκάδες για να επιτελέσουν το «ιερό τους καθήκον» , εκθέτοντας για άλλη μια 
φορά όσους για δικούς τους λόγους προσπαθούν να τους παρουσιάσουν ότι είναι 
απέναντι στην κοινωνία. Πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι ότι ο μεγάλος 
όγκος μονάδων αίματος που συλλέχθηκαν θα χρησιμοποιούν για ενίσχυση των 
συναδέλφων και των οικείων τους προσώπων που χρειάζονται αίμα.

Να τονίσουμε ότι και σε αυτές τις αιμοδοσίες τηρήθηκαν με ευθύνη μελών του 
Δ.Σ. της Ένωσής μας όλα τα προβλεπόμενα από τον Ε.Ο.Δ.Υ. υγειονομικά πρωτό-
κολλα για την αποτροπή διασποράς της πανδημίας.
Οφείλουμε ένα τεράστιο «μπράβο» και ένα «ευχαριστώ» σε όλους τους συνα-
δέλφους που έδωσαν αίμα και τους διαβεβαιώνουμε πως η όλο και μεγαλύτερη 
συμμετοχή τους στις αιμοδοσίες μας, μας δεσμεύει να συνεχίσουμε με ανάλο-
γες δράσεις και στο μέλλον, προκειμένου να προβληθεί η προσφορά του Έλληνα 
Αστυνομικού στο κοινωνικό σύνολο.
Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Αττικής, Ταξίαρχο κ. ΠΑΠΑΔΗΜΟ Δημήτριο για την παραχώρηση 
της αίθουσας καθώς και τους κ.κ. Α/Δ΄ ΤΣΙΑΠΟΚΗ Σεραφείμ , Διοικητή της Υ.ΜΕ.Τ 
και Α/Δ΄ ΒΟΥΛΓΑΡΗ Δημήτριο, Διοικητή της Υ.Α.Τ. για την παρουσία και τη συνδρο-
μή τους στην άριστη διοργάνωση των αιμοδοσιών.

