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Εκ της Διευθύνσεως

Για να Θυμούνται οι Παλιότεροι και  
να Μαθαίνουν οι Νεότεροι

Πιστεύω ότι ωρίμασαν πλέον οι συνθήκες μετά από την ραγδαία μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα  
σε σημείο που έφτασε τον Αύγουστο του 2021 σε ποσοστό 13,2 από τα τεράστια ποσοστά που υπήρχαν 
το 2012-2013 , 26,4 % και 27,6 % αντίστοιχα να καταργηθούν οι δύο διατάξεις του Ν. 3986/11 της  
Εισφοράς Αλληλεγγύης (υπέρ ανέργων) με την οποία γίνεται κράτηση 2% επί των ακαθάριστων αποδο-
χών κάθε μήνα και την κατάργηση της Εισφοράς ΜΤΣ/ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ Τ.Π.Δ.Υ.) με την οποία γίνεται 
κράτηση 1% επί των ακαθάριστων αποδοχών κάθε μήνα. 

Από το 2011 όλοι οι εν ενεργεία συνέβαλαν στη δύσκολη περίοδο της οικονομίας. Με τα νέα δεδομένα 
της οικονομίας δηλαδή η Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την αύξηση του κατώτατου μισθού από το νέο 
έτος κατά 2% ,ότι η ανάπτυξη προβλέπεται πάνω από 7% για το 2021 και από το έτος 2022 θα υπάρξει 
επιστροφή σε πρωτογενές πλεόνασμα. Μια κατάργηση η οποία θα αποφέρει μια σημαντική αύξηση στις 
μηνιαίες αποδοχές του καθενός από εμάς. Η Ενωση Αθηνών έχει αποταθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω 
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και θα επανέλθουμε εκ νέου μέχρι να υλοποιηθεί το αίτημά μας.

Του Πάκου Δημοσθένη
Προέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Του Τσοκαναρίδη Ιωάννη 
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα - Υπεύθυνου Έκδοσης εφημερίδας
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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

Ώρα για έργα και όχι για λόγια 
Λίγο πριν δύσει το 2021 και με την πανδημία να ορίζει ακόμα τις ζωές 

όλων μας, θα ήθελα να μοιραστώ ορισμένες σκέψεις μου με τους αναγνώστες της 
«Σύγχρονης Αστυνομίας», που εδώ και δεκαετίες αποτελεί τη φωνή της Ένωσής 
μας. Στα δικά μου μάτια είναι απολύτως προφανές ότι η ΕΛ.ΑΣ. ως Οργανισμός 
χρειάζεται βαθιές τομές - παρεμβάσεις ώστε να εκσυγχρονιστεί η λειτουργία 
της και να αρχίσει έστω και λίγο να προσομοιάζει σε Αστυνομίες άλλων χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο για τους πολίτες όσο και  για τους αστυνομικούς.  
Δυστυχώς όμως πολλά χρόνια τώρα οι παρεμβάσεις είναι επιφανειακές,  
επικοινωνιακές και με μόνο γνώμονα την πρόσκαιρη δημοσιότητα, πολλές φορές  
ανεδαφικές με αποτέλεσμα το χαμηλόβαθμο προσωπικό που βρίσκεται στο  
δρόμο να παρατηρεί σαστισμένο και ίσως «παραιτημένο», τις κατά καιρούς  
εξαγγελίες των διοικούντων.

Αν και εφόσον οι έχοντες την ευθύνη δεν εκσυγχρονίσουν τον τρόπο 
δράσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών, τον εξοπλισμό τους, τα Προεδρικά Διατάγ-
ματα που διέπουν  την καθημερινότητά τους, δεν αποφασίσουν για την επί της 
ουσίας θεσμική θωράκιση η οποία θα προστατεύει αστυνομικούς και πολίτες,  
είναι βέβαιο πως σε κάθε περιστατικό που θα βλέπει το φως της δημοσιότητας, 
η Αστυνομία θα γίνεται αντικείμενο χλευασμού και θα κάνει μονίμως βήματα 
προς τα πίσω.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών έχουμε εξειδικεύσει εγ- 
γράφως πολλάκις όλα τα παραπάνω και ο αγώνας μας «περιστρέφεται» γύρω 
από αυτά. Δεν απογοητευόμαστε όμως, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με την 
ελπίδα ότι κάποια στιγμή το πολιτικό σύστημα θα συμφωνήσει  ότι  το επάγγελμά 
μας δεν προσφέρεται για πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων, αλλά αποτελεί πεδίο 
συνεννόησης για το καλό του γενικού συνόλου. Ελπίζω επίσης ότι κάποια στιγμή 
θα γίνει αντιληπτό ότι εμείς οι αστυνομικοί «δεν τρώμε κουτόχορτο» και ότι με 
δηλώσεις αγάπης και «χτυπήματα στη πλάτη» δεν γίνεται …δουλειά. Απαιτούμε 
πράξεις κι όχι λόγια!!!

Κλείνοντας, για να μην είμαι άδικος, σε θεσμικό επίπεδο έγιναν  βήματα 
τον τελευταίο καιρό όπως το βαθμολόγιο, το τέλος των τοξικών παρατάξεων στο 
συνδικαλιστικό κίνημα κ.α.

Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους, ελπίζοντας ο «εφιάλτης» της πανδημίας 
 επιτέλους να αποτελέσει παρελθόν.
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3 σύγχρονηαστυνομία

Συνέντευξη Προισταμένου Θρησκευτικής Υπηρεσίας Αρχιμανδρίτη  
π.Αλεξίου Κουρτέση στην Εφημερίδα  “Σύγχρονη Αστυνομία”

Πρώτη του ολοκληρωμένη συνέντευξη, λίγους μόλις μήνες μετά την ανάληψη 
των καθηκόντων του στη θέση του προϊσταμένου της θρησκευτικής υπηρεσίας  
της ΕΛ.ΑΣ., ο τριάντα-ενός ετών αρχιμανδρίτης π. Αλέξιος Κουρτέσης, μας μιλά 
για τη φύση της διακονίας του, τη σχέση των αστυνομικών με την ορθόδοξη πίστη  
και τα σχέδιά του για την ποιμαντική επιμόρφωση των νεότερων αξιωματικών.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Τραγανό Ηλείας όπου τελείωσε τις 
εγκύκλιες σπουδές του. Από μικρό παιδί θαύμαζε το έργο του αστυνομικού και 
ήθελε να το ακολουθήσει. Τον κέρδισε όμως, η αγάπη του Χριστού. Πραγματο- 
ποίησε θεολογικές σπουδές και χειροτονήθηκε διάκονος το 2010, από τον  μακαρι-
στό μητροπολίτη Ν. Ιωνίας και Φιλαδέλφειας κ. Κωνσταντίνο και υπηρέτησε 
δίπλα του τέσσερα χρόνια

Στη συνέχεια υπηρέτησε ως αρχιδιάκονος δίπλα στον Μητροπολίτη Γαβριήλ, όταν 
ανέλαβε τη χηρεύουσα θέση της Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδέλφειας. Το 
2020 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και έλαβε το οφίκιο του αρχιμανδρίτη. Διετέ-
λεσε ιδιαίτερος πρωτοσυγγελίας στην Μητρόπολη της Ν. Ιωνίας και Φιλαδέλφειας. 
Ανέλαβε τη θέση του θρησκευτικού προϊστάμενου της ΕΛ.ΑΣ τον Ιούνιο του 2021. 
  Αλέξιε, γιατί η υπηρεσία της Αστυνομίας έχει δικό της ιερέα; Οι αμαρτίες  
στο Σώμα αντιμετωπίζονται διαφορετικά;

Όχι, οι αμαρτίες δεν έχουν διάκριση! Με την ίδρυση αυτής της θέσης, που 
ανάγεται δεκαετίες πίσω, υπάρχει μεγαλύτερη άνεση στους αστυνομικούς, 
νιώθουν ότι έχουν τον δικό τους ιερέα, υπάρχει μεγαλύτερη αμεσότητα. Είναι 
καθαρά για λόγους ποιμαντικούς και προσέγγισης των μελών του Σώματος 
της Αστυνομίας προς την Εκκλησία. 

                   . Είναι πιστοί οι αστυνομικοί;

Φυσικά και είναι πιστοί και το διαπιστώνω μέρα με την ημέρα. Ίσως συμβάλλει 
και η επικινδυνότητα του διακονήματος του αστυνομικού. Εξαιτίας της επικινδυ-
νότητάς του, έχουν περισσότερη ανάγκη να έχουν την παρουσία του Θεού και 
της προστασίας Του στη ζωή τους. Υπάρχει ανταπόκριση από όλες τις βαθμίδες 
των ηλικιών, απλά θα προσθέσω ότι οι νεότεροι έχουν περισσότερες πνευματικές 
αναζητήσεις. Η σχέση μας με τον Θεό καθορίζει και την κοινωνική μας συμπεριφορά. 
 
Γιατί θεωρείτε το επάγγελμα του αστυνόμου διακόνημα;

Έχει να κάνει με την άμεση επαφή με τους συνανθρώπους. Ο αστυνομικός δεν 
είναι ένα απρόσωπο άτομο το οποίο φοράει μία στολή και δέρνει ή σκοτώνει 
τους ανθρώπους. Αν μη τι άλλο! Είναι άνθρωπος όπως εμείς, αντιπροσωπεύει 
την τάξη και προσπαθεί, επιτελώντας το καθήκον του να έχει ασφαλείς όλους 
τους ανθρώπους. Αυτό είναι μια διακονία, όπως είναι το επάγγελμα του γιατρού 
και του ιερέα. Εάν ξεφύγουμε μάλιστα από το όριο της ασφάλειας, και από το 
καθήκον του να επιβάλει την τάξη, έχουμε γίνει μάρτυρες γεγονότων που οι 
αστυνομικοί έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή: είτε διασώζοντας κάποιο παι- 
δάκι είτε ανοίγοντας δρόμο επειδή γεννούσε μια γυναίκα, είτε απεγκλωβί- 
ζοντας ανθρώπους. Πρόσφατα τα παιδιά από την ομάδα ΔΙΑΣ αγόρασαν παπού-
τσια σε έναν άστεγο στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ερμού. Δεν είναι αυτό 
πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπο; Γι αυτό λέω ότι επιζητώντας την παρουσία 
του Θεού στη ζωή τους, έχουν τη δύναμη να προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους. 
 
 Ποιά ζητήματα απασχολούν τους αστυνομικούς όταν εξομολογούνται;

Κοινωνικά, οικονομικά, οικογενειακά, πνευματικά και υπαρξιακά. Οι άνθρωποι 
έχουν αποξενωθεί, έπαψαν να χαμογελούν κι επειδή οι αστυνομικοί έρχονται σε 
συχνή επαφή με τους ανθρώπους βιώνουν αυτήν την κατάσταση και αναρωτιού-
νται γιατί. Επίσης, προβλήματα σχέσεων, γιατί οι άνθρωποι έχουμε αλλοιωθεί 
με το διαδίκτυο. Όταν ο αστυνομικός τελειώσει την υπηρεσία του έχει τις παρέες 
του, την οικογένειά του, επομένως τι πιο φυσικό να τους απασχολεί το μέλλον 
τους. Βλέπετε, σήμερα τα παιδιά βγαίνουν για καφέ μια παρέα και δεν ανταλλά-
σουν κουβέντα, ενώ ασχολούνται με το κινητό τους τηλέφωνο συνεχώς και αυτό 
έχει ως συνέπεια να μην συνάπτουν σχέσεις κι αν συνάψουν σχέση δεν μπορούν 
να τη διατηρήσουν γιατί δεν έχουν μάθει να κάνουν ένα βήμα πίσω ο καθένας 
από τη μεριά του. Μάθαμε όλοι μας να τα θέλουμε όλα και να τα έχουμε όλα και 
αυτό μας έχει κάνει εγωιστές, μας έχει κάνει αλαζόνες, μας έχει κάνει ματαιόδο-
ξους. Είναι και αυτά που απασχολούν τους νέους αστυνομικούς.

Ποιοι είναι οι πιο συχνοί πειρασμοί που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας  
αστυνομικός στο επάγγελμά του;

Oι συχνοί πειρασμοί είναι πάλι από την συναναστροφή με τον συνάνθρωπο.  
Επί παραδείγματι όταν κάποιος αστυνομικός σταματάει κάποιο πολίτη για έλεγχο 
και ξεκινάει ο πολίτης να μιλάει άσχημα στον αστυνομικό έρχεται σε δύσκολη θέση 
ο αστυνομικός που δεν κάνει κάτι περισσότερο από το να επιτελέσει το καθήκον 
του. Και αυτό πάλι έρχεται σε συνάφεια με τα προβλήματα της κοινωνίας μας.

Η τάξη του θείου Νόμου και η τάξη του ανθρώπινου Νόμου. Που τέμνονται 
αυτά τα δύο

Η Εκκλησία βασίζεται σε πνευματικούς και κοινωνικούς Νόμους οι οποίοι πείθο-
νται με την κοινωνία και ο άνθρωπος με την ελεύθερη βούλησή του καλείται να 
τους ακολουθήσει. Άλλωστε και ο Δεκάλογος είναι ένα είδος Νόμου που οφεί- 
λουμε εμείς οι χριστιανοί να ακολουθούμε και να εφαρμόσουμε, έτσι ώστε να 
κερδίσουμε το εισιτήριο για τη βασιλεία του Θεού, την αιώνιο ζωή. Ετσι και ο 
αστυνομικός καλείται πρώτος να εφαρμόσει τους Νόμους κι έπειτα καθ’ υπό- 
δειξή του να επιβάλει και την εφαρμογή των Νόμων. Απλά στην εκκλησία 
υπάρχει αυτή η ελευθερία -όστις θέλει οπίσω μου ακολουθεί- ενώ στην 
πολιτεία είναι απαραίτητη η τήρηση των Νόμων για το κοινό καλό όλων, 
για την αρμονική συμβίωση όλων των πολιτών και την ασφάλεια της χώρας. 

 Ποιο είναι το ποιμαντικό έργο που κάνετε στην ΕΛ.ΑΣ;

Κάθε Κυριακή τελείται θεία λειτουργία στον ιερό ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών 
και σε κάποιες εορτές Αγίων καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Πραγματοποιούμε 
διαλέξεις, κύκλους μελέτης της Αγίας Γραφής και μαθήματα Βυζαντινής Εκκλησι-
αστικής Μουσικής. Επίσης επισκεπτόμαστε τις αστυνομικές διευθύνσεις ανά την 
Ελλάδα τελώντας αγιασμούς και ομιλώντας για επίκαιρα θέματα, της πίστεώς μας. 
Μάλιστα διαπιστώνουμε ότι οι νέοι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στην έννοια 
του Θεού, στην πίστη, στα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, την οικογέ-
νεια. Βέβαια, υπάρχουν ερωτήματα που δεν μπορείς να απαντήσεις, γιατί η πίστη 
μας δεν εκφράζεται λογικά, είναι βιωματική. Επίσης, πριν έναν χρόνο περίπου το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών, σχετικά με τα σεμινάρια που παραδίδονται από το Ίδρυμα 
Ποιμαντικής Επιμόρφωσης που ίδρυσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ Ιερώνυμος με τους συνεργάτες του.

Επισκέπτεστε κρατουμένους. Θέλουν όλοι οι κρατούμενοι να μιλήσουν σε ιερέα; 
 
Βέβαια επισκέπτομαι κρατουμένους! Είναι μέσα στις αρμοδιότητες του εκάστοτε 
ιερέως της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ κάνοντας πράξη τον Λόγο του 
Χριστού που είπε εν φυλακή ήμουν και ήρθατε να με επισκεφτείτε. Έχουν ανάγκη 
και αυτοί οι άνθρωποι! Εάν δεν θέλουν, όπως είπαμε πιο πάνω, στην ορθόδοξη 
εκκλησία μας υπάρχει η ελεύθερη βούληση. Η Εκκλησία όμως, δεν παύει να 
προσεύχεται για τη σωτηρία της ψυχής τους.