Απολύτως επιτυχημένες οι αιμοδοσίες της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στη 
Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής
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Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ενόψει της παγκόσμιας ημέρας εθε-
λοντή αιμοδότη που εορτάζεται στις 14 Ιουνίου εκάστου έτους, πραγματοποί-
ησε την 8/6/2021, άλλη μια εθελοντική αιμοδοσία σε αίθουσα της Διεύθυνσης 
Αλλοδαπών Αττικής, στην οποία η συγκινητική συμμετοχή των συναδέλφων που 
υπηρετούν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και στη Διεύθυνση Μεταγωγών Αττικής 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας.
Σε μια χρονική περίοδο που λόγω του φόβου που προκαλεί η πανδημία, τα απο-
θέματα αίματος στα νοσοκομεία έχουν σχεδόν εξαντληθεί, όπως μας εκμυστη-
ρεύτηκαν και από το τμήμα αιμοληψίας του νοσοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ» και που 
σε όλα τα Μ.Μ.Ε. γίνονται συνεχώς εκκλήσεις  προς τους πολίτες για προσφορά 
αίματος, οι συνάδελφοι των συγκεκριμένων Διευθύνσεων προσήλθαν κατά δεκά-
δες για να επιτελέσουν το «ιερό τους καθήκον», αναδεικνύοντας για πολλοστή 
φορά το αίσθημα ευθύνης και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο που τους δια-
κατέχει.
Συγκινητική ήταν και η προσπάθεια της ιατρού και του νοσηλευτικού προσωπικού 
του συνεργείου αιμοληψίας του «ΣΩΤΗΡΙΑ» οι οποίοι ακατάπαυστα και πέραν 
του προβλεπόμενου ωραρίου φρόντισαν να μη φύγει ούτε ένας συνάδελφος χω-
ρίς να δώσει αίμα.
Ο μεγάλος όγκος των μονάδων αίματος που συλλέχθηκαν θα χρησιμοποιηθούν 
για τους συναδέλφους – μέλη μας, τα οικεία τους πρόσωπα, για τους συμπολίτες 
μας που χρειάζονται αίμα καθώς και για τους πάσχοντες από μεσογειακή αναι-
μία που χρήζουν μετάγγιση αίματος. Πρέπει επίσης να γνωρίζουν οι συνάδελ-
φοι ότι η τράπεζα αίματος της Ένωσής μας βρίσκεται στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» 
στο κτήριο αιμοληψίας, στο οποίο μπορούν οι συνάδελφοι, που επιθυμούν να 
δώσουν αίμα, να μεταβαίνουν ή σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο που διαθέτει 
μονάδα αιμοληψίας, αναφέροντας τον υπ’ αριθμόν 11894 αριθμό μητρώου της 
τράπεζας της Ένωσης μας.
Να τονίσουμε ότι και σε αυτήν την αιμοδοσία με μέριμνα μελών του Δ.Σ. της Ένω-
σής μας καθώς και εκλεγμένων αντιπροσώπων τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα 
από τον Ε.Ο.Δ.Υ. υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποτροπή διασποράς της παν-
δημίας.
Οφείλουμε ένα τεράστιο «μπράβο» και ένα «ευχαριστώ» σε όλους τους συναδέλ-
φους που συμμετείχαν στην αιμοδοσία, διαβεβαιώνοντας τους πως η συνεχώς 
αυξανόμενη συμμετοχή τους μας δεσμεύει να συνεχίσουμε με ανάλογες μελλο-
ντικές δράσεις, που εκτός από την ουσία της έμπρακτης προσφοράς στο κοινωνι-
κό σύνολο αναδεικνύουν και τη θετική εικόνα του Έλληνα Αστυνομικού.
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών 
Αττικής, Ταξίαρχο κ. ΔΑΒΑΛΟ Δημήτριο για την παραχώρηση της αίθουσας, την 
άριστη φιλοξενία  και την παρότρυνση του στους συναδέλφους μας να συμμετέ-

χουν στην αιμοδοσία καθώς και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεταγωγών Ατ-
τικής Ταξίαρχο κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, ο οποίος ενίσχυσε την συγκεκριμένη 
δράση μας δίνοντας και ο ίδιος προσωπικά αίμα αλλά και εξυπηρετώντας ή εν-
θαρρύνοντας τους συναδέλφους που υπηρετούν στη Διεύθυνση του για να πρά-
ξουν το ίδιο.

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή 
στην αιμοδοσία της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στη Διεύθυνση 

Αλλοδαπών
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Απολύτως επιτυχημένη η αιμοδοσία της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στη 
Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών πραγματοποίησε την 20-4-2021 αιμο-
δοσία στην «Αίθουσα Μουσείου» της Δ.Ε.Ε., στην οποία η συμμετοχή των συνα-
δέλφων ήταν για άλλη μια φορά συγκινητική, σε μια χρονική συγκυρία που λόγω 
της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού υπάρχει τεράστια έλλειψη αίματος 
στα νοσοκομεία.
Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στη συγκεκριμένη Διεύθυνση προσήλθαν κατά 
δεκάδες για να επιτελέσουν το «ιερό τους καθήκον» αποδεικνύοντας για άλλη 
μια φορά το αίσθημα ευθύνης και προσφοράς στο κοινωνικό σύ-
νολο. Ο μεγάλος όγκος των μονάδων αίματος που συλλέχθηκαν 
θα χρησιμοποιηθούν για τους συναδέλφους-μέλη μας, τα οικεία 
τους πρόσωπα που χρειάζονται αίμα, για τους συμπολίτες μας 
καθώς και για τους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία που χρή-
ζουν μετάγγιση αίματος.
 Πρέπει επίσης να γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι η Ένωσή μας δι-
ατηρεί τράπεζα αίματος στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» στο κτίριο 
αιμοληψίας, στο οποίο μπορεί όποιος συνάδελφος επιθυμεί να 
δώσει αίμα, να μεταβεί κατά τις ώρες 08:00-14:00, ή σε οποιο-
δήποτε άλλο νοσοκομείο που διαθέτει μονάδα αιμοληψίας, 
αναφέροντας τον υπ’ αριθ. 11894 αριθμό μητρώου της τράπεζας 
αίματος της Ένωσής μας και δηλώνοντας ότι επιθυμεί να δώσει 
αίμα για τη συγκεκριμένη τράπεζα αίματος. Να τονίσουμε ότι και 
σε αυτή την αιμοδοσία τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα από 
τον Ε.Ο.Δ.Υ. υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποτροπή διασπο-
ράς της πανδημίας, την τήρηση των οποίων επιμελήθηκαν μέλη 
του Δ.Σ. της Ένωσης και εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, που υπηρε-
τούν στη συγκεκριμένη Διεύθυνση.

Η συμμετοχή των συναδέλφων στις αιμοδοσίες της Ένωσης που είναι συνεχώς 
αυξανόμενη, μας δεσμεύει να συνεχίσουμε με ανάλογες μελλοντικές δράσεις 
που προβάλλουν την προσφορά του Έλληνα Αστυνομικού στο κοινωνικό σύνολο.
Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Διευθυντή της Διεύθυνσης Εγκληματο-
λογικών Ερευνών Υποστράτηγο κ. ΜΗΝΙΑΤΗ Πηνελόπη για την παραχώρηση της 
αίθουσας και την άριστη φιλοξενία της.
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Στους αγώνες για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα πάλης ανδρών που πραγματοποι-
ήθηκαν στις 20/06/2021 στην Κατερίνη ο άνδρας της Υπηρεσίας μας Υ.Α.Τ. και μέ-
λος της Ε.ΑΣ.Υ.Α. Αστυφύλακας ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Γεώργιος κατέλαβε την δεύτερη θέση 
και ταυτόχρονα την πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης στα -90 κιλά 
που θα διεξαχθεί σε Γαλλία και Ιταλία. 
Ο Γιώργος που είναι μέλος της Εθνικής ομάδας πάλης της χώρας μας αποτελεί πα-
ράδειγμα μάχιμου και φιλότιμου συναδέλφου. Ανταπεξέρχεται καθημερινά τόσο 
στην απαιτητική προετοιμασία  ενός πρωταθλητή όσο και στα συνεχώς αυξανό-
μενα υπηρεσιακά του καθήκοντα και υποχρεώσεις στα οποία πρέπει να ανταπο-
κριθεί ο κάθε αστυνομικός της υπηρεσίας μας. 
Όλοι οι άνδρες της 522 Διμοιρίας της Υ.Α.Τ. είμαστε περήφανοι για την μέχρι τώρα 
πορεία σου τόσο ως αθλητής όσο και ως Ματατζής και είμαστε πεπεισμένοι ότι 
στο μέλλον θα μας δώσεις ακόμα μεγαλύτερες χαρές με τα κατορθώματα σου.

 του Γεωργού Κωνσταντίνου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Επιστολή της Ε.ΑΣ.Υ.Α. προς τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 
Εθνικής Άμυνας

Κύριοι Υπουργοί,
Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα μεγάλος 
αριθμός αστυνομικών-μελών μας επικοινωνεί με τα γραφεία της Ένωσής μας μεταφέροντας την 
αγανάκτησή του για το γεγονός, ότι καίτοι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν προγραμμα-
τιστεί χειρουργικές επεμβάσεις για σοβαρές παθήσεις στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 