Πολύς λόγος γίνεται για τις οικογένειες των αστυνομικών. Ποια είναι η σχέση 
των αστυνομικών με τις οικογένειές τους και πότε απευθύνονται σε σας;

Ετοιμάζουμε κάποιες συνάξεις των οικογενειών των αστυνομικών κι εκεί, διαπι-
στώνοντας ελλείψεις ή προβλήματα που τυχόν υπάρχουν, να τα αντιμετωπί-
σουμε. Ο αστυνομικός είναι αδιάρρηκτα δεμένος με την οικογένειά του και σε 
αυτό συνεργεί η πίστη του αλλά και η επικινδυνότητα του επαγγέλματός του.

Υπάρχουν όμως και αστυνομικοί που επιλέγουν να γίνουν και ιερείς. Πόσοι 
τέτοιοι υπάρχουν στην Ελληνική Αστυνομία;

Περίπου δεκαπέντε αστυνόμοι-ιερείς σε όλη την Ελλάδα. Είναι άνθρωποι που 
έγιναν αστυνομικοί, αλλά είχαν και αυτή την κλίση. Λόγω του προβλήματος που 
έχει ανακύψει με την περικοπή μισθοδοτούμενων θέσεων προς χειροτονία νέων 
κληρικών στην Εκκλησία μας, αυτός ο τρόπος είναι μια ενίσχυση προς τις Μητρο-
πόλεις. Πληρώνονται μόνο με τον μισθό του αστυνομικού και ταυτόχρονα διακο-
νούν και σε κάποια ενορία, άνευ στολής και όπλου. Αυτό αποδεικνύει πόσο πιστοί 
είναι και πόσο ήθελαν να ακολουθήσουν την ιερατική πορεία στη ζωή τους.

Αν ερχόταν ένας αστυνομικός και σας εξομολογείτο ότι σκότωσε κάποιον, πώς 
θα το αντιμετωπίζατε; Γιατί αυτό είναι ένα αμάρτημα που δεν μπορεί να αλλά-
ξει, δεν φέρνει τον άλλον πίσω στη ζωή, δεν διορθώνεται

 Εδώ θα ανατρέξω πίσω στην ιστορία και θα σας υπενθυμίσω το παράδειγμα 
του Άγιου Διονυσίου ο οποίος συγχώρεσε τον φονιά του αδελφού του και τον 
φυγάδευσε. Επίσης, να επισημάνουμε τους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου 
που λέγουν πως αν κάποιος άνθρωπος βρίσκεται σε άμυνα και διαπράξει φόνο, 
το αμάρτημα του φόνου συγχωρείται. Ο αστυνομικός δεν σηκώθηκε μια μέρα 
και συνάντησε κάποιον, όπλισε και σκότωσε. Ο αστυνομικός επιβάλει την τάξη. 
Και η Εκκλησία δεν λειτουργεί ως παράγοντας τιμωρίας αλλά ως παιδαγωγός.  
Μην ξεχνάμε άλλωστε τη μεγαλύτερη πράξη συγχώρεσης από τον ίδιο τον 
Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, όταν ευρισκόμενος επάνω στον Σταυρό αναφώνησε: 
Πάτερ αφες αυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποιούσι. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά και 
ευτυχισμένο το νέο έτος.
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Την ώρα που η ελληνική 
κοινωνία δοκιμάζεται από  
το τέταρτο και σοβαρότερο 
μέχρι σήμερα κύμα της παν- 
δημίας, ορισμένοι αντί να 
αρθούν στο ύψος των περι- 
στάσεων και να καταβάλ- 
λουν κάθε δυνατή προσπά- 
θεια ώστε να πείσουν τους  
όποιους δύσπιστους συμπο- 
λίτες μας να εμβολιαστούν, 
όπως άλλωστε απαιτεί ο θεσ- 
μικός τους ρόλος, τουναντίον 
αυτοί δράττουν τελευταίως 
την ευκαιρία να δημιου- 
ργούν προστριβές και αντι- 
παραθέσεις για μια «χού- 

φτα» ψήφους, στοχοποιώντας τον εργαζόμενο Έλληνα Αστυνομικό! Τούτο 
μας μεταφέρεται άλλωστε καθημερινά από δεκάδες αγανακτισμένους αστυνομι-
κούς – μέλη μας οι οποίοι επικοινωνούν με τα γραφεία μας, διαμαρτυρόμενοι 
ότι κάποιοι εντέχνως τους τοποθετούν απέναντι στην κοινωνία. Συγκεκριμένα, 
τα τελευταία 24ωρα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται 
μονίμως ο Έλληνας αστυνομικός.

• Διερωτόμαστε που αποσκοπεί και ποιον ακριβώς εξυπηρετεί η ρητορική περί 
ανεμβολίαστων αστυνομικών που ελέγχουν πολίτες! Μήπως ποντάρουν 
στη δημιουργία έντασης μεταξύ πολιτών και αστυνομικών ώστε να παιχτεί 
εκ νέου το χιλιοκακοπαιγμένο έργο περί «αστυνομικής βίας;»

• Απορίας άξιο είναι για ποιο λόγο όλοι αυτοί οι οποίοι ασκούν τέτοιου είδους 
«κριτική» προς τους εργαζόμενους αστυνομικούς, την ίδια ώρα δεν είναι το  
ίδιο λαλίστατοι και για άλλους εργασιακούς κλάδους οι οποίοι έρχονται σε  
επαφή με πολίτες και προσέρχονται στην εργασία τους με τους ίδιους ακριβώς 
όρους, όπως και ο αστυνομικός, δηλαδή με rapid τεστ όπως προβλέπει η 
νομοθεσία. Εκτός και αν πλέον υπάρχει κάποια επιστημονική μελέτη ότι τον  
κορονοϊό μεταδίδουν αποκλειστικά και μόνο  οι αστυνομικοί!

• Ίσως βεβαίως κάποιοι λόγω της ιδεοληψίας τους δεν μπορούν να δεχθούν ότι 
και  οι Έλληνες αστυνομικοί είναι εργαζόμενοι ή πολύ απλά δεν τους θεωρούν ως 
«πολιτική τους πελατεία».  

• Οι ίδιοι λοιπόν που απαιτούν την επιστροφή των ανεμβολ αστων υγειονο- 
μικών υπαλλήλων στα καθήκοντά τους, όσων βρίσκνται σε αναστολή εργασίας, 
για εμάς τους αστυνομικούς θίγουν επιτακτικά ζήτημα υποχρεωτικότητας και 
κατά συνέπεια  αναστολής εργασίας, αδιαφορώντας για τις ολέθριες συνέπειες 
και επιπτώσεις που θα επέλθουν στο κοινωνικό σύνολο της Χώρας.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών έχουμε από την πρώτη στιγμή ταχθεί 
τόσο με ανακοινώσεις μας όσο και με δημόσιες τοποθετήσεις μας ξεκάθαρα υπέρ 
του εμβολιασμού αλλά εναντίον της υποχρεωτικότητας, παραθέτοντας μια 
σειρά από επιχειρήματα.

Να θυμίσουμε βεβαίως για όσους έχουν «κοντή» ή «επιλεκτική» μνήμη ότι την 
τελευταία διετία που η Χώρα μας βίωσε τη μεγαλύτερη κρίση που έχουν αντιμε-
τωπίσει οι μεταπολεμικές γενιές, ο Έλληνας και η Ελληνίδα αστυνομικός βρέθη-
καν και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος για την αντιμετώπιση της 
εξάπλωσης του κορονοϊού στην κοινωνία ώστε να μην οδηγούνται οι συμπολίτες 
μας στις Μ.Ε.Θ., εφαρμόζοντας κατά γράμμα τα μέτρα που κάθε φορά η Κυβέρ-
νηση λάμβανε. Την ώρα που άλλοι κλάδοι εργαζομένων αποθεώνονταν ως ήρωες, 
οι αστυνομικοί χαρακτηρίστηκαν ακόμα και ως οι «κακοί» της υπόθεσης επειδή 
διενεργούσαν ελέγχους, όπως προτάσσει το καθήκον και η φύση της εργασία 
τους. 

Την ίδια χρονική περίοδο, οι Ελληνίδες – Έλληνες αστυνομικοί: 
• Κράτησαν όρθια την Χώρα στον Έβρο υπερασπίζοντας τα σύνορα της πατρίδας 
μας. 
• Δεν έμειναν σπίτι. 
• Δεν έλαβαν άδειες. 
• Δεν έλαβαν ουδεμία ηθική ή υλική επιβράβευση αναγνώρισης της προσφοράς 
τους.

Ως ένστολοι πολίτες αυτής της χώρας θεωρούμε ότι η υγειονομική κρίση μπορεί 
να προσπελαστεί μόνο με ενότητα. Ας αναγνωρίσουν επιτέλους άπαντες την 
αδιαμφισβήτητη προσφορά και συνεισφορά των αστυνομικών και ας αφήσουν 
τις επί μέρους αντιπαραθέσεις με σκοπό το πρόσκαιρο πολιτικό όφελος.

Υποχρεωτικότητα στη … σοβαρότητα !

Πολιτικά Παιχνίδια στην Πλάτη  
των Αστυνομικών για μια  

Χούφτα Ψήφους

Ειδική Aδεια Γονέων Αστυνομι-
κών Λόγω Κατ’ Οίκον Περιορι-

σμού των Ανηλίκων Τέκνων τους  
        Έγγραφο Ε.ΑΣ.Υ.Α.  στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία

Διανύουμε αισίως τον δεύτερο χρόνο της πανδημίας στην χώρα μας και πέραν 
των ολέθριων συνεπειών της στην υγεία χιλιάδων συνανθρώπων μας, επήλθαν 
και ανατροπές σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας, όπως τουλάχι-
στον την ζούσαμε μέχρι την εμφάνιση του Covid-19.  

Ένας ευαίσθητος τομέας που επηρεάζεται άμεσα από τα υγειονομικά μέτρα 
που λαμβάνονται για την πρόληψη μεταδοσης του κορονοϊού, αφορά τον  
οικογενειακό προγραμματισμό των εργαζόμενων γονέων συναδέλφων μας, 
των οποίων τα ανήλικα τεκνα φοιτούν στις σχολικές δομές όλων των βαθμί-
δων εκπαίδευσης και λόγω νόσησής τους από τον Covid-19 ή ως στενές επαφές  
θετικού κρούσματος, τίθενται σε κατ’ οίκον περιορισμό, σύμφωνα με τα υγειο-
νομικά πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις, παρ’ ότι για τους γονείς εργαζομένους στον ιδιω-
τικό τομέα τυγχάνουν εφαρμογής τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 
4722/2020, ήτοι γίνεται χρήση διευκολυντικής 14ημερης ειδικής άδειας του 
γονέα λόγω νόσησης του τέκνου του από Covid-19, η οποία χορηγείται ανε-
ξάρτητα από τις υπόλοιπες άδειες που προβλέπονται για την ασθένεια τέκνου, 
για τους γονείς εργαζόμενους στην Ελληνική Αστυνομία δεν έχει προβλεφθεί 
η αντίστοιχη ή παρόμοια διευκόλυνση για την φροντίδα του ανήλικου τέκνου 
τους που τίθεται υποχρεωτικά σε κατ’ οίκον περιορισμό, με συνέπεια να υπο-
χρεώνονται να αιτηθούν την χορήγηση κανονικής ή βραχείας άδειας (εφόσον 
δεν την έχουν εξαντλήσει), προκειμένου να φροντίσουν το τέκνο τους και να 
επαφίεται η έγκριση ή μη του αιτήματός τους από τον Διοικητή της Υπηρεσίας 
τους.      

Τονίζουμε επίσης ότι από την έναρξη του εμβολιασμού του πληθυσμού κατά 
του Covid-19 και σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. η στενή επα-
φή (γονέας) θετικού κρούσματος (τέκνο) όταν είναι πλήρως εμβολιασμένος ή  
νοσήσαντας κατά το τελευταίο εξάμηνο, δεν τίθεται σε καραντίνα, παρά συ-
νεχίζει να εργάζεται κανονικά σε αντίθεση με τους μη εμβολιασμένους γονείς 
εργαζόμενους για τους οποίους προβλέπεται καραντίνα σε περίπτωση στενής 
επαφής με θετικό κρούσμα (τέκνο), οπότε έστω και έμμεσα διευκολύνονται 
στην φροντίδα του τέκνου τους. Παρατηρείται μια αδικία αφού δύο σύζυ-
γοι αστυνομικοί ή εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, πλήρως εμβολιασμένοι,  
των οποίων το ανήλικο τέκνο διακόπτει την φοίτηση στην σχολική μονάδα και 
τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω θετικού διαγνωστικού τεστ ή στενής 
επαφής με θετικό κρούσμα, δεν διευκολύνονται με κανέναν τρόπο για την φρο-
ντίδα του τέκνου τους σε σχέση με γονέα που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα  
ή τυγχάνει μη εμβολιασμένος στον δημόσιο τομέα.

Παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες προκειμένου αυτό το  
δίκαιο αίτημα το οποίο σας θίγουμε τεθεί υπ’ όψιν των αρμόδιων φορέων προς 
υλοποίηση, ώστε αφενός να τύχουν εφαρμογής οι διευκολύνσεις του άρθρου 
16 Ν.4722/2020 και στους γονείς συνάδελφους μας και αφετέρου να διευκρινι-
στούν επακριβώς οι άδειες που δικαιούνται οι γονείς συνάδελφοί μας ώστε να 
μην γίνεται αυθαίρετη ερμηνεία των επί μέρους διατάξεων από την Διοίκηση.
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Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ύστερα 
από τη συνεδρίαση της Τετάρτης 6 Οκτωβρίου 2021, έκανε δεκτή την παραί- 
τηση του ΡΙΖΟΥ Κωνσταντίνου από τη θέση του Ειδικού Γραμματέα Τύπου  
& Μ.Μ.Ε, λόγω επικείμενης μετάθεσής του στην Δ.Α. Κέρκυρας. 

      Κατόπιν τούτου και αφού τηρήθηκαν οι από το καταστατικό προβλε- 
πόμενες διαδικασίες, κλήθηκε το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος,  
όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα από 7-11 Ιουνίου 2019, 
συνάδελφος ΓΚΟΥΜΑΣ Βρεττός, ο οποίος υπηρετεί στην Διεύθυνση Εγκληματο-
λογικών Ερευνών.

         Ύστερα από μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε, τη θέση του Ειδικού 
Γραμματέα Τύπου & Μ.Μ.Ε. Ε.ΑΣ.Υ.Α. κατέλαβε ο ΓΚΟΥΜΑΣ Βρεττός.  
   Επιπρόσθετα, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει ως νέο υπεύθυνο 
έκδοσης της εφημερίδας της Ένωσης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», τον αναπλη- 
ρωτή Γενικό Γραμματέα ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗ Ιωάννη.

           Ευχαριστούμε από καρδιάς τον συνάδελφο ΡΙΖΟ Κων/νο για την εν γένει 
προσφορά του στο συνδικαλιστικό κίνημα και την στήριξη που παρείχε στην 
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών κατά τη διάρκεια της πολυετούς 
θητείας του. Ευχόμαστε ολόψυχα καλή σταδιοδρομία στη νέα του Υπηρεσία. 

      Καλωσορίζουμε το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΓΚΟΥΜΑ  
Βρεττό και του ευχόμαστε να συνεχίσει το έργο του απερχόμενου μέλους,  
πάντοτε με γνώμονα την προσφορά και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
αστυνομικών της Αθήνας.

 
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων  Αθηνών έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ-
ΤΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ

ΦΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΧΑΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθη-
νών, καλωσόρισε, στα Αμφιθέατρα του Α.Μ.Α., της Δ.Α.Ε.Α. και του Μεταγωγών, 
τους νέους Αστυφύλακες έτους 2021, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες 
 της Αθήνας. Ειδικότερα, έγινε ενημέρωση για τα δικαιώματα που αυτοί οφείλουν 
να γνωρίζουν στην έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στο Σώμα και 
για ποιους λόγους πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη, στο Σωματείο τους, 
την Ένωση Αθηνών. Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών τους εύχεται καλή 
αρχή και θα βρίσκεται πάντοτε δίπλα τους.  