Αθηνών, εντούτοις, λίγες μέρες πριν την εισαγωγή τους, ειδοποιούνται ότι το προγραμματισμένο 
χειρουργείο ή η επέμβαση ακυρώνεται λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού!!!
Ως συνέπεια,  η υγεία των συναδέλφων μας ακροβατεί σε μια λεπτή κλωστή, αφού διακινδυνεύ-
εται η ομαλή αποκατάσταση του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζουν προκειμένου να επα-
νέλθουν σύντομα υγιείς στην ενεργό υπηρεσία,  ενώ την ίδια ώρα διαταράσσεται ο οικογενειακός 
και οικονομικός προγραμματισμός τους.
Μέλη του Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών επικοινώνησαν και επισκέ-
φτηκαν το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο και με λύπη μας διαπιστώσαμε την εγκυρότητα 
των καταγγελλομένων. Όπως μας ενημέρωσαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι γιατροί και νοσηλευτές 
του Νοσοκομείου, οι ακυρώσεις των προγραμματισμένων χειρουργείων των ασθενών οφείλονται 
στις σχεδόν καθημερινές έκτακτες Διαταγές που καταφτάνουν στο Νοσοκομείο από το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις οποίες το 401 Γ.Σ.Ν.Α. καλείται να διαθέσει μεγάλο αριθμό νο-
σηλευτικού προσωπικού σε διάφορα εμβολιαστικά κέντρα κατά του Covid-19 !!!
Ως αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής, τα χειρουργεία που είναι διαθέσιμα στο 401 Γενικό Στρατιω-
τικό Νοσοκομείο, συγκριτικά με αυτά που πραγματοποιούνταν προ πανδημίας, για να εξυπηρετή-
σουν τους χιλιάδες ένστολους δικαιούχους νοσηλείας είναι ελάχιστα (διαθέσιμο σχεδόν το 20 %).
Σε περίπτωση επιβάρυνσης της υγείας των συναδέλφων μας από τις ακυρώσεις των προγραμμα-
τισμένων χειρουργείων, που επηρεάζει άμεσα εκτός από την ζωή τους και την εξέλιξη της υπηρε-
σιακής τους κατάστασης, άραγε ποιός θα φέρει την ευθύνη ;

Κύριοι Υπουργοί,
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και για τις δικές σας άμεσες ενέργειες για την εξεύρεση 
λύσης, αφού εκπτώσεις στη ζωή και την υγεία των αστυνομικών δεν χωρούν.
Ως Αστυνομικοί Υπάλληλοι καταβάλλουμε κάθε μήνα τις απαιτούμενες εισφορές ώστε να απο-
λαμβάνουμε το στοιχειώδες αγαθό της υγείας και της νοσοκομειακής περίθαλψης.

Ακυρώσεις προγραμματισμένων χειρουργικών 
επεμβάσεων στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.

ΑΛΥΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

του Μπαλάσκα Χρήστου
Οργανωτικού Γραμματέα της Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Έχω γράψει κατά το παρελθόν για την κατάντια της άμεσης δράσης. Το ότι υπάρ-
χει έλλειψη προσωπικού, δεν έχουμε οχήματα, αξιόπιστους ασυρμάτους, ότι 
έχουν μειωθεί τραγικά τα περιπολικά και οι μοτοσυκλέτες στο λεκανοπέδιο κ.λ.π. 
Τα προβλήματα τα έχω αναφέρει αρκετές φορές. Άλλωστε αυτή είναι η βασική 
δουλειά και υποχρέωση του συνδικαλιστή. Να δημοσιοποιεί τα εργασιακά και όχι 
μόνο, προβλήματα και να πιέζει πρός όλες τις κατευθύνσεις για την επίλυσή τους 
και όχι να ευλογεί τα γένεια της διοίκησης. Τελικά όμως μόνο η άμεση δράση έχει 
προβλήματα; Όχι. Μακάρι να ήταν έτσι. Άν ήταν έτσι θα ήταν και εύκολη η λύση. 
Προβλήματα υπάρχουν και στα Α.Τ. τα οποία λειτουργούν με έναν αξ.υπ. και ένα 
δόκιμο αστυφύλακα λόγω έλλειψης προσωπικού. (Άραγε τόσες χιλιάδες αστυνο-
μικοί που είναι;). Έχουν καταργηθεί απ’ότι φαίνεται οι θέσεις του βοηθού αξ.υπ, 

του σκοπού κρατητηρίων, του παρατηρητή κ.λ.π. με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Απο 
αυτά δεν εξαιρούνται τα Τ.Α. Δημιουργούνται συνέχεια καινούργιες υπηρεσίες 
και χρησιμοποιούνται συνάδελφοι απο ήδη υποστελεχομένες υπηρεσίες. Αυτό 
οδηγεί τους εναπομείναντες συναδέλφους σε υπερεργασία και σαν αποτέλε-
σμα, δεν βρίσκουν τον χρόνο να ξεκουραστούν, αφού εργάζονται ακατάπαυστα. 
Οι περισσότερες απο αυτές τις υπηρεσίες δεν χρειάζονται και είναι μόνο για το 
φαίνεσθαι. Αυτό το λένε όλοι όσοι γνωρίζουν απο αστυνόμευση. Αστυνομικοί 
δεν υπάρχουν για την προστασία του πολίτη, υπάρχουν όμως για την φύλαξη 
στόχων.......Η δίκαιη ανακατανομή του προσωπικού είναι αναγκαία. Η τελευταία 
αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. ήταν τουλάχιστον αποτυχημένη και η ζωή συνεχίζε-
ται.....
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 «Έφυγε» ο Αντώνης Λιακόπουλος

Η Ενωση Αστυνομικών Υπάλληλων Αθηνών εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια 
του ιστορικού στελέχους του συνδικαλιστικού κινήματος  Αντώνη Λιακόπουλου, ο οποίος 
πάλεψε για μεγάλο χρονικό διάστημα ενάντια στην επάρατη νόσο με θάρρος, αλλά σε αυτή 
τη μάχη δε βγήκε νικητής. Ήταν ίσως και η μοναδική φορά που δεν νίκησε.
Υπηρέτησε το συνδικαλιστικό κίνημα σε πανελλαδικό επίπεδο ως μέλος Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
επί σειρά ετών, κυρίως όμως, προερχόμενος από την Αττική αποτέλεσε στυλοβάτη της πά-
λαι ποτέ Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Αττικής, κατέχοντας τα αξιώματα τόσο του Γενι-
κού Γραμματέα, όσο και του Αντιπροέδρου για πάνω από δύο δεκαετίες, εκπροσωπώντας 
επάξια τους αστυνομικούς του λεκανοπεδίου. Ο Αντώνης με τον ακέραιο χαρακτήρα του 
και τη δύναμη της ψυχής του είχε κερδίσει την εκτίμηση των συναδέλφων για την διαρκή, 
αγόγγυστη και ανιδιοτελή συμμετοχή και προσφορά του στον κοινό μας αγώνα. Αποτέλεσε 
δε αρωγό και συμπαραστάτη της νεοσύστατης Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών το 
2013 στα πρώτα βήματά της.
Με τον Αντώνη είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε κάποιος, από τη συζήτηση μαζί του γι-
νόταν σοφότερος. Ήταν αγαπητός από όλους και αυτό αποτελούσε τεράστιο παράσημο για 
να αντιληφθεί κανείς την προσωπικότητά του. Εμείς ως νεότερη γενιά του συνδικαλιστικού 
κινήματος, πέραν του να τιμήσουμε τη μνήμη του, έχουμε ευθύνη να μεταλαμπαδεύσουμε 
το πάθος του που ήταν η εκπροσώπηση των συναδέλφων και η σύγκρουση με κάθε μορφή 
εξουσίας.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αποχαιρετά  τον καλό συνάδελφο και ένα από 
τα παλαιότερα στελέχη μας και συλλυπείται θερμά τους οικείους του.

H Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον απροσ-
δόκητο χαμό του δημοσιογράφου – αστυνομικού συντάκτη Γιώργου Καραϊβάζ, ο οποίος 
δολοφονήθηκε την περασμένη Παρασκευή από άνανδρους, πλησίον της οικίας του.
Η ιδιοσυγκρασία του Γιώργου δεν μπορούσε να δεχθεί την αδικία, όντας θιασώτης της ρη-
τορικής «όλα στο φως» και για το σκοπό αυτό είχε ταχθεί υπέρ της λειτουργίας των αστυ-
νομικών συνδικαλιστικών Ενώσεων. Μάλιστα η χαρακτηριστική φράση  του «Ακόμα και ο 
πλέον κακός συνδικαλισμός, είναι μακράν προτιμότερος από την απουσία συνδικαλιστικής 
έκφρασης», μαρτυρούσε την πίστη του στο συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο στήριζε, «για να 
μην καταντήσει ο εργαζόμενος αστυνομικός ως παρίας», όπως συνήθιζε να λέει. 
Η δημοκρατική του διαδρομή, η ελεύθερη έκφραση, το ανοιχτό του μυαλό, η αιχμηρή του 
πένα, η βούλησή του για απονομή δικαιοσύνης και η προσφορά του τόσο στο δημοσιογρα-
φικό λειτούργημα που με τόση αγάπη υπηρετούσε επί τρεις δεκαετίες, όσο και στους αστυ-
νομικούς,  θα μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μας αποτελώντας ένα φωτεινό δείκτη, ένα 
φάρο που πήγαζε σοφία και γνώση.
Απαίτηση όλων μας αποτελεί η σύλληψη και η λογοδοσία  ενώπιον της Δικαιοσύνης των 
δραστών που έκοψαν σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα το νήμα της ζωής του.
Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Η Ενωση Αθηνών αποχαιρετά τον Γιώργο Καραϊβάζ

Η μνήμη του Νεκτάριου Σάββα θα είναι πάντα ζωντανή

Ως Ένωση Αστυνομικών υπάλληλων Αθηνών εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για τον 
βανδαλισμό του μνημείου που ανηγέρθη από τις Ομοσπονδίες (Π.Ο.ΑΣ.Υ. – Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) προς 
τιμήν του Νεκταρίου Σάββα, στην οδό Λάμπρου Πορφύρα στα Πατήσια. Το συμβάν αυτό 
το πληροφορηθήκαμε από την κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών, η οποία το έφερε στο 
φως της δημοσιότητας, γεμίζοντάς μας θλίψη και αγανάκτηση. Δυστυχώς,οι ίδιοι δράστες 
φρόντισαν με ανάρτησή τους σε ιστοσελίδα να κάνουν γνωστά τα «κατορθώματά» τους, 
προσβάλλοντας κατά συρροή την μνήμη του συναδέλφου μας ανήμερα της επετείου του 
εμπρησμού και των δολοφονιών της Marfin.  
Θεωρούσαμε ότι αυτοί οι δήθεν επαναστάτες είχαν ως στόχο τη ζωή και τη σωματική ακε-
ραιότητα των αστυνομικών που αντικρύζουν, κάναμε λάθος, πλέον έχουν ως στόχο τους και 
τα μνημεία τα οποία είναι αφιερωμένα στην μνήμη δολοφονημένων αστυνομικών. Δυστυ-
χώς, ακόμα ορισμένα κομμάτια του πολιτικού συστήματος εμμονικά τους αποκαλούν «παι-

διά» και με δυσκολία προβαίνουν σε οποιαδήποτε καταδίκη των πράξεών τους.  
Εμείς ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών που κάθε χρόνο μετράμε σωρεία τραυ-
ματισμών μελών μας από τα ανδραγαθήματα αυτών των «χαϊδεμένων παιδιών», έχουμε 
πολλάκις και προς όλες τις κατευθύνσεις εκφράσει την άποψή μας, ότι η δράση όλων αυ-
τών δεν αντιμετωπίζεται με ευχολόγια και με κροκοδείλια δάκρυα, αλλά ούτε και με λήψη 
αποκλειστικά αστυνομικών μέτρων.  Είναι επιβεβλημένη η απερίφραστη καταδίκη από το 
σύνολο του πολιτικού τόξου που με τη ρητορική του, οφείλει να τους θέσει στο περιθώριο 
όπου ανήκουν, ώστε να σταματήσουν να κρατούν όμηρο την ελληνική κοινωνία.
Ο Νεκτάριος Σάββας ανήκει στο πάνθεον των Ηρώων της Ελληνικής Αστυνομία, δολοφονή-
θηκε άνανδρα και ό,τι και αν κάνουν οι οπαδοί της βίας, εμείς θα κρατήσουμε τη μνήμη του 
για πάντα ζωντανή.
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Η Ενωση Αθηνών αποχαιρετά τον Γιώργο Καραϊβάζ