Ακολουθεί το κείμενο που μοιράστηκε στους νέους συναδέλφους μας:

Συνάδελφε,

Το 1994 μετά από σκληρούς αγώνες και δοκιμασίες, το όραμα των 
Αστυνομικών Υπαλλήλων γίνεται πράξη. Κατοχυρώνονται πλέον θεσμικά οι συνδι- 
καλιστικές ελευθερίες των Αστυνομικών με την ψήφιση από τη Βουλή των Ελλή-
νων του Ν. 2265/1994.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, την ίδρυση ημέρα με την ημέρα πενήντα 
οχτώ (58) πρωτοβάθμιων Ενώσεων σε όλη τη Χώρα και οι οποίες αποτελούν 
τα μέλη της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία  
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ). μία εκ των οποί-
ων ήταν και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής (υπ.αριθμ.2702/95  
απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών).

Επιπλέον, με το άρθρο 18 του Ν.3938/2011 η ενιαία Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Αττικής, υποχρεωτικά διασπάστηκε σε πέντε (05) πρωτοβά- 
θμιες Ενώσεις, όπου η μία εξ’ αυτών είναι και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων  
Αθηνών.

Μέλη της Ένωσης Αθηνών, δύναται να είναι οι συνάδελφοι που υπη- 
ρετούν σε υπηρεσίες που ανήκουν στα γεωγραφικά όρια της Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας Αθηνών.

Το Διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων  
Αθηνών σας καλωσορίζει στην οικογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας, δηλώνοντας 
ότι σε οποιοδήποτε πρόβλημα θα είναι δίπλα σας.

Ευχόμαστε σε όλες και όλους σας, καλή σταδιοδρομία με επιτυχίες, πρόοδο, υγεία, 
καλό κουράγιο, καλή δύναμη και καλή αρχή.

 

Νέε Συνάδελφε Μάθε  
τα Δικαιώματά σου

H Ε.ΑΣ.Υ.Α. Καλωσόρισε 
τους Νέους Αστυφύλακες

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Μάθε τα δικαιώματα σου και δώσε ένα τέλος στον εργασιακό μεσαίωνα που 
βιώνεις:

Σε περίπτωση οφειλόμενων Η.Α. να κάνεις αναφορά για αυτοδίκαιη χρήση (Π.Δ. 
394/2001 άρθρο 1 παρ.3). Επισημαίνεται ότι δικαίωμα για αυτοδίκαιη χρήση 
Η.Α. επιτρέπεται μετά την παρέλευση του 15νθημερου ακόμα και όταν σου έχει 
χορηγηθεί η μία από τις δύο Η.Α. που υποχρεούται να σου χορηγήσει η Υπηρεσία 
σε αυτό το διάστημα, προκειμένου να λάβεις και τη δεύτερη οφειλόμενη Η.Α. 
αυτοδίκαια.

Η Ημερήσια ανάπαυση προστατεύεται αυστηρά από τον Νόμο. Δεν ανακαλεί-
ται παρά μόνο σε εξαιρετικά γεγονότα (επιφυλακές, φυσικές καταστροφές κτλ).  
Δεν έχει δικαίωμα η Υπηρεσία να ανακαλέσει Ημερήσια ανάπαυση που σου 
ανακοινώθηκε, επειδή π.χ. ήρθε Διαταγή για μέτρα τάξης, τροχαίας, ασφαλείας 
που έρχονται καθημερινά στις Υπηρεσίες.

Έστω και 1 ώρα να εργαστείς μέσα στην εβδομάδα θεμελιώνεις δικαίωμα για 
χορήγηση Ημερήσιας ανάπαυσης το Σαββατοκύριακο. Επίσης αν είσαι κωλυόμε-
νος όλη την εβδομάδα έως Παρασκευή αλλά το Σάββατο εργαστείς, δικαιούσαι 
Η.Α. την Κυριακή.

Να λαμβάνεις γνώση του εβδομαδιαίου χρόνου υπηρεσίας σου και σε περίπτωση 
υπέρβασης του προβλεπόμενου εβδομαδιαίου ανώτατου ορίου διότι οι συνθή-
κες επέβαλαν να εργαστείς πέραν του ωραρίου σου, να αιτείσαι την αφαίρεση 
του χρόνου αυτού της υπερεργασίας, από την επόμενη εβδομάδα, που είναι 
υποχρέωση της Διοίκησης.

Μην εργάζεσαι περισσότερα Σαββατοκύριακα από αυτά που αποζημιώνεσαι. 
Η  Ημερήσια ανάπαυση. χορηγείται κατά κύριο λόγο Σάββατο ή Κυριακή. Αν 
το επιβάλλουν οι υπηρεσιακές συνθήκες και εργαστείς και τις δυο ημέρες,  
η Ημερήσια ανάπαυση χορηγείται έτερη ημέρα και λαμβάνεις 2 αποζημιώσεις  
για εργασία πέραν του πενθημέρου. Όταν θα συμπληρώσεις το ανώτατο όριο  
της μηνιαίας αποζημίωσης (4 ή 5 πενθήμερα), συντάσσεις αναφορά για απαλλαγή 
σου από διάθεση σε υπηρεσία το επόμενο σαββατοκύριακο και επιφυλάσσεσαι 
παντός νομίμου δικαιώματός σου, διότι αν σε διαθέσουν θα εργαστείς πέραν του 
πενθημέρου χωρίς να αποζημιωθείς.

  Σε περιπτώσεις που διατίθεσαι σε υπηρεσία σε συνθήκες που δε  
τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας-υγιεινής, να κάνεις αναφορά για τους λόγους 
αυτούς στην Υπηρεσία που διατίθεσαι π.χ. σταθερές φυλάξεις, διμοιρίες των  
8 ατόμων, ληγμένα αλεξίσφαιρα, χαλασμένα οχήματα).

 Σε περιπτώσεις συμπεριφορών ή Διαταγών ανωτέρων οι οποίες είναι παράνομες 
ή παράτυπες (π.χ. να προσέρχεσαι στην Υπηρεσία 30 λεπτά πιο νωρίς με προφο-
ρική Διαταγή), να κάνεις εκ νέου αναφορά παραπόνων.

  Για όλα τα ανωτέρω και σε κάθε περίπτωση που η Διοίκηση δεν συμ-
μορφώνεται με τα σχετικά Π.Δ. και τις Διευκρινιστικά έγγραφα του Αρχηγείου  
και εφόσον είσαι μέλος της Ένωσης Αθηνών. να επικοινωνείς με την Ένωση  
Αθηνών (τηλ. 2105236302) για περαιτέρω νομικές ενέργειες χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση και την προστασία σου από τυχόν εκδικητική συμπεριφορά της 
Υπηρεσίας εις βάρος σου.
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     Αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ένωσής μας συνοδευόμενη από  
εκλεγμένους αντιπροσώπους της οι οποίοι υπηρετούν στη Διεύθυνση Άμεσης  
Δράσης Αττικής, πραγματοποίησαν εθιμοτυπική επίσκεψη με τη νέα Διοίκηση της  
εν λόγω Διεύθυνσης, ώστε να καλωσορίσουν τον Διοικητή Α/Δ’ κ. ΔΟΣΧΟΡΗ 
Σπυρίδων και τον Υποδιοικητή και επικεφαλή της Β’ Υποδιεύθυνσης Α/Δ’  
κ. ΚΩΣΤΗ Διονύσιο.

 
 Αφού ευχηθήκαμε στους κυρίους Διευθυντές για την ανάληψη των 

νέων καθηκόντων τους, τους επιδώσαμε ως είθισται, υπόμνημα με τα κυριότερα 
ζητήματα που απασχολούν τους υπηρετούντες στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης  
Αττικής.

 Αναφέρουμε επιγραμματικά ότι η συζήτηση μαζί τους επικεντρώθηκε 
κυρίως στην αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού (οχήματα, επικοινωνίες), 
στην ανάγκη απεμπλοκής από ακίνητους στόχους, στην άμεση ανάγκη για 
ενίσχυση των περιπολικών και της Ομάδας «Ζ», στην περαιτέρω ενίσχυση και 
αναβάθμιση του κέντρου επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, στις συνεχείς  
εκπαιδεύσεις - μετεκπαιδεύσεις του προσωπικού και στην καθυστέρηση εξυπη- 
ρέτησης πολιτών, αφού το επιφορτισμένο με το αντικείμενο προσωπικό διατί- 
θεται σε μέτρα. Πέραν όμως των προαναφερόμενων ζητημάτων που θίξαμε,  
θεμελιώδη σημασία για μας έχει η κατάργηση του άρθρου 29 Π.Δ. 7/2017 και  

η επαναφορά του πρότερου καθεστώτος, καθώς και η καταχώρηση του σήματος 
υπηρεσίας (κονκάρδα) στον κανονισμό περί στολής. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και οι κύριοι 
Διευθυντές έδειξαν ξεκάθαρη βούληση να βρίσκονται δίπλα στο προσωπικό 
της Διεύθυνσης, ενώ δήλωσαν γνώστες των περισσότερων θεμάτων και ότι από 
 πλευράς τους θα καταβληθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια. Επίσης έγινε 
σαφές ότι θα τείνουν ευήκοα ώταστα τυχόν ανακύψαντα ζητήματα που θα του 
μεταφέρουμε κατά καιρούς και που απασχολούντα χιλιάδες μέλη μας. Προφα-
νώς γνωρίζουμε ότι δεν βρίσκονται όλα τα ανωτέρω στη δική τους αρμοδιότητα, 
όντας υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε στις ιεραρχικά προϊστάμενες Υπηρεσίες, 
αναμένουμε όμως  επίλυση θεμάτων τα οποία με προσωπική τους παρέμβαση 
μπορούν να εξευρεθούν λύσεις.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών από την πλευρά μας  
δηλώνουμε με σαφήνεια ότι θα είμαστε συμπαραστάτες της προσπάθειας της 
νέας Διοίκησης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της 
Άμεσης Δράσης, ενώ θα είμαστε πάντα δίπλα στους υπηρετούντες συναδέλφους 
της Α.Δ. και αρωγοί σε όλα τα δίκαια αιτήματά τους, προκειμένου αυτή η Υπηρε-
σία η οποία αποτελεί την προμετωπίδα της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική και ταυτόχρονα 
Υπηρεσία πυλώνα της Ένωσής μας, να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες 
στους πολίτες.

Συνάντηση Ε.ΑΣ.Υ.Α. με την νέα Διοίκηση  
της Άμεσης Δράσης 



8σύγχρονηαστυνομία

Ο εμπαιγμός της Ηγεσίας αναφορικά με την (μη) προκήρυξη θέσεων με 
τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), συνεχίστηκε δυστυχώς «απρόσκοπτα» και στις 
συμπληρωματικές μεταθέσεις του 2021. 

Διαπιστώνουμε μετά λύπης ότι η Ηγεσία, σχεδόν τιμωρητικά, προ-
κηρύσσει ελάχιστες ή μηδενικές θέσεις με τα αντικειμενικά κριτήρια για τους  
νομούς της περιφέρειας. 

Καταγγέλλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι με τέτοιου είδους 
πρακτικές το σύστημα των μεταθέσεων με αντικειμενικά κριτήρια κατ’ ουσίαν 
καταργείται, είτε επειδή δεν εξυπηρετεί κάποιους, είτε εξαιτίας προκλητικής 
ηθελημένης (;) αδιαφορίας.

 Θέλουμε να επικοινωνήσουμε προς κάθε κατεύθυνση την αγανάκτηση 
που επικρατεί στις τάξεις των μελών μας που υπηρετούν στην Αττική και οι οποί-
οι υπομένουν καρτερικά χρόνια ολόκληρα την «ρημάδα» επετηρίδα, την ίδια ώρα 
που στους τόπους συμφερόντων τους μετατίθενται τρίτοι με χρήση κάθε είδους 
«παραθύρων», ακόμη και με απ’ ευθείας τοποθετήσεις μέσω των διαφόρων  
τρόπων προσλήψεων !!!

 Τι ακριβώς έχουν να απολογηθούν οι Ηγεσίες στους αστυνομικούς 
που υπηρετούν στην Αττική (αστυνομικοί προερχόμενοι από πανελλήνιες  
εξετάσεις & ομογενοποιημένοι Ειδικοί Φρουροί και Συνοριοφύλακες) που ζουν 
 και εργάζονται στην πιο ακριβή περιοχή της Χώρας και με τις δυσμενέστερες  
συνθήκες; Θα τους ζητήσουν εκ νέου να «βάλουν πλάτη;»

Κύριοι της Ηγεσίας δεν θα επιλυθεί ποτέ το ζήτημα των μεταθέσε-
ων  αν δεν πραγματοποιηθούν γενναίες προσλήψεις μέσω των Πανελλαδικών  
Εξετάσεων, ενώ τεράστιο πρόβλημα έχουν προκαλέσει πολιτικές αποφάσεις για  
προσλήψεις προσωπικού με διαφορετικό τρόπο, το οποίο ενίοτε τοποθετείται 
απ’ ευθείας στον τόπο συμφερόντων του !!!

Διαχρονικά, οι εκάστοτε Ηγεσίες «αγωνιούν» και διαβλέπουν μόνο  
στο σήμερα, δίχως να δύνανται ενδεχομένως  να αντιληφθούν τα προβλήματα 
που θα προκαλέσουν στον Οργανισμό οι αποφάσεις τους αυτές στο μέλλον. Εμείς 
όμως θα τις βρούμε μπροστά μας διότι θα είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα.

Απαιτούμε επιτέλους ενιαίο τρόπο πρόσληψης στο Σώμα αποκλει- 
στικά μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων και επανεξέταση των «παραθύρων» 
ώστε να παύσουν οι αδικίες.

ΟΧΙ στην Αστυνομία πολλών ταχυτήτων.

ΟΧΙ στον εμπαιγμό των αστυνομικών της επετηρίδας.

Ως Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών – Β/Α Αττικής – Δυτικής 
Αττικής & Πειραιά στηλιτεύουμε μεθοδεύσεις και πρακτικές οι οποίες μας  
βρίσκουν παντελώς αντίθετους και κινούνται σε διαφορετικά μήκη κύματος 
από τις διαχρονικές – πάγιες προτάσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Ως εδώ η αδικία με τις μεταθέσεις…

Σεβασμό στον αστυνομικό της Αττικής…

Ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Διανύουμε ήδη μια από τις χειρότερες περιόδους της πανδημίας του covid.  
Βρισκόμαστε στο κατώφλι του επερχόμενου χειμώνα και δυστυχώς όλες οι προ-
βλέψεις είναι δυσοίωνες, αφού οι θάνατοι ήδη ξεπερνούν τους 100 (!) ανά ημέρα 
ξανά, ενώ οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας, ξεπερνούν τους 600 στις ΜΕΘ.

Η κατάσταση αυτή έχει φέρει, όχι μόνο το Σύστημα Υγείας, αλλά και ολόκληρη 
την Κοινωνία, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Το ΕΣΥ συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη ενάντια στην πανδημία. Οι αστυνο-
μικοί συνεχίζουμε ακούραστα τη μάχη στο πλευρό της κοινωνίας, αλλά αν και 
έχουμε υποστεί πολλαπλές αναστολές των αδειών μας τα τελευταία δυο χρόνια, 
με κοινό παρανομαστή την υπερεργασία και δεν αμειβόμαστε καν, για το σύνολο 
της παρεχόμενης νυχτερινής εργασίας, εντούτοις η Κυβέρνηση δεν μας ενέταξε 
σε αυτά που ανακοινώθηκαν χθες για τους υγειονομικούς – και που καλώς έπρα-
ξε γι΄αυτούς. Είναι μια κίνηση που κατά την άποψή μας δεν αναγνωρίζει δυστυ-
χώς ούτε τις προσπάθειες ούτε τον κόπο των αστυνομικών.

Για την αδιαμφισβήτητα σταθερή και αναντικατάστατη προσφορά του Αστυνομι-
κού Προσωπικού σε όλες τις κρίσεις που έχει βιώσει η Χώρα τα τελευταία χρόνια, 
συμπεριλαμβανομένης και της κάτω από δραματικές συνθήκες, διαρκώς εξελισ-
σόμενης υγειονομικής κρίσης, αξιώνουμε

α) Την άμεση τροποποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, για την πληρωμή 
όλων των δεδουλευμένων ωρών νυχτερινής απασχόλησης.