Με μία σεμνή τελετή η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής τίμησε με την απονομή του Αστυ-
νομικού μεταλλίου «Αστυνομικός Σταυρός» Αστυνομικούς που υπηρετούν στην Αττική οι οποίοι 
έθεσαν τους εαυτούς τους σε άμεσο κίνδυνο ζωής για την προστασία των πολιτών.
Τέτοιες πράξεις ενδυναμώνουν το αστυνομικό ιδεώδες, γεμίζοντας με αυτοπεποίθηση και ασφά-
λεια τους πολίτες και την κοινωνία και όλους εμάς μας κάνουν υπερήφανους που τους εκπροσω-

πούμε.
Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών η οποία εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από τον Αντι-
πρόεδρο κ. Μιχάλη Καρδιασμένο, συγχαίρει τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστρά-
τηγο κ. ΣΑΝΙΔΑ Παρασκευά για την πολύ ωραία πρωτοβουλία.

Τα 200 χρόνια που συμπληρώνονται την Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021 από την Ελληνική Επανάσταση 
του 1821 δεν είναι απλώς η γενέθλια πράξη του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Συμπυκνώνει μια 
μακρόχρονη πορεία, όπου τα εθνικά ιδεώδη συνδυάζονται με τις ιδέες της ελευθερίας, της ισότη-
τας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως αυτές εκφράστηκαν από τον Διαφωτισμό.
Με τον εορτασμό της Επετείου της Επανάστασης του 1821, εμείς οι Έλληνες και Ελληνίδες Αστυ-
νομικοί τιμούμε το μεγαλείο ψυχής και το απαράμιλλο θάρρος τον προγόνων μας, που με την 
επανάσταση ενάντια στον Τούρκικο ζυγό, υπερασπίστηκαν υψηλά ιδανικά και αξίες, διεκδικώντας 
με περίσσια υπερηφάνεια, μια ζωή ελεύθερη.
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αφιερώνουμε τη φετινή εθνική επέτειο  στους σύγ-
χρονους ήρωες αστυνομικούς, οι οποίοι με το φιλότιμό τους υπηρετούν αγόγγυστα τους πολίτες 
και την κοινωνία. Μέσα από την καρδιά μας τους ευχαριστούμε και τους εκφράζουμε την ευγνω-
μοσύνη μας.

«Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα 
ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε 
κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά 
ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και 
οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι 

εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση. 

– Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 1838 – Πνύκα».

Εκατό-δύο (102) χρόνια συμπληρώνονται 
σήμερα από την πιο μαύρη σελίδα στην 
ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού. Η Ενω-
ση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών τιμά 
τη μνήμη των θυμάτων και εξάρει την τερά-
στια συμβολή των Ποντίων στην ανόρθωση 
του ελληνικού κράτους μετά τον ξεριζωμό 
τους από τις πατρογονικές εστίες, όπως και 
τη συμμετοχή τους σε όλους τους εθνικούς 
αγώνες. Η ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας θα 
μένει ζωντανή μέχρι να μετατραπεί σε Ημέ-
ρα Δικαίωσης με τη διεθνή αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Ποντίων του Ελληνισμού. 

Απονομή Αστυνομικού Σταυρού στη Γ.Α.Δ.Α.

25η Μαρτίου 1821 – 25η Μαρτίου 
2021

19η Μάϊου 1919: Ημέρα μνήμης της 
γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού
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Επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες συναδέλφους μας – Οδός «ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ»

Έμπρακτη στήριξη στο δύσκολο έργο του αστυνομικού από επιφανή επιχειρηματία

Το διαρκές χρέος της Πολιτείας προς τους Ήρωες του Αστυνομικού Σώματος θύμισαν την Πέμπτη 
17 Ιουνίου 2021 οι Ομοσπονδίες (Π.Ο.ΑΣ.Υ. – Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) τιμώντας τη μνήμη των αδικοχαμένων 
συναδέλφων μας Νεκτάριου ΣΑΒΒΑ και Γεωργίου ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, οι οποίοι δολοφονήθηκαν 
άνανδρα, ο πρώτος στις 17 Ιουνίου 2009, από αδίστακτους τρομοκράτες, στην οδό Λάμπρου Πορ-
φύρα στα Πατήσια και ο δεύτερος, στις 17 Ιουνίου 2013, στο Δίστομο Βοιωτίας, σε επιχείρηση 
σύλληψης αδίστακτων δραπετών.
Το τρισάγιο τελέστηκε στην οδό Λάμπρου Πορφύρα, στο χώρο που έχει τοποθετηθεί από τις 
Ομοσπονδίες μας μαρμάρινη στήλη και ένα προσκυνηματικό εκκλησάκι για να θυμίζουν στους 
περαστικούς ότι εκεί θυσιάστηκε ένας από τους εκατοντάδες μαχόμενους συνάδελφους μας, 
υπερασπιζόμενος το αγαθό της ασφάλειας του Πολίτη.

 Στη διάρκεια της τελετής έλαβε χώρα και η  μετονομασία της οδού Λάμπρου Πορφύρα σε οδό 
Νεκτάριου Σάββα, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Κων/νου, ο οποίος συ-
νέβαλε τα μέγιστα στην υλοποίηση του χρόνιου αιτήματος των Ομοσπονδιών.
 Οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α Αττικής – Δυτικής Αττικής & Πειραιά οι οποίες 
παρευρέθηκαν με αντιπροσωπεία των Προεδρείων και αντιπροσώπων τους, αφουγκράζονται τις 
αγωνίες των συναδέλφων μας και αγωνίζονται σταθερά για να γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις της 
Πολιτείας, σε μια περίοδο κατά την οποία το αγαθό της ασφάλειας και η θωράκιση του Έλληνα 
Αστυνομικού πρέπει να αποτελέσουν πρώτη της προτεραιότητα.

Το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει 
τις ευχαριστίες του στον επιχειρηματία κ. ΑΛΕΤΡΑ Σταμάτη, ιδιοκτήτη της «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ 
ARTISAN BAKERY & COFFEE HOUSE» ο οποίος εν μέσω χαλεπών καιρών απέδειξε για ακόμη μια 
φορά την ευαισθησία του και τη συμπάθειά του για τον Έλληνα αστυνομικό, αναγνωρίζοντας 
εμπράκτως το έργο του και τη συνεισφορά του στην ασφάλεια του πολίτη. Εν προκειμένω, με δική 
του πρωτοβουλία επικοινώνησε με μέλη του Προεδρείου της Ένωσης Αθηνών, γνωστοποιώντας 

τους τη βούλησή του για την άμεση διάθεση ενός σημαντικού χρηματικού ποσού με σκοπό την 
αντικατάσταση ελαστικών σε οχήματα της Άμεσης Δράσης.
Υπενθυμίζεται ότι με την υπ’ αριθ. 603/1 από 10/12/2020 ανακοίνωσή μας, οι αστυνομικοί απο-
λαμβάνουν ειδική έκπτωση 50% για τα προϊόντα παραγωγής των καταστημάτων του.   

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

www.synetelas.gr

Εργάσιμες ημέρες & ώρες
09.00 - 15.00

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