β) Τη θεσμοθέτηση οικονομικής επιβράβευσης, όλων των εμπλεκομένων Συνα-
δέλφων στη διαχείριση κρίσεων, πολύ δε περισσότερο εξαιτίας και αυτής τούτης 
της νέας υγειονομικής έκρηξης του covid 19.

γ) Την αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματός μας.

δ) Ένα δίκαιο μισθολόγιο που θα ανταποκρίνεται στην διαρκή προσφορά και το 
έργο του Αστυνομικού Επαγγέλματος.

Ο Αστυνομικός είναι αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας, εργάζεται και προσφέ-
ρει για τον Πολίτη και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούν όλοι διότι κερδισμένη 
θα είναι και η Κοινωνία και η Αστυνομία.

Αναμένουμε επομένως από τον κ. Πρωθυπουργό να επανεξετάσει την απόφα-
σή του και να αναγνωρίσει εμπράκτως το ότι οι Αστυνομικοί είναι παντού και  
φέρουν επιτυχώς εις πέρας κάθε αποστολή που τους ανατίθεται για την Πατρίδα 
και τους Πολίτες.

Μεταθέσεις που Εμπαίζουν 
τους Αστυνομικούς  

της Αττικής

Δίκαια Αιτήματα για Άμεση 
Αποδοχή και Επίλυση
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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 
Αστυνομία». Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε προς όλους τόσο τα εργασιακά 
μας προβλήματα όσο και την προσφορά μας στην αποστολή και την καθημερινή 
μάχη με την εγκληματικότητα που δίνει η ΕΛ.ΑΣ.

 Δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε με το θέμα της προαγωγής 
των πρώτων σειρών πανελληνίων σε Ανθυπαστυνόμους σχετικά με τα καθήκο-
ντα τους στην Α Υποδιεύθυνση περιπολικών καθόσον έπρεπε να βγει εκ νέου  
εσωτερική διαταγή της Υπηρεσία μας. Κατόπιν συναντήσεως μας με την ηγεσία 
τόσο της Α Υποδιεύθυνσης αλλά και της Άμεσης Δράσης  αναφερθήκαμε στο  
εν λόγω θέμα και επικαιροποιήθηκε η εσωτερική διαταγή που πλέον προβλέ-
πει και Ανθυπαστυνόμους να εκτελούν χρέη οδηγού. Έτσι λύθηκε ένα ζήτημα  
εν τη γενέσει του καθώς με το νέο βαθμολόγιό θα υπάρξουν σύντομα και άλλες 
σειρές πανελληνίων που θα προαχθούν στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και  
εξασφαλίστηκε η ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας μας καθόσον οι ανάγκες είναι 
αυξημένες.

Αναφερόμενοι στην περιβόητη Ομάδα «Ζ» οι προσπάθειες της Ε.ΑΣ.Υ.Α 
απέφεραν καρπούς καθόσον επίκειται η ενίσχυση της με άντρες και καινούρ-
γιες μοτοσικλέτες. Επίσης πλέον η Ομάδα «Ζ» θα έχει τέσσερις αλλαγές αντί 
τριών  που είχε μέχρι πρότινος με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος 
ξεκούρασης για τους Αστυνομικούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο μέσος χρόνος  
ξεκούρασης από την βάρδια με τρεις αλλαγές ήταν 12 ώρες ενώ πλέον με τέσσερις 
αλλαγές 24 ώρες.

Κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων ενισχύθηκε το τηλεφωνικό κέντρο  
της Άμεσης Δράσης με ακόμα είκοσι -20- άτομα καθώς έχουμε επισημάνει  
πολλάκις την συμβολή του στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και την ανά-
γκη στελέχωσης του με ικανό αριθμό ατόμων. 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι κατόπιν πολλών προσπαθειών μας στην  
ανάδειξη του θέματος που αφορά την προμήθεια της Υπηρεσία μας με καινούργια 
οχήματα τελικά επετεύχθη ο στόχος και ήδη καινούργια οχήματα δρομολογήθη-
καν για παραλαβή από την Άμεση Δράση.  

Στο 31ο συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ που έλαβε χώρα στην Αθήνα όλοι οι αντι-
πρόσωποι της Υπηρεσίας μας δώσαμε το βροντερό παρών όπου συζητήσαμε με 

τα θεσμικά όργανα του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου σχετικά 
με τα προβλήματα που απασχολούν την Υπηρεσίας μας και προτείναμε λύσεις 
που πρέπει να προωθηθούν αρμοδίως από την Π.Ο.ΑΣ.Υ και θα επανέλθουμε με 
νεότερες και συνεχείς συναντήσεις μας με το νεοεκλεγέν προεδρείο.

 Σαν αποτέλεσμα του πόσο αναγνωρίζεται η προσφορά της Υπηρεσίας 
μας στους τομείς της αστυνόμευσης αναφέρουμε ότι ο Αντιπρόεδρος της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Παναγιώτης υπηρετών 
στα περιπολικά της Άμεσης Δράσης εξελέγη από τους σύνεδρους πανελλαδικά 

της Π.Ο.ΑΣ.Υ ως αντιπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό όργανο της 
EUROCOP με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων με αστυνομικούς άλλων Ευρω- 
παϊκών κρατών και την ανάδειξη των κοινών προβλημάτων που αφορούν 
τις αστυνομίες της Ευρώπης συλλογικά.

Όσον αφορά τα θέματα της διοίκησης της Άμεσης Δράσης ευχόμαστε-
στον απεχόμενο διοικητή της Υπηρεσίας μας Ταξίαρχο κ. ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ Κωνστα-
ντίνο,ο οποίος ήρθε σε δύσκολη ώρα για την Άμεση Δράση ,καλή σταδιοδρομία 
στην νέα του Υπηρεσία και τον ευχαριστούμε για την συνεργασία που είχαμε 
τόσα χρόνια και την βοήθεια του στην προσπάθεια η Υπηρεσία να ανακάμψει 
από  την έλλειψη ατόμων και τα πολλά πάρεργα, προβλήματα που την  είχαν 
απαξιώσει παντελώς και είχαν γίνει η αιτία μαζικής φυγής του προσωπικού.

 

Ευχόμαστε στον νέο διοικητή της Υπηρεσίας μας Αστυνομικό Διευθυντή 
κ.ΔΟΣΧΟΡΗ Σπυρίδων καθώς και στον νέο διοικητή της ομάδας ΔΙ.ΑΣ Αστυνομικό 
Διευθυντή κ.ΚΩΣΤΗ Διονύσιο καλή αρχή στα νέα τους καθήκοντα και τους δηλώ-
νουμε ότι θα μας βρουν αρωγούς στην περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών της 
Υπηρεσίας μας αλλά και στην ανάδειξη της ως αιχμής του δόρατος της εμφανούς 
αστυνόμευσης.

Αμεσοδρασίτικα Νέα
Επιμέλεια: ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Παναγιώτης, ΒΙΔΑΛΗΣ Ιωάννης , ΒΛΑΧΟΣ Αντώνιος, ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ 

Παναγιώτης, ΠΑΓΑΝΗΣ Χαράλαμπος, ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ Βασίλειος, ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ  
Αλέξανδρος, ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ Γεώργιος, ΠΕΛΕΚΗΣ Θεόδωρος, ΣΑΜΙΩΤΗΣ Αναστάσιος
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Επιτυχημένη η διοργάνωση του 3 on3  
των ΕΑΣΥΑ - ΑΕΑΕ

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  
Καλαθοσφαίρισης 3 on 3 που συνδιοργανώθηκε από την Ένωση Αστυνομικών  
Υπαλλήλων Αθηνών και την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος, στις εγκατα-
στάσεις της πρώην Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συνολικά έλαβαν μέρος 27 ομάδες αντρών και 3 γυναικών.

Στους άνδρες σε έναν απίστευτο σε διακύμανση τελικό ο οποίος  
κρίθηκε στην παράταση, την 1η θέση κατέλαβε η ομάδα των Μερακλήδων  
(Καραμπέκης Παναγιώτης – Ζολώτας Ανδρέας, Τσικούρας Θεοφάνης) επικρα- 
τώντας της ομάδας της ΥΤΑ BC (Γκούτλας Δημήτριος, Φελεμέγκας Ιωάννης, 
Βαφάκης Δημήτριος, Τσιβούλας Ιωάννης). Την 3η θέση κατέλαβε η oμάδα των 
Shipwrecks (Ακρίβος Ευάγγελος, Σκορίλας Ευάγγελος, Μαλλιαρας Αθανάσιος, 
Πολύζος Δημήτριος). MVP της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Καραμπέκης  
Παναγιώτης.

Στον διαγωνισμό των τριπόντων επικράτησε ο Καγκαράκης Νικόλαος. 

Στις γυναίκες η κατάταξη ήταν η εξής: 1) ΤΡΙΠΟΝΤΕΡ (Κιουρτζίδου  
Αναστασία, Καραβασίλη Χρυσούλα, Λιάγκα Αικατερίνη) 2) ALL STARS (Χαρίση  
Ιουλία, Παπαγεωργίου Φωτεινή, Πετρογιάννη Κων/να 3)  ΑΗΤΤΗΤΕΣ (Μπετκα 
Μαρία, Γρηγοριάδου Παρθένα, Κεφαλα Γεωργία).

       Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη  
κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Παναγιώτης (Τάκης), οποίος μάλιστα αγωνίστηκε, ο Γενικός  
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κων/νος, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχάλης, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας, ο Προϊστάμενος Επιτελείου 

Α.Ε.Α. Αντιστράτηγος κ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, η επικεφαλής Θεματικού  
Τομέα Προστασίας του Πολίτη της Ν.Δ. κα ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ Ιωάννα, ο Α’ Αντιπρό-
εδρος Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. ΠΕΤΡΟΥ Νικόλαος, η Αντιδήμαρχος Πολιτικών Ισότητας του 
Δήμου Αθηναίων κα ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ Αννα, ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ κ. ΣΕΪ-
ΤΑΡΙΔΗΣ Γιούρκας, και καλαθοσφαιριστής κ. ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ Ιωάννης, ο οποίος  
υπέγραψε αρκετά αυτόγραφα, δίνοντας χαρά στους μικρούς μας φίλους.  Ιδιαί- 
τερη συμβολή στην άρτια οργάνωση του αγώνα είχαν οι κ.κ. ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ Αννα 
και ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ Γιούρκας, ενώ ευχαριστούμε επιπλέον τον Δήμο Αθηναίων, την 
Ε.Ο.Κ. (Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης), την Ε.Σ.Κ.Α. (Ένωση Σωματείων 
Καλαθοσφαίρισης Αττικής),. Ευχαριστούμε επίσης την Διεύθυνση
 Υγειονομικού Α.Ε.Α. για την ιατρική κάλυψη των αγώνων, το Αρχηγείο 
της Ελληνικής Αστυνομίας για την παραχώρηση του χώρου της πρώην Σχολής 
Αξιωματικών όπου πραγματοποιήθηκε η οργάνωση και τον ο Αναπλ. Διευθυντή 
του ΚΕΜΕΑ κ. ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗ Νικόλαο για το catering που διέθεσε  για τους αθλητές 
και τους παρισταμένους.

      Οι αμφίρροποι αγώνες κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών  
με τις διακυμάνσεις τους.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας καθ’ ότι τέτοιες πρωτοβουλίες προ- 
άγουν το αθλητικό ιδεώδες, ενώ δεσμευόμαστε στο μέλλον να διοργανώσουμε 
ανάλογες δράσεις.   
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Το έχουμε επισημάνει ότι οι εκπαιδεύσεις είναι απαραίτητες και πρέπει  
να προγραμματίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ευτυχώς ο Α-300 έχει την 

ίδια φιλοσοφία.

Παρόλο που το τελευταίο διάστημα υπήρχε μια ενίσχυση σε οχήματα στην 
ΥΜΕΤ αυτά δενεπαρκούν. Χρειάζονται πολλά οχήματα για την Ο.Α.Μ.Α.  

με αποτέλεσμα να διατίθενται για τις καθημερινές ανάγκες της ΥΜΕΤ εικοσαετίαςοχή-
ματα που είναι επικίνδυνα για το προσωπικό. 

Απονομή ηθικής αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ» σε αστυνομικούς της ΥΜΕΤ και συγκε-
κριμένα σε μέλη της Α-341 και Α-344 ΔΙΜΕΤ διότι την 16/10/2021 στο ποδοσφαι-

ρικό αγώνα «Παναθηναϊκού - Ιωνικού» απεγκλώβισαν τρεις αστυνομικούς στατικής 
δύναμης από τη θύρα 14 του γηπέδου που είχαν δεχθεί επίθεση από σαράντα οπα-
δούς της γηπεδούχου.

Συγχαρητήρια στους Αξιωματικούς της Δ.Α.Ε.Α. (Υ/Β Παπουτσάκη Παναγιώτη, 
Α/Υ Δέδε Παναγιώτη, Α/Υ Μπαρούμη Ιωάννη, Α/Α Κοκκάλα Γεώργιο, Υ/Α Γου-

δεσίδη Νικόλαο, Υ/Α Χρυσό Αθανάσιο) που εκλέχθηκαν άπαντες στις εκλογές της  
ΕΝΑΞΙΑ. Τους ευχόμαστε καλή θητεία.

Κατά τη διάρκεια τροχαίου ατυχήματος που συνέβη στην Ηρ.Αττικού  
άμεσα οι συνάδελφοι της Α-311 έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία 

δικυκλιστή, του παρείχαν ψυχολογική στήριξη μέχρι να προσέλθει το ΕΚΑΒ και έλαβαν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα τάξης.

Εδώ και πάνω από σαράντα μέρες ο συνάδελφός μας από την Α-352  
Θοδωρής, μετά από σοβαρό τροχαίο νοσηλεύεται στην εντατική του 401, δίνο-

ντας τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του στην οποία ελπίζουμε να βγει νικητής. Από τη 
πρώτη στιγμή η Ένωση είναι δίπλα στην οικογένειά του και ειδικά όλη η διμοιρία που 
έχει δείξει τι σημαίνει συναδελφική αλληλεγγύη. Μία προσευχή από το καθένα μας, 
για τον Θοδωρή, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει! 
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Σε κακούργημα μετατρέπεται το αδίκημα της παρασκευής, κατοχής και  
χρήσης  εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών (μολότοφ) σε συναθροίσεις,  

πορείες κλπ., αποτελεί επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται με κάθειρξη έως 
10έτη. Αυτό είναι μια καλή αρχή θωράκισης του επαγγέλματός μας.

Τα πρώτα οχήματα που είχαν πάει για ανακατασκευή αρχίζουν να παρα-
λαμβάνονται από την υπηρεσία μας. Το μέλλον θα δείξει εάν ήταν η σωστή 

επιλογή.

Για άλλη μια χρονιά είχαμε μια τονωτική ένεση από νεοεξερχόμενους συνα-
δέλφους στη Δ.Α.Ε.Α.. Τους καλωσορίζουμε στις διμοιρίες και τους ευχόμα-
στε να αγαπήσουν την υπηρεσία μας.

Πραγματοποιήθηκε Αγιασμός στην έδρα της Δ.Α.Ε.Α. από το νέο προϊστά- 
μενο της θρησκευτικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ.π. Αλεξίου Κουρτέση. Πάντα 

υπάρχει μια αγαστή συνεργασία του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. με την Εκκλησία.

Μία φωτογραφία της Α-355 ΔΙΜΕΤ με τον star του NBA Γιάννη Αντετο- 
κούμπο που έκανε αίσθηση. Το μόνο που θα σχολιάσουμε είναι ότι 

ο  «Γιάννης ΕΝΩΝΕΙ».

Άλλη μια επιτυχημένη αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στη ΔΑΕΑ.Συγκε-
ντρώθηκε μεγάλος αριθμός μονάδων αίματος που είναι πάντα διαθέσιμες  

στα μέλη της Ένωσης και στις οικογένειές τους.

Κατά την αποστολή διμοιρίας της ΥΜΕΤ τον Σεπτέμβριο στη Σάμο για λήψη 
μέτρων κατά την μεταφορά μεταναστών από το παλιό Κ.Υ.Τ. στο νέο, μέλη 

της διμοιρίας επισκέφτηκαν την Ι.Μ. Τίμιου Σταυρού όπου έλαβαν από τους δύο 
μοναχούς μια αλησμόνητη φιλοξενία και λάβαμε την ευλογία των μοναχών για 
όλη την  υπηρεσία και το σύνολο των συναδέλφων που βοηθούν στο μετανα-
στευτικό.

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

ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ Σπυρίδων

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ Υ.ΜΕ.Τ.
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Τα Νέα της Υ.Α.Τ.

Κανόνες Eμπλοκής των Υπηρεσιών σε Περιστατικά  
Εδώ και Τώρα

Αρχικά θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τους νεοεξερχόμενους Αστυφύ- 
λακες οι οποίοι ολοκληρώνοντας την βασική τους εκπαίδευση εντά-
χθηκαν στις διμοιρίες τους. Το να ενισχύεται όμως η υπηρεσία μας με 

30 αστυφύλακες ενώ τον τελευταίο χρόνο έχουν αποχωρήσει τουλάχιστον 70  
είτε με τακτικές είτε με έκτακτες μεταθέσεις είναι τραγελαφικό. Την ίδια στιγ-
μή  οι διμοιρίες επιχειρούν καθημερινά με 12 και 13 αστυφύλακες θέτοντας έτσι 
την σωματική τους ακεραιότητα σε κίνδυνο με σκοπό να εκτελέσουν επαρκώς  
τις εντολές της ηγεσίας η οποία ζητάει καθημερινά όλο και περισσότερα. 
Αναγνωρίζουμε ότι πιο πάνω αναφερόμαστε σε επιχειρησιακά ζητήματα δυσ- 
τυχώς όμως δε μπορούμε να παραβλέψουμε ότι οι τραυματίες καθώς και οι  
κατηγορούμενοι συνάδελφοι της υπηρεσίας μας οι οποίοι τις περισσότερες 
φορές βρίσκονται σε αυτή τη θέση εξαιτίας παραλείψεων της διοίκησης επισ- 
κέπτονται σε καθημερινή βάση την Ένωσή μας μας για να βρουν λύση στο 
πρόβλημα τους. Για τον λόγο αυτό λοιπόν είναι χρέος μας να το θίξουμε.  
Βέβαια θα ήμασταν αχάριστοι να πούμε ότι χρειαζόμαστε μόνο εμείς ενίσχυ-
ση την ίδια ώρα που και άλλες υπηρεσίες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλή-
ματα. Η λύση είναι μόνο, αύξηση του αριθμού των εισακτέων στις αστυνομικές 
σχολές μέσω των πανελληνίων εξετάσεων Η υπηρεσία μας από το 1998 μέ-
χρι και σήμερα στήριξε την ενίσχυση της με νεοεξερχομενους αστυφύλακες και 
υπαστυνόμους με εξαίρεση την περίοδο 2015 με 2018 που με παρέμβαση της 
τότε πολιτικής ηγεσίας και σύμφωνη γνώμη της φυσικής ηγεσίας η υπηρεσία 
μας ήταν αποκλεισμένη από οποιαδήποτε ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό.  

Σεβόμαστε απόλυτα και επικροτούμε ότι κατόπιν πίεσης προς τους αρμό- 
διους του αρχηγείου η πλειοψηφία των υπηρεσιακών λεωφορείων έχει 
ανακατασκευαστεί ώστε να βελτιωθεί όσο το δυνατό περισσότερο η καθη- 

μερινότητα του Αστυνομικού της Υπηρεσίας μας. Δε μπορούμε όμως να μην 
καταγγείλουμε το γεγονός ότι υπάρχουν υπηρεσιακά οχήματα τα οποία 
όχι μόνο δεν έχουν βελτιωθεί αλλά σε πολλές περιπτώσεις έχουν παρα- 
λειφθεί σε χειρότερη από την πρότερη τους κατάσταση. Είναι αναγκαίο να 
γίνει αντιληπτό από όλους ότι όσο οι συνάδελφοι μας επιλέγουν για την  
εκπροσώπηση τους κανείς δε θα μείνει στο απυρόβλητο. Ήρθε λοιπόν η ώρα 
να τεθεί ένα εύλογο ερώτημα «Θα δείξει η Ηγεσία την ίδια ευαισθητο- 
ποίηση που θα έδειχνε αν υπήρχε ένα αμφιβόλου προελεύσεως δημοσίευ-

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

μα εναντίον ενός  Αστυφύλακα της Υπηρεσίας μας ώστε να αποδοθούν οι 
ευθύνες που αναλογούν σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η κατάσταση 
με την ανακατασκευή των οχημάτων;» Αν δε σέβεστε τους συναδέλφους της  
Υ.Α.Τ., σεβαστείτε τουλάχιστον τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου ώστε  
να μην πέσουν στο κενό.
 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ξεχωριστά όλο το  
προσωπικό της υπηρεσίας μας καθώς μετά από ομόφωνη απόφαση 
 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης μας συγκεντρώθηκαν τρόφιμα  

και είδη πρώτης ανάγκης ως ένδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης προς τους πυρό- 
πληκτους συμπολίτες μας της Βόρειας Εύβοιας. Η συμμετοχή και η κινητοποίηση 
των ανδρών της Υ.Α.Τ. ήταν πραγματικά συγκινητική.  
 

 Μεγάλη ικανοποίηση μας προκάλεσε η αλλαγή του Ποινικού Κώδικα  
η οποία αυστηροποιεί τις ποινές για την κατοχή και την ρίψη βομβών  
Μολότοφ τις οποίες μετατρέπει από πλημμέλημα σε κακούργημα.

Όσο και αν κάποιοι πολιτικοί χώροι προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τις ρίψεις 
Μολότοφ  οι οποίες έχουν επιφέρει πληθώρα τραυματισμών στους συναδέλ-
φους μας και σε κάποιες περιπτώσεις μπορούσαν να αποβούν μοιραίες λαμβά-
νει τέλος.Από δω και στο εξής όποιος επιχειρεί να κάψει ζωντανό αστυνομικό  
θα αντιμετωπίζεται όπως ακριβώς του πρέπει.

Αναφορικά με τις εκδηλώσεις για την 17 Νοέμβρη με ικανοποίηση μας  
διαπιστώσαμε ότι υπήρχε σαφήνεια στις εντολές του Κέντρου Επιχειρήσε-
ων πράγμα το οποίο δε συνέβη την περασμένη χρόνια.

Συμβάν το οποίο συντέλεσε στο να μειωθούν στο ελάχιστο τα έκτροπα προηγού-
μενων ετών. Είναι γεγονός ότι δεν υπήρξε ούτε ένας τραυματισμός συναδέλφου 
μας και καμία καταγγελία εις βάρος της Υπηρεσίας μας.
Δυστυχώς δε μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τα πρόσφατα επεισόδια που 
έλαβαν χώρα στο Σ.Ε.Φ. και τα οποία οδήγησαν σε τραυματισμό συναδέλφου 
μας από ρίψη φωτοβολίδας ο οποίος από καθαρή τύχη γλύτωσε τα χειρότερα.  
Του ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση και ευελπιστούμε ότι από εδώ και στο εξής  
θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα από την διοίκηση προς αποφυγή  
παρόμοιων περιστατικών.

Με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που έχουν λάβει χώρα τον τελευταίο και-
ρό στους κύκλους της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και κάποια παλαιότερα που  
ξεχαστήκαν πρέπει να κατανοήσουμε άπαντες την αναγκαιότητα θέσπισης κανό-
νων εμπλοκής σε πάσης φύσεως περιστατικό.

Καθημερινά οι αστυνομικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν πληθώρα περιστατικών 
αρμοδιότητας της Αστυνομίας αλλά πολλές φορές και συμβάντα αλλότρια με το 
αστυνομικό αντικείμενο.

Αυτό καθιστά αναγκαίο την συγγραφή νομοθετικά θέσπιση και κατά επέκταση ενη-
μέρωση των αστυνομικών με τους απαραίτητους κανόνες εμπλοκής περιστατικών 
ώστε να μην χρειάζεται οι αστυνομικοί να πράττουν με γνώμονα την κρίση τους η 
οποία εκ των υστέρων κρίνεται σωστή ή λανθασμένη και ακολουθούν τηλεδικα-
στηρία στα Μ.Μ.Ε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γίναμε μάρτυρες περιστατικών καταδίωξηςπαραβατικών δραστών, αντιμετώ-
πισης επιθετικών σκύλων , επέμβασης σε πλατείες όσον αφορά τα μέτρα κορο-
νοιού, εγκλεισμούς ψυχασθενών σε ψυχιατρικά ιδρύματα αλλά και τήρησης ή  
μη δικονομικών κανόνων όσον αφορά τη τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων  

σε σχολεία και δημόσιες Υπηρεσίες από  αρνητές οι οποίοι υπέβαλλαν εγκλήσεις 
ως μέσο αντίδρασης.

Και το ερώτημα είναι τι πράττει ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ του περιπολι-
κού της Άμεσης Δράσης και των αστυνομικών τμημάτων σε όλα τα προαναφε-
ρόμενα συμβάντα; Τι προβλέπουν οι υπηρεσιακές και νομοθετικές οδηγίες και 
ποιος τις ερμηνεύει εν εξελίξει των περιστατικών;

Σαφώς και δεν είναι αποδεκτό κάθε φορά να φταίνε οι αστυνομικοί και να κρίνο-
νται εκ του ασφαλούς κατόπιν εορτής και αναλόγως της έκβασης των ενεργειών 
τους.

Να θεσπιστούν ,ως οφείλει μια οργανωμένη Αστυνομία κράτους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης να κατέχει, κανόνες εμπλοκής ώστε να πράττουμε αναλόγως και να 
κρινόμαστε στην τήρηση τους ή όχι.

Οι αστυνομικοί πρώτοι από όλους θέλουν και απαιτούν τα αναγκαία πρωτόκολ-
λά για να μην τους δαχτυλοδείχνουν ως άλλους «αποδιοπομπαίους τράγους». 

Οραματιζόμαστε μια σύγχρονη Ελληνική Αστυνομία που δεν θα «βαφτίζουμε το 
κρέας ψάρι».

Του ΒΙΔΑΛΗ Ιωάννη
Αντιπρόσωπου της Ε.ΑΣ.Υ.Α
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Απολύτως Επιτυχημένη η Αιμοδοσία της Ε.ΑΣ.Υ.Α.  
στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών πραγματοποίησε την 23-9-2021, 
άλλη μια εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα της Διεύθυνσης Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Αττικής στην Καισαριανή η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυ-
χία, καθώς για άλλη μια φορά η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν συγκινητική 
και επιβεβαίωσε ότι ο Έλληνας αστυνομικός διακατέχεται από υψηλό αίσθημα 
κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Σε μια χρονική περί-
οδο, που λόγω της πανδημίας τα αποθέματα αίματος στα νοσοκομεία συνεχώς 
λιγοστεύουν, οι υπηρετούντες στη Δ.Α.Ε.Α. και όχι μόνο συνάδελφοι προσήλθαν 
κατά δεκάδες για να επιτελέσουν το «ιερό τους καθήκον».  
Να τονίσουμε ότι και σε αυτήν την αιμοδοσία τηρήθηκαν με ευθύνη μελών της 
διοίκησης της Ένωσης  μας όλα τα προβλεπόμενα από τον Ε.Ο.Δ.Υ. υγειονομικά 

πρωτόκολλα για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού.
Οφείλουμε ένα τεράστιο «μπράβο» και «ευχαριστώ» σε όλους τους συναδέ- 
λφους που έδωσαν αίμα, διαβεβαιώνοντας τους πως η όλο και μεγαλύτερη  
συμμετοχή τους στις αιμοδοσίες μας, μας δεσμεύει να συνεχίσουμε με ανά- 
λογες δράσεις και στο μέλλον, προκειμένου να προβληθεί η προσφορά του 
 Έλληνα αστυνομικού στο κοινωνικό σύνολο.
Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνο- 
μικών Επιχειρήσεων Αττικής Ταξίαρχο κ. ΠΑΠΑΔΗΜΟ Δημήτριο για την παρα-
χώρηση της αίθουσας και για την παρουσία του εκεί. 

Δίνω Αίμα σημαίνει Δίνω Ζωή
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Τεράστια Συμμετοχή στην Αιμοδοσία της Ε.ΑΣ.Υ.Α. 
στη Διεύθυνση Αλλοδαπών

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, πραγματοποίησε την 1-12-2021 άλλη 
μια εθελοντική αιμοδοσία στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, 
η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς για άλλη μία φορά οι συνάδελφοι 
που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και στη Διεύθυνση Μεταγωγών 
Αττικής προσήλθαν μαζικά για να επιτελέσουν το «ιερό τους καθήκον», αναδει- 
κνύοντας για πολλοστή φορά το αίσθημα ευθύνης και προσφοράς στο κοινωνικό 
σύνολο που τους διακατέχει.

Ο τεράστιος  αριθμός  μονάδων αίματος που συγκεντρώθηκε είναι για το Νοσοκο-
μείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» μια τεράστια στήριξη καθώς, όπως μας εκμυστηρεύτηκε το νοση-
λευτικό προσωπικό που διενέργησε τις αιμοληψίες, τα αποθέματα αίματος σε όλα 
τα νοσοκομεία εξαντλούνται, ως αποτέλεσμα του φόβου που έχει προκαλέσει η νέα 
έξαρση της πανδημίας.

Ο αριθμός μονάδων αίματος που συλλέχθηκαν θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη 
συναδέλφων-μελών μας, των οικείων τους προσώπων, αλλά και για συμπολίτες μας 
που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία και χρήζουν μετάγγιση αίματος.

Θα πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοί μας ότι, πέραν των εθελοντικών αιμοδοσι-
ών που διενεργεί η Ένωσή μας, μπορούν να δίνουν αίμα για την τράπεζα αίματος 
της Ε.ΑΣ.Υ.Α. και στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ», στο κτήριο αιμοληψίας, ή σε οποιο- 
δήποτε άλλο νοσοκομείο που διαθέτει μονάδα αιμοληψίας, αναφέροντας τον  
υπ’αριθμ. 11894 αριθμό μητρώου της τράπεζας αίματος της Ένωσής μας.

Να τονίσουμε ότι και σε αυτήν την αιμοδοσία με μέριμνα μελών του Δ.Σ. της 
Ένωσής μας καθώς και εκλεγμένων αντιπροσώπων τηρήθηκαν όλα τα προβλεπό- 
μενα από τον Ε.Ο.Δ.Υ. υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποτροπή διασποράς της 
πανδημίας.

Νιώθουμε ως Ένωση, την υποχρέωση να πούμε ένα τεράστιο «μπράβο» και ένα 
«ευχαριστώ» σε όλους τους συναδέλφους μας που συμμετείχαν και σε αυτήν 
την αιμοδοσία και να τους διαβεβαιώσουμε πως η συνεχώς αυξανόμενη συμ-
μετοχή τους  μας δεσμεύει να συνεχίσουμε με ανάλογες μελλοντικές δράσεις. 
 
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών 
Αττικής, Ταξίαρχο κ. ΔΑΒΑΛΟ Δημήτριο για την παραχώρηση του αμφιθεάτρου, 
την άριστη φιλοξενία  και την παρότρυνση στους συναδέλφους μας να συμμε-
τέχουν στην αιμοδοσία, καθώς και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεταγωγών  
Αττικής Ταξίαρχο κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, ο οποίος ενίσχυσε την συγκε- 
κριμένη δράση μας, ενθαρρύνοντας και εξυπηρετώντας τους συναδέλφους 
που υπηρετούν στη Διεύθυνση του για να δώσουν αίμα.

 
Δίνω Αίμα σημαίνει Δίνω Ζωή!



16σύγχρονηαστυνομία

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

Του Παπαγεωργίου Γιώργου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. 

ΔΕΝ είμαστε «Mπάτσοι»!

Κάποτε στην ΕΛ.ΑΣ. γίνονταν υπηρεσιακές χορηγίες σε ύφασμα για στολή,  
σε υποδήματα, σε πουλόβερ, υπηρεσιακά τζάκετ κ.λ.π. Αυτό τα τελευταία  
χρόνια αποτελεί όνειρο θερινής νυκτός. Κάποτε στην άμεση δράση εκτός από όλα  
τα άλλα είχαν χορηγηθεί υπηρεσιακοί επαναφορτιζόμενοι φακοί για όλα τα  
περιπολικά, χάρτες για όλους τους τομείς, μέχρι και σπρέι πιπεριού για ειδικές  
καταστάσεις. Τα είδη ρουχισμού πλέον τα τελευταία χρόνια έχουν σταματήσει  
να χορηγούνται υπηρεσιακά. Οι αστυνομικοί πληρώνουν από την τσέπη τους  
όλα τα είδη προκειμένου να κάνουν αξιοπρεπείς υπηρεσίες. Το κακό είναι ότι  
οι καινούργιοι συνάδελφοι πιστεύουν ότι αυτό είναι το φυσιολογικό... Λοιπόν 
όχι. Δεν είναι αυτό το φυσιολογικό. Η πολιτεία έχει υποχρέωση να φροντίζει 
για τις στολές και την υπόδηση του προσωπικού της. Ευτυχώς μερικές υπηρεσίες 
όπως η Δ.Α Ε.Α. συνεχίζουν να εξοπλίζουν και με το παραπάνω τους υπηρε- 
τούντες σε αυτή αστυνομικούς. Οι υπόλοιποι πρέπει να βασιζόμαστε στις 
ευγενικές χορηγίες πολιτών (μερικές φορές λέγεται με το αζημίωτο. Εγώ δεν 
το πιστεύω). Το τι φταίει για αυτές τις καταστάσεις κανείς δεν το γνωρίζει. Πάντως  
τα προηγμένα κράτη της Ευρώπης και της Αμερικής, εξοπλίζουν σωστά το 
προσωπικό των αστυνομικών τους, διότι ξέρουν ότι πρέπει να προσέχουν 
αυτούς που διατηρούν τη νομιμότητα και κάνουν τους πολίτες όχι μόνο να  
αισθάνονται ασφαλείς, αλλά και να είναι.
 Ας ελπίσουμε ότι και η Ελληνική πολιτεία θα κοιτάξει αυτό το σοβαρό θέμα 
και ότι θα διορθωθεί η κατάσταση. Αυτονόητα πράγματα δηλαδή.... Εμείς όσο  
μπορούμε δεν θα κουραστούμε να φέρνουμε στην επιφάνεια ένα τόσο σοβαρό 
θέμα το οποίο αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό των συναδέλφων μας.

του Πλαλά Γεωργίου  
Αντιπρόσωπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. 

2ος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο 
Μέλος της Ε.ΑΣ.Υ.Α

    Ως εκλεγμένος Αντιπρόσωπος της  
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων   
επίδοση του συναδέρφου και μέλους 
μας ΜΠΟΥΡΙΚΑ Παναγιώτη ο οποίος  
με εξαιρετική επίδοση κατέλαβε τη  2η 

θέση στον 38ο αυθεντικό μαραθώνιο 
Αθηνών.. 

    Η επίδοση αυτή τιμά ιδιαιτέρως 
όλους εμάς που Υπηρετούμε μαζί του 
στην ΥΑΤ όλα αυτά τα χρόνια και απο-
δεικνύει πως η θέση στόχων, η θέλη-
ση και η επιμονή στη κατάκτησή τους,  
καθιστά τα πάντα εφικτά ακόμα και 
υπό δύσκολες συνθήκες.

   Φίλε Παναγιώτη κατάφερες να γίνεις 
λαμπρό παράδειγμα για όλους και 
σου εύχομαι από καρδιάς πολλές και 
μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

4ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
πρακτικής σκοποβολής 

Βροντερό παρόν έδωσαν οι συνάδελφοι της Α-542 εκπροσωπώντας την Υ.Α.Τ.  
στο 4ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πρακτικής σκοποβολής το οποίο διοργάνωσε  
η Αθλιτική Ένωση Αστυνομικών στο σκοπευτήριο της Μαλακάσας καταλαμβά- 
νοντας τις εξής θέσεις:

 •2ος πρωτοεμφανιζομενος στην κατηγορία standard

 •1ος πρωτοεμφανιζόμενος στην κατηγορία  production

•3ος πρωτοεμφανιζόμενος στην κατηγορία production

•3η ομαδική θέση στην κατηγορία standard

Το πιο ελπιδοφόρο όμως είναι ότι όλες οι διακρίσεις έγιναν από πρωτοεμφανι-
ζόμενους αθλητές χτίζοντας έτσι τις βάσεις και για το μέλλον της Υπηρεσίας μας  
σε ύστερους αγώνες.

του Λαχανά Ηλία  
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Προσβλητικές εκφράσεις, ύβρεις και συμπεριφορές έχουμε βιώσει και έχουμε 
εισπράξει ουκ ολίγες φορές κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας καθώς και από τον 
κοινωνικό μας περίγυρο.  Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί αντιδράσανε τόσο έντο-
να διάφορες Ενώσεις Αστυνομικών ανά την Ελλάδα και η Ομοσπονδία μας στην 
περιφορά του λόγου ενός βουλευτή σε πρόσφατη τηλεοπτική αντιπαράθεση.  
Εκφράσεις όπως αυτή του συγκεκριμένου βουλευτή δεν θα έπρεπε να εκστομι-
στεί ούτε για πλάκα, ούτε χάριν ειρωνείας ή περιπαίγματος ή άλλου λόγου. Είναι 
στα όρια του ρατσισμού και σίγουρα καθόλα προσβλητική για τους Έλληνες αστυ-
νομικούς που δίνουν μάχη καθημερινά, υπό πραγματικά πολύ αντίξοες συνθήκες 
(εσωτερικές και εξωτερικές), έχοντας πολύ υψηλά το αίσθημα του καθήκοντος, 
για την προστασία του πολίτη, την διασφάλιση της τάξης και την διατήρηση της 
ασφάλειας.

Εμένα προσωπικά δε με ενδιαφέρει αν θα ανακαλέσει ο βουλευτής και αφήνω 
τις υπόλοιπες κρίσεις και επικρίσεις στην κοινωνία και τους ψηφοφόρους του. 
Το μείζον όμως για μένα είναι η επίσημη αντίδραση τόσο του συνόλου των 
συνδικαλιστικών οργάνων και της ΠΟΑΣΥ αλλά πολύ περισσότερο η αντίδραση 
που θα πρέπει να έχει ο καθένας από εμάς  στον περίγυρό του. Δεν μπορεί να  
διαιωνίζεται μια κατάσταση, η διχόνοια και  ο «ρατσισμός» εναντίον μιας συγκε-
κριμένης επαγγελματικής ομάδας έτσι αβίαστα και με χαρακτηριστική ευκολία. 
Είμαστε επαγγελματίες αστυνομικοί που στην ουσία ασκούν λειτούργημα, εγώ 
τουλάχιστον έτσι νιώθω. Η Ελληνική Αστυνομία είναι ΘΕΣΜΟΣ και ανήκει στον 
σκληρό πυρήνα του κράτους με ότι αυτό συνεπάγεται. Μεμονωμένα περιστατικά 
συμπεριφοράς «μπάτσων» φυσικά και υπάρχουν. Στη σύγχρονη όμως ελληνική 
πραγματικά αυτά είναι όντως μεμονωμένα και δεν αρκούν να χαρακτηρίσουν 
την συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών και των γυναικών της ΕΛ.ΑΣ. Άλλωστε η  
αξιοπρεπής και υποδειγματική  συμπεριφορά του αστυνομικού προσωπικού  
είναι αδιαμφισβήτητη σε πολύ μεγάλο ποσοστό πλέον, κάτι που παραδέχεται η 
ίδια η κοινωνία μας. Επιπροσθέτως, το πειθαρχικό μας δίκαιο είναι από τα αυστη-
ρότερα, υπάρχουν θεσμικοί φορείς εσωτερικού ελέγχου όπως το «Εσωτερικών 
Υποθέσεων», και φυσικά το νομικό πλαίσιο και η δικαιοσύνη που έχουν την ευθύ-
νη της διαχειρίσεως τέτοιων περιστατικών. 

Κώδικες ηθικής και δεοντολογίας δεν ισχύουν μόνο για τους αστυνομικούς  
και άλλους εργαζομένους στη δημόσια διοίκηση αλλά προφανώς και για τους 
βουλευτές και άλλους θεσμικούς παράγοντες του κράτους. Είναι λοιπόν τουλάχι-
στον λυπηρό και απίστευτα άδικο να  μας χαρακτηρίζουν «μπάτσους» εν έτη 2021.  
Σε τέτοιες αντιδεοντολογικές και αντιδημοκρατικές επιθέσεις μία είναι η απάντη-
ση. ΟΧΙ δεν είμαστε «μπάτσοι». Είμαστε επαγγελματίες ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ.



17 σύγχρονηαστυνομία

• Θα ανοίξω το σημερινό άρθρο με ένα ανέ-
κδοτο: Κάποτε ένας αξιωματικός ανέλαβε  
καθήκοντα νέου διοικητής ενός στρατοπέ- 
δου. Μελετώντας την διάθεση του προσω- 
πικού σε υπηρεσίες, διαπίστωσε ότι υπηρχε  
στη μέση του στρατοπέδου ένας σκοπός 

 ακριβώς δίπλα από ένα παγκακι. Ρώτησε 
όλους τους υπηρετούντες στην Υπηρεσία του, πλην όμως κανεις δεν ήξερε να  
του πεί τι εξυπηρετούσε μια σκοπία στη μεση του στρατοπέδου δίπλα από ένα 
παγκακι. Τον παρέπεμψαν στον απερχόμενο διοικητή, που όμως ούτε αυτός 
γνωριζε την χρησιμότητα της σκοπιάς αυτης καθώς κι αυτός έτσι την βρήκε και 
δεν την άλλαξε. Για να μην μακρυγορω ο επίμονος νέος διοικητής ακολουθώντας 
την γραμμή των απερχόμενων διοικητών κάποια στιγμη βρηκε έναν απόστρατο 
Στρατηγό, ο οποίος του είπε ότι ο σκοπός τοποθετήθηκε εκεί πριν 35 έτη που 
έβαψαν το παγκάκι για να μην καθίσει κανείς πάνω μέχρι να στεγνώσει... 

• Αν σας φάνηκε αστείο το παραπάνω ανέκδοτο, σας ενημερώνω ότι τελικα όλα  
τα ανέκδοτα είναι βγαλμένα από την (υπηρεσιακή) ζωή. Έτσι συμβαινει λοιπόν  
συχνά Ομάδες ΠΚΕ να τοποθετούνται σε σταθερά σημεία στην μέση του πουθενά, 
να μην γνωρίζουν τον λόγο διάθεσης τους στο σημείο, να αντικαθιστώνται από 
άλλες ΟΠΚΕ οι οποίες επίσης δε γνωρίζουν γιατι τοποθετήθηκαν εκεί, το 
Κέντρο Ασφαλείας να μην γνωρίζει, και τελικά να ενημερώνονται από καποιον 
παρατρεχάμενο θυρωρό ότι ΗΤΑΝ να επισκεφθεί το σημείο ο τάδε επίσημος, η 
επίσκεψη ακυρώθηκε αλλα κανείς δε φρόντισε να αποδεσμεύσει τις δυνάμεις 
οι οποίες “φυλάνε το παγκάκι”. Ακόμα χειρότερα συμβαίνει οι συντονιστές αξιω- 
ματικοί να γνωρίζουν οτι δεν υφίσταται το αντικείμενο του μέτρου (η επισ- 
κεψη) πλην όμως ουδεις θέλει να ενοχλήσει τους ανωτέρους του για να απο- 
δεσμεύσει τις δυναμεις και απλά τις αφήνει εκεί.
 • Έτσι με λύπη αναγκαζομαι να επανέλθω ως αντιπροσωπος της μεγαλυτερης 
Πρωτοβαθμιας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλληλων σε μια θλιβερη κατάσταση που 
ταλανίζει την Υπηρεσία μου τον τελευταίο 1,5 έτος : στην απασχόληση του συνόλου 
ή σχεδόν του συνόλου των υπηρετούντων στην ΟΠΚΕ σε πάρεργα. Είχα επισημάνει 
την κατάχρηση των Ο.Π.Κ.Ε. ως σωματοφυλακή των κυβερνητικών στελεχών πολλές 
φορές κατά την τετραετία 2015-2019 θεωρώντας οτι η κατάσταση έχει φτάσει στο 
απροχώρητο. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα ήρθε να με διαψέυσει καθώς κατά 
το τελευταίο 1,5 έτος υπήρξαν μέρες όπου το σύνολο των διαθέσιμων ομάδων 
στο λεκανοπέδιο Αττικής διατέθηκαν σε υπηρεσία μέτρων τάξης σε ομιλίες/
συναντήσεις ακόμα και (!) γευμάτων πολιτικών. Άλλα τα φαιδρά δεν τελειωνουν 
σ’αυτο, καθώς κάθε εκδήλωση πλέον έχει και την ΟΠΚΕ της με συνέπεια να 
φτάσουμε να εκτελέσουμε υπηρεσία μέτρων τάξης σε...συνεδριο γουνεμπορων! 
Και αυτο είναι μόνο η άκρη σε ένα ατελείωτο γαιτανάκι μέτρων και παρέργων που 
περιλαμβάνουν γεύματα επισήμων, την παρουσία μας σε ΚΑΘΕ εκδηλωση που θα 
παραστεί η κκ Πρόεδρος της Δημοκρατίας (μαζί με την πολυπληθέστατη φρουρά 
της), είτε αυτή λέγεται εγκαίνια εργου τέχνης, είτε χαλαρό γευμα με φίλους σε 
ταβέρνα στο Μεταξουργείο, μέτρα τάξης σε γήπεδα, μεταγωγές, συνδρομή σε 
σταθμούς τροχαίας που γράφουν κλήσεις στο Φάληρο, παραβάσεις covid σε πλα-
τείες, γεύματα ανθυποπρεσβεων στην γραφική Πλάκα ενώ φτάσαμε μια περίοδο  
και μέτρα τάξης σε παραλίες! Δεν ζητάμε πλέον, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ απο την Ηγεσία 
(Πολιτική και Φυσική) να μας επιτρέψει να ασχοληθούμε με τα καθήκοντα μας  
και να μην αναπαράγει παθογένειες του παρελθόντος. Η Ο.Π.Κ.Ε. είναι μια 
εξειδικευμένη Υπηρεσία με ρόλο και αποστολή που προβλεπεται απο Προεδρικά 
Διατάγματα και σχέδια δράσης και δεν επιτρέπεται να αναλώνεται σε καθήκοντα 
αλλότρια. Είναι πραγματικά λυπηρό να ζητάνε Υποδιευθύνσεις της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Αττικής ομάδες να τους συνδράμουν σε σύλληψη/εξάρθωση συμμο-
ριών και να μην υπάρχουν διαθέσιμες ομάδες για την έφοδο γιατι απασχολούνται 
σε δρομολόγιο στο Κολωνάκι ή πέριξ του οινομαγειρίου “Το Αυγό του Κόκκορα” 
στο Μεταξουργείο. Επίσης εμείς οι υπηρετούντες ουδόλως ενστερνιζόμαστε την 
άποψη που εκφράστηκε από ανώτατους Αξιωματικούς της Δ/σης Ασφάλειας 
Αττικής (μετά την αποχώρηση από το αμφιθέτρο του Υποστράτηγου κου Πέτρου 
Τζεφέρηο οποίος αποδεδειγμένα έχει δώσει αγώνα για να αποδεσμευτούμε από 
τα σταθερά σημεία), κατά την τελευταία συγκέντρωση της Υπηρεσιας μας, ότι 
“περιποιεί τιμή σε μας να μας επιλέγουν επιφανή πρόσωπα της πολιτικής σκηνής 
για ασφάλεια όταν γευματίζουν διότι πάει να πει ότι εκτιμούν την αξια μας”. 
Τιμή περιποιεί για εμας να μας επιλέγουν συνάδελφοι μας ως συνδρομή τους σε 
επικίνδυνες επιχειρήσεις και τα συγχαρητήρια των πολιτών κάθε φορά που μας 
βλέπουν να περιπολούμε, όχι να ξεροσταλιάζουμε έξωθεν καταστημάτων κύριοι 
Ταξιαρχοι! 

• Νέο θέμα έχει προκύψει τελευταία με την “αμεσοδρασοποίηση” της Υπηρεσίας 
μας καθώς με το που θα γίνει μια σύλληψη ή προσαγωγή απο σταθμό ΟΠΚΕ αρχίζει 
μετά φορτικότητας κάθε 2 λεπτά η εντολή “ανοίξτε κάρτα στο 100”, “γρήγορα τα 
στοιχεία των συλληφθέντων” και συνεχή τηλέφωνα στα κινητά των αστυνομικών σε 
σημείο που να μην μπορούμε όυτε την έρευνα να ολοκληρώσουμε αλλά συχνά να 
αναγκαζόμαστε να διακόπτουμε (!) την ένορκη κατάθεση στους προανακριτικούς 

υπαλλήλους, προκειμένου να σταματήσουν τα συνεχή τηλέφωνα και οι ασυρμα-
τικες οχλήσεις. Συμβαίνεις δε αρκετές φορες να ενημερώνεται το Κέντρο Ασφα-
λείας ότι υπάρχουν αρκετοί συλληφθεντες, οι προστρέξαντες Αστυνομικοί απα-
σχολούνται με την δεσμευσή τους και άλλα σημαντικά καθηκοντα, όπως έρευνα 
του χώρου για πειστήρια, ανεύρεση παθόντων/ μαρτύρων, εξακρίβωση των αδικη- 
μάτων και παρόλαυτα συνεχίζονται φορτικότατα τα τηλέφωνα και οι εντολές να 
ενημερωθει άμεσα ο Διευθυντής, παρεμβαίνοντας στην πορεία της έρευνας. 
Πολλές φορές αναγκάζεται ο ίδιος αστυνομικός να μιλάει στο τηλεφωνο, δίνοντας 
τα ζητούμενα στοιχεια και παράλληλα να προσεχει πειστηρια όπως ναρκωτικά ή 
κρατουμενους, καθώς οι υπολοιποι αστυνομικοί της ομάδας του με εντολή του 
Κεντρου έχουν φύγει για κάποια μέτρα τάξης (η σύλληψη κακοποιών δεν έχει την 
ίδια βαρυτητα όπως φαίνεται). Άραγε θα αναλάβουν και την ευθύνη αυτοι που 
απαιτούν ενημέρωση “εδώ και τώρα” σε περιπτωση απόδρασης κρατουμενου 
ή απώλειας πειστηρίων; Καταλαβαίνουμε την αναγκη κάποιων να κερδίσουν 
την μάχη της ενημέρωσης της ιεραρχίας (και όχι μόνο μάλλον) εν όψει κρισεων 
αλλά  δε θα δεχτούμε να θέτουν σε κίνδυνο τον κόπο και την ασφάλεια του απλού 
αστυνομικού.
 • Και μια και αναφέρθηκα στο Κέντρο Ασφαλείας οφείλω να αναφέρω την ενό- 
χληση των υπηρετούντων στις ομάδες με την χρήση του GPS των νέων υπηρε-
σιακών ασυρματων σε σημείο που αγγίζει τα όρια του υπηρεσιακού bullying απο 
συγκεκριμένους εκφωνητές/συντονιστες (ευτυχώς οχι όλους). Οπως κατανοούμε 
το gps  έχει ενεργοποιηθεί για τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων, την ενη- 
μέρωση του Κέντρου ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΑΓΚΗ για το που 
βρίσκεται ο έκαστος σταθμός κλπ και όχι για να περνάει η ώρα του εκάστοτε 
συναδέλφου στο Κέντρο, που πλήττει, με ερωτήσεις τύπου “πόση ώρα τρώγατε”, 
“γιατί πήγατε στο ταδε ΑΤ για χρήση εγκαταστάσεων” κλπ κλπ. Οι υπηρετούντες 
στον δρόμο έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν την τουαλετα και να τρώνε σαν 
άνθρωποι και όχι να τρώνε και να ουρούν σαν ζώα, όρθιοι στον δρόμο, επειδή 
ορισμένοι ζητούν επιτακτικά κάθε 2 λεπτά το 1-11. Επίσης απορία μου προκαλεί 
προσωπικά η φορτικότητα ορισμένων συναδέλφων του Κέντρου να γνωρίζουν 
ανα πάσα στιγμή τι κάνει και που βρίσκεται ο έκαστος αστυνομικός, οταν οι ΙΔΙΟΙ 
ΑΚΡΙΒΩΣ, εκτελώντας εξωτερική υπηρεσία “ξεχνούν” να αναφέρουν στο Κέντρο 
Ασφαλείας σημαντικότατα περιστατικά την ώρα που εξελίσσονται μπροστά τους 
όπως ελέγχους οχημάτων, επιθέσεις εναντίον αστυνομικών της ομάδας τους, 
καταδιώξεις ατόμων, προσαγωγες κλπ. Μάλλον δεν κρινονται τόσο σημαντικά 
αυτά όπως πόση ώρα έτρωγε ο αστυφυλακας.
Ας προσεξουν την συμπεριφορά τους ορισμένοι γιατι ο χαμηλόβαθμος αστυνο-
μικος δεν είναι όυτε παιχνιδακι ουτε σάκος του μποξ και πολύ συντομα θα  
βρεθούν προ των πειθαρχικών και ποινικών συνεπειών αυτής της συμπεριφοράς. 

• Χωρίς να έχουμε το παραμικρό κατά των συναδέλφων που προσπαθούν να 
βρουν μια νέα υπηρεσία, πρεπει να κατανοήσουν ορισμένοι διοικούντες ότι 
η ΟΠΚΕ είναι μια υπηρεσία πρώτης γραμμής με εμπλοκή σε  όλα τα σοβαρά 
περιστατικά και όχι κάποια τρύπα που τοποθετούνται όσοι ξεβολεύονται από 
άλλες Υπηρεσίες. Αστυνομικόι που με το καλημέρα ρωτούν πόσα ρεπό παίρνετε 
το μήνα ή κάθε πότε μπαίνουν εκτός έδρας, δεν βρίσκονται στην κατάλληλη 
υπηρεσία και οφείλει η διοικηση να θεσπίσει μέτρα όπως σχολείο επιλογής, 
προκειμένου να προφυλαχθεί η ΟΠΚΕ. Επιθυμούμε ασφαλώς την ενίσχυση 
μας αλλά με αστυνομικούς που επιθυμουν να φορέσουν τη στολή μας και να 
προσφερουν έργο.  Πραγματοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα της Υπηρεσίας μας εδώ 
και χρόνια: σχηματίστηκε ομάδα εκπαιδευτών προερχόμενη απο στελέχη μας 
η οποία από το νέο έτος θα αναλάβει την εκπαίδευση των Ομάδων Προληψης 
και Καταστολής Εγκληματικότητας εξειδικέυοντας την στις ανάγκες και την 
αποστολή τους. Όλοι οι εκπαιδευτές αποφοίτησαν επιτυχώς και πιστοποιήθηκαν 
ως εκπαιδευτες από την Αστυνομική Ακαδημία – Σχολή Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης μέσα από ένα απαιτητικό πρόγραμα διάρκειας 7 εβδομάδων σε 
θέματα αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής, σκοποβολής, μεταγωγής 
κρατουμένων και φύλαξης στόχων. Επόμενο στάδιο είναι η μετεκπαίδευση 
των εν λόγω εκπαιδευτών σε αντικείμενα όπως βίαιη διάνοιξη θυρών, χρήση 
αντιβαλλιστικής ασπίδας σε έρευνα/έφοδο και άλλα συνα΄φη αντικείμενα, ώστε 
να μετα΄φερουντις αποκτηθείσες γνώσεις στα στελέχη της Υπηρεσίας μας. Ήδη 
η ΓΑΔΑ συνηγόρησε στην μετεκπαίδευση στελεχών μας απο την πυροσβεστική 
υπηρεσία.Αναμένουμε και τις ενέργειες του Αρχηγείου.  
Σε άλλα νεα η Ομάδα Πρακτικής Σκοποβολής την ΟΠΚΕ Αττικής κατακτά το 
Ομαδικό  Κύπελο κατηγορία OPEN , την 2η και 3η ομαδική θέση, την 1η ατομική 
θέση και αρκετα μετάλλια σε διάφορες κατηγορίες που διοργάνωσε η Αθλητική 
Ένωση Αστυνομικών Ελλάδας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πρακτικής Σκοπο-
βολής Πιστολιού (κατηγορία OPEN). Επόμενο στάδιο η κατάκτηση διάκρισης 
στο ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022 τον Φεβρουαριο του 2022 στην Κόρινθο.

Ο.Π.Κ.Ε. - Επιστροφή σε Τακτικές του Παρελθόντος

του Μυλωνά Δημητρίου  
Αντιπροσώπου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. 
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Ο Σεβασμός που Δείχνεις στους Αλλους,  
Είναι ο Σεβασμός που Δείχνεις στον Εαυτό σου…

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και εκπρόσωποι 10.000 αστυνο-
μικών, εκφράζουμε την οργή και την αγανάκτησή μας για τον χαρακτηρισμό  
τον οποίο χρησιμοποίησε βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος σε σταθμό  
πανελλαδικής εμβέλειας, οποίος  αποκάλεσε τους αστυνομικούς με το γνωστό 
προσβλητικό χαρακτηρισμό ως «μπάτσους».  

Είναι απαράδεκτο βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου να χρησιμοποιεί  
τέτοιες αγοραίες εκφράσεις και όπως κατά το παρελθόν έχουμε στηλιτεύσει και 
καταγγείλει ανάλογες συμπεριφορές βουλευτών άλλων κομμάτων, θα ήμασταν 
ανακόλουθοι αν δεν το πράτταμε και τώρα.  

Τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν θα μένουν αναπάντητες από πλευράς μας 
και όλοι πρέπει να μην λησμονούν ότι δεν βρισκόμαστε πλέον στη δεκαετία του 
1980, τότε που ο εργαζόμενος αστυνομικός αντιμετωπιζόταν με το  «ξέρεις ποιος  
είμαι εγώ και θα σε στείλω στην … πινέζα». Έχουμε δικαιώματα και συνδικαλιστική  
εκπροσώπηση.

 
Κοινή ανακοίνωση των Ενώσεων Αθηνών – Β/Α Αττικής –   

Δυτικής Αττικής & Πειραιά

            Την ώρα που η Χώρα μας βίωσε την τελευταία διετία τη μεγαλύτερη κρίση 
που έχουν αντιμετωπίσει οι μεταπολεμικές γενιές, ο Έλληνας και η Ελληνίδα 
αστυνομικός βρέθηκε και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος για την 
αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού στην κοινωνία με την εφαρμογή 
των μέτρων που κάθε φορά η Κυβέρνηση λάμβανε.

Ακόμα και αν οποιοσδήποτε ισχυριστεί ότι αυτό ειπώθηκε ειρωνικά, δεν  
αποτελεί για εμάς κανένα ελαφρυντικό, καθώς αν οι έχοντες δημόσιο λόγο, μας 
αποκαλούν κατ’ αυτό τον τρόπο, ποιο είναι το μήνυμα που μεταφέρουν προς  
τους πολίτες;

Ο Ελληνας και η Ελληνίδα αστυνομικός αποτελούν «ήρωες πολέμου εν καιρώ  
ειρήνης», έχοντας δώσει το αίμα τους για να διαφυλάξουν την συνοχή του  
κοινωνικού συνόλου και πρέπει επιτέλους να μην αντιμετωπίζονται ως πολίτες 
δεύτερης κατηγορίας και να αποκαλούνται με εκφράσεις του περιθωρίου, που 
κατά την άποψή μας αποτελούν έναν ιδιότυπο κοινωνικό ρατσισμό.

Στην εποχή που η Πολιτεία προτάσσει πάνω απ’ όλα την προστασία των ανθρω- 
πίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση του ρατσισμού απ’ όπου και αν προ-
έρχεται, έχει έρθει η ώρα τέτοιου είδους εκφράσεις εναντίον των εργαζομένων 
αστυνομικών να χαρακτηρισθούν ως ρατσιστικές… 

Παράλληλα, το συνδικαλιστικό μας κίνημα πρότεινε έγκαιρα λύσεις και τρόπους 
αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανέκυπταν συνεχώς, με απώτερο σκοπό 
την προστασία της υγείας των εργαζομένων αστυνομικών, των πολιτών και 
των κρατουμένων ενώ προμηθεύσαμε καθ’ όλη την διάρκεια της καραντίνας 
και όχι μόνο, τις Υπηρεσίες με εκατοντάδες χιλιάδες μάσκες, γάντια, αλλά και  
με τεράστιες ποσότητες αντισηπτικών υγρών.

Την ίδια περίοδο, οι Ελληνίδες – Έλληνες Αστυνομικοί κράτησαν όρθια την Χώρα 
στον Έβρο υπερασπίζοντας τα σύνορα της πατρίδας μας. Έμπρακτη αναγνώριση 
της προσφοράς τους δεν υπήρξε ποτέ, την ίδια ώρα που άλλοι κλάδοι εργαζο- 
μένων λάμβαναν τόσο ηθικά όσο και υλικά τα εύσημα !!!

Αναφορικά με τον εμβολιασμό του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., τασσόμαστε ξεκά-
θαρα ΥΠΕΡ των εμβολιασμών ώστε κάποια στιγμή να τελειώσει ο εφιάλτης του 
κορονοϊού.

Αδυνατούμε από την άλλη να αντιληφθούμε το λόγο για τον οποίο εντέχνως  
διαρρέεται στα Μ.Μ.Ε. η πιθανότητα υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών στην 
ΕΛ.ΑΣ., δίχως προηγουμένως να υπάρξει επίσημη ενημέρωση προς το συνδικα-
λιστικό μας κίνημα.

Ως Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών -Β/Α-Δυτικής Αττικής & Πειραιά 
αρνούμαστε να γίνουμε μέρος μιας ενορχηστρωμένης προσπάθειας δημιουρ-
γίας διχασμού και ίντριγκας μεταξύ των Ελλήνων Αστυνομικών για ένα ζήτημα 
(υποχρεωτικότητα εμβολιασμού) το οποίο μέχρι σήμερα δεν υφίσταται.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι σε περίπτωση που το εμβόλιο κατά του κορονοϊού καταστεί 
υποχρεωτικό για τους Έλληνες Αστυνομικούς, είμαστε υποχρεωμένοι να διασφα-
λίσουμε τα μέλη που θα απευθυνθούν στις Ενώσεις μας με κάθε νόμιμο μέσο.

ΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ κατά κάθε υποχρεωτικότητας και είμαστε εναντίον της διχόνοιας 
μεταξύ των συναδέλφων. Δεν περισσεύει κανείς.

Συνοψίζοντας, δεν είναι ανεκτό από την πλευρά μας οι αστυνομικοί να είναι 
μονίμως στην πρώτη γραμμή μόνο στις υποχρεώσεις και όχι στα δικαιώματα…

Αστυνομικοί στην πρώτη 
γραμμή όχι μόνο  
στις υποχρεώσεις  

αλλά και στα δικαιώματα
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Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο Ηπειρωτών Αστυνομικών Αττικής

του Λάκκα Γεωργίου 
Προέδρου του Συλλόγου Ηπειρωτών Αστυνομικών Αττικής

Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι,

Ως Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Αστυνομικών Αττικής & εκ μέρους 
όλων  των Μελών μας, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την αρθρογραφία μου εκφράζο-
ντας τις θερμές ευχαριστίες μας προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ της Ένωσής 
μας των Αθηνών, τους συναδέλφους της γραμματείας του Σωματείου και βεβαί-
ως τον υπεύθυνο έκδοσης της «Σύγχρονης Αστυνομίας» για την υποστήριξη που  
διαχρονικά μας παρέχουν και για την φιλοξενία σε στήλη της εφημερίδας συμβάλ-
λοντας στην εξωστρέφεια του Συλλόγου και στην προσπάθειά μας να μας γνωρί-
σουν όλοι οι Συνάδελφοι της Αττικής σχετικά με τους Σκοπούς και τις δράσεις μας.

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Αστυνομικών είναι ένα από τα ιστορικότερα Σωμα-
τεία της Αττικής με ξεκάθαρο Πολιτιστικό & Λαογραφικό χαρακτήρα. 

Ιδρύθηκε το 1998, μέλη του είναι οι Αστυνομικοί που υπηρετούν στην Ατ-
τική, εν ενέργεια & απόστρατοι, που κατάγονται από τους τέσσερις (4) Νομούς  
της Ηπείρου. 

Στόχοι & Σκοπός μας, είναι η διάδοση & διάσωση της Πολιτιστικής Κληρο- 
νομιάς της Αγαπημένης μας Ηπείρου & η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των  
μελών μας. 

Κάθε χρόνο διαδραματίζουμε σημαίνοντα ρόλο στα Πολιτιστικά δρώμενα της 
Αττικής, με το χορευτικό μας Τμήμα και με δράσεις, όπως ημερίδες, εκδηλώσεις, 
συνδιοργανώσεις με τοπικούς Συλλόγους ακόμη και με Παραδοσιακά γλέντια σύμ-
φωνα με τις Παραδόσεις μας, τα οποία γνωρίζουν μεγάλη απήχηση από τα μέλη 
μας & τις τοπικές Κοινωνίες, καθώς προκαλεί θετικό αντίκτυπο ο συνδυασμός του 
χαρακτήρα του Συλλόγου και η ιδιότητά μας! 

Μετά από τις πρόσφατες εκλογές αναδείχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του οποίου η σύσταση έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεώργιος ΛΑΚΚΑΣ, 

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κωνσταντίνος ΧΥΤΑΣ

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σπύρος ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ,  

Γεν. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αλέξανδρος ΓΚΟΥΜΑΣ

Αν. Γεν, Γραμματέας: Χάρης ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ : Δημοσθένης ΠΑΚΟΣ

Αν. ΤΑΜΙΑΣ : Θωμάς ΓΟΥΛΑΣ
Λάμπρος ΚΑΨΑΛΗΣ
ΜΕΛΟΣ / Υπεύθυνος Χορευτικού:  Τάσος ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Αναπληρωματικοί: 
Χρήστος Λιόντης
Δημητρίου Αγγελική
Αλέξανδρος Χαριτόπουλος

Ο Σύλλογος μας θα συνεχίσει την δράση του, όπως την οραματίστηκαν  
οι ιδρυτές του το 1998, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επι-
κοινωνήσει τις παραδόσεις της Ηπείρου. Θα αναζητήσει και θα έρθει κοντά με 
κάθε Ηπειρώτη συνάδελφο που υπηρετεί στην Αττική, με την ελπίδα ότι ο εφιάλ-
της της πανδημίας θα είναι γρήγορα παρελθόν ώστε επιτέλους να ανταμώσουμε 
σε εκδηλώσεις που μόνο οι Ηπειρώτες μπορούμε να διοργανώσουμε !

Προσκαλώ κάθε Συνάδελφο, Ηπειρώτη & μη, να έρθει κοντά μας, να μας 
γνωρίσει και να ακολουθεί τις δράσεις και εκδηλώσεις μας και όπως λέμε εμείς 
οι Ηπειρώτες…με το καλό να ανταμώσουμε !

«Οι Ηπειρώτες όπου και αν βρεθούν έχουν πάντα στην Καρδιά την ιδιαί- 
τερη Πατρίδα μας, την Ήπειρο»
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Καθιέρωση Επιδόματος  
Εξειδίκευσης σε Αστυνομι-

κούς Κατόχους Πανεπιστημι-
ακών Τίτλων Σπουδών

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί συνάδελφοι πτυχιούχοι 
να αποκρύπτουν τα πανεπιστημιακά τους πτυχία προκειμένου να μην επισυνα-
φθούν στον ατομικό τους φάκελο. Η αλήθεια είναι πως κανένας μας δεν θέλει  
να προσφέρει υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων του βαθμού που κατέχει ή να  
τον μετακινήσουν σε άλλη Υπηρεσία χωρίς τη θέληση του και χωρίς κάποια ουσια-
στική ανταμοιβή.
Οι συνάδελφοι αυτοί πέρα από το μόχθο, τις συγκρούσεις και τον πόλεμο νεύρων 
που δέχθηκαν από όλους εμάς ανώτερους και κατώτερους, κινδύνευσαν πηγαίνο-
ντας στα ρεπό τους ή μετά την υπηρεσία τους να παρακολουθήσουν τις απαραί-
τητες διαλέξεις ή να πάρουν μέρος στις εξετάσεις, από διάφορα ακραία στοιχεία 
που λυμαίνονται τα Ιδρύματα αυτά και στοχοποιούν συνεχώς είτε τους ίδιους τους 
Αστυνομικούς, είτε τα οχήματα και τα σπίτια τους.  
Επιπρόσθετα, είμαστε όλοι μάρτυρες προκηρύξεων θέσεων Αξιωματικών Ειδικών 
Καθηκόντων που απλά μας εξαιρούν προκειμένου να εισαχθούν πολίτες άσχετοι 
με τον τρόπο σκέψης και τη λειτουργία του Σώματος. Προκύπτει λοιπόντο εξής  
ζήτημα, οι συνάδελφοι αυτοί ενώ δεν τους το ζήτησε κανένας να σπουδάσουν και 
με μοναδικό κίνητρο να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, που μετά θα φέρουν και στο 
περιβάλλον εργασίας τους, βιώνουν μια αδικία που δεν τους αρμόζει.
Με το ισχύον καθεστώς οι συνάδελφοι κάτοχοι πτυχίων λαμβάνουν έναν επιπλέ-
ον βαθμό και προάγονται σε Ανθυπαστυνόμους από Αρχιφύλακες, ενώ αν δεν  
κάνουν χρήση του πτυχίου και θελήσουν αργότερα ως Υπαστυνόμοι να προαχθούν, 
απλά δεν έχουν πλέον το δικαίωμα αυτό. Παράλληλα, είναι πολλοί οι συνάδελ-
φοι οι οποίοι είναι κάτοχοι πέραν των προπτυχιακών τίτλων σπουδών, αλλά και  
μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων κοσμώντας με τις γνώσεις και την ποιότητα 
του λόγου τους τις τάξεις μας.

Για τους ανωτέρω λόγους και πολλούς ακόμα που έχω παραθέσει σε προηγούμενα 
άρθρα μου στην εφημερίδα μας, καταθέτω στο ΔΣ της Ένωσης μας τις επισημάνσεις 
και τις προτάσεις μου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στις προτάσεις που έχει η 
Ένωση για βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης των συναδέλφων-πτυχιούχων.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
• Θα πρέπει να δημιουργηθεί αρχικά μια ανεξάρτητη επιτροπή από κάτοχους 

πανεπιστημιακών τίτλων, η οποία θα εξετάσει τις ανάγκες που έχει η Ελληνική 
Αστυνομία σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, έτσι ώστε να κριθεί ποια 
πανεπιστημιακά πτυχία θα λογίζονται ως εξειδίκευση (πχ οικονομικά, δημό- 
σιαδιοίκηση, ψυχολογία, κοινωνιολογία, νομική, πληροφορική, ΜΜΕ, στατι- 
στική, ιατρική, νοσηλευτική) και να αποφεύγονται με αυτό τον τρόπο πτυχία 
άσχετα με την ελληνική αστυνομία, όπως: ιχθυοκαλλιέργειας, ζωικής παρα- 

γωγής, ωκεανολογίας, ΤΕΦΑΑ κτλ. Προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσο 
η κάθε Σχολή ανταποκρίνεται στα κριτήρια που έχουν οριστεί, θα λαμβά- 
νεται υπόψη κατά πόσο οι απόφοιτοι της έχουν το δικαίωμα εγγραφής 
στο αντίστοιχο Επαγγελματικό Επιμελητήριο (πχ απόφοιτος Τοπικής  
και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου μπορεί να εγγραφεί στο Οικο- 
νομικό Επιμελητήριο, αντίστοχα Νομικής μπορεί να εγγραφεί στο Σύλλογο 
Νομικών)

• Θα λογίζονται ως πανεπιστημιακοί τίτλοι τα πτυχία ΑΕΙ εσωτερικού και  
εξωτερικού αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης δεν λογίζονται ως-
σχολές εκείνες που δεν συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς  
και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS).

• Οι πτυχιούχοι των ανωτέρω σχολών θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα 
σε προκηρύξεις θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, εφόσον έχουν 
διανύσει πέντε χρόνια εντός της Ελληνικής Αστυνομίας μετά την ημερο- 
μηνία απόκτησης του σχετικού τίτλου. Σε περίπτωση ισοψηφας υποψη- 
φίων, κριτήριο θα θεωρείται η ύπαρξη μεταπτυχιακού ή διδακτορικού  
τίτλου στο ίδιογνωστικό αντικείμενο ή ο τελικός βαθμός του πτυχίου.

• Οποίος επιθυμεί να είναι δικαιούχος του επιδόματος εξειδίκευσης αποδέ-
χεται ταυτόχρονα ότι η υπηρεσία μπορεί να τον διαθέσει σε οποιαδήπο-
τε υπηρεσία το επιθυμεί σχετική με το αντικείμενο της γνώσης που έχει  
αποκτήσει.

• Ο εκάστοτε δικαιούχος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει μετά την απονομή 
του προπτυχιακού τίτλου σπουδών να μετατεθεί σε οποιαδήποτε σχετική με 
το αντικείμενο σπουδών του υπηρεσία, ώστε να μπορεί να κάνει χρήση 
των γνώσεων του και αντίστοιχα να επωφεληθεί και η Ελληνική Αστυνομία.

• Σε περίπτωση που η σχολή που φοιτά κάποιος Αστυνομικός έχει ως προ-
απαιτούμενο για την απονομή πτυχίου να έχει προϋπηρεσία στο αντικεί-
μενο, τότε θα μπορεί εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να την αποκτήσει  
σε κάποια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας σχετική με το αντικείμενο 
αυτό.

• Να καταργηθεί η απονομή ενός επιπλέον βαθμού σε όλους τους κάτοχους 
πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών και να αντικατασταθεί από το επίδομα 
εξειδίκευσης.

• Η κλίμακα αποζημίωσης του επιδόματος εξειδίκευσης θα έχει ως εξής:

Α) 80 ευρώ μηνιαίως για κάθε προπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο δικαιού-
χος μπορεί να κάνει χρήση έως δυο διαφορετικών τίτλων με αντίστοιχη 
αποζημίωση η οποία να μην ξεπερνάει τα 160 ευρώ
Β) επιπλέον 40 ευρώ για κάθε μεταπτυχιακό τίτλο σχετικό με το αντι-
κείμενο σπουδών του προπτυχιακού. 
Γ) επιπλέον 60 ευρώ για κάθε διδακτορικό τίτλο σχετικό με το αντικεί-
μενο σπουδών του προπτυχιακού.

Υ/Α΄ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δημήτριος

-   Απόφοιτος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών 
- Απόφοιτος γαλλικής Νομικής σχολής του Paris 13NORD
-  Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Οικονομικό  
Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά 
και τη Χρηματοοικονομική με έμφαση στις στρατηγικές αποφάσεις 
-   Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδώναπό το Paris 13 NORD στο 
Εμπορικό Δίκαιο (droitdesaffaires)

Του Γιαννακή Δημητρίου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Η Ελληνική Αστυνομία  
Εορτάζει! 

       H 20η Οκτωβρίου, εκτός από ημέρα εορτασμού του Μεγαλομάρτυρα Αγίου  
Αρτεμίου, είναι η ημέρα που η Πολιτεία θέσπισε για να τιμήσει το Σώμα της Ελλη- 
νικής Αστυνομίας ως θεσμό για την προσφορά του στην Ελληνική κοινωνία. Την 
ημέρα αυτή τιμούμε την μνήμη του προστάτη μας Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμί-
ου και εορτάζουμε την Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας.

      Ο σημερινός εορτασμός είναι διαφορετικός με την σταδιακή επιστροφή στην 
κανονικότητα, με αισιοδοξία και πραγματική ανθρώπινη σύνδεση μετά από μια 
μακρά καραντίνα που ακινητοποίησε τον κόσμο. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθή-
κες που διαμορφώνει το γεγονός πως η πανδημία δεν μας έχει αφήσει, ευχόμαστε 
Χρόνια Πολλά με Υγεία, σε όλες και όλους οι οποίοι επέλεξαν να επιτηρούν και να 
διαφυλάσσουν, την Τάξη και την Ασφάλεια της κοινωνίας μας, τη Δημοκρατία, την 
Ελευθερία του κάθε Πολίτη, το δίκαιο από το άδικο, με αμεροληψία, υπομονή και 
επιμονή, προσαρμοσμένοι συνεχώς στις ανάγκες και στις επιταγές της κοινωνίας. 

      Οι Ελληνίδες και Έλληνες  Αστυνομικοί, λόγω της φύσης του επαγγέλματος τους 
αποτελούν έναν από τους πυλώνες της Πολιτείας, οι οποίοι με τα λιγοστά μέσα που 
τους προσφέρονται, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μέτρων  για την πρόληψη 

μετάδοσης του ιού, κάνουν τα πάντα ανά πάσα ώρα και στιγμή τους χρειαστεί  
ο πολίτης και το κράτος.

       Χρόνια Πολλά λοιπόν σε όλη την Ελληνική Αστυνομία και το Προσωπικό της 
με υγεία και δύναμη, ευχόμενοι να συνεχιστεί το έργο μας με λιγότερα θύματα 
και με περισσότερη Αναγνώριση της προσπάθειάς μας από την Πολιτεία.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ !!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ & ΟΛΟΥΣ !!!
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Θα Τιμήσω την Εμπιστοσύνη 
των Συναδέλφων μου

Του Γκούμα Βρεττού
Ειδικού Γραμματέα Τύπου & Μ.Μ.Ε. Ε.AΣ.Y.Α..

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισες, 

θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς αφού εξαιτίας της δική σας στή- 
ριξης στις τελευταίες εκλογές της Ένωσης Αστυνομικών Αθηνών, μου δίνεται η 
δυνατότητα να σας εκπροσωπήσω στο ανώτερο συλλογικό όργανο της Ένωσης, 
που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ως Ειδικός Γραμματέας Τύπου & Μ.Μ.Ε. 
της Ε.ΑΣ.Υ.Α. η οποία αποτελεί μια θέση ευθύνης στο Δ.Σ. Προσωπικά θα συ-
νεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στον συνάδελφο με την ελπίδα ότι δεν  
θα διαψεύσω τις προσδοκίες σας στο πρόσωπο μου. 

Ειδικά στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην πατρίδα μας  
εξαετίας της πανδημίας και της μάχης που δίνουμε όλοι οι συνάδελφοι στα  
πλαίσια του καθήκοντος μας για να αντιμετωπιστεί, πρέπει όλοι εμείς οι συνδι-
καλιστικοί εκπρόσωποί τους να βρισκόμαστε διαρκώς στο πλευρό τους, έτοιμοι 
να ανταποκριθούμε ανά πάσα στιγμή και να αντιμετωπίσουμε, σε αυτή τη  
πρωτόγνωρη και δύσκολή κατάσταση, τα διάφορα θέματα που πιθανόν να  ανα-
κύπτουν στην υπηρεσιακή καθημερινότητα.    

Τρίτοι Παγκόσμιοι  
Πρωταθλητές οι Περικλής 

Αϊδινίδης και  
Νικόλαος Μαύρος

Τρίτοι Παγκόσμιοι πρωταθλητές στην κλάση Tornado αναδείχθηκαν οι Αιδινίδης 
Περικλής και Μαύρος Νικόλαος, στη διοργάνωση που ολοκληρώθηκε στην  
Θεσσαλονίκη στις 3 Οκτωβρίου.

Οι αθλητές της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού παρά το γεγονός  
ότι αγωνίστηκαν για πρώτη φορά μαζί σε τόσο μεγάλη διοργάνωση , το ελληνι-
κό δίδυμο ανέβηκε στο σκαλί του βάθρου, με τον Αιδινίδη  να πανηγυρίζει για  
πρώτη φορά  μετάλλιο  σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Στη μοναδική κούρσα που έγινε την τελευταία ημέρα των αγώνων λόγω κακών 
συνθηκών ανέμου, οι δύο ιστιοπλόοι τερμάτισαν στην 6η θέση συμπληρώνοντας 
συνολικά 19 βαθμούς ποινής σε 7 κούρσες και  πήραν το χάλκινο  μετάλλιο.

Είναι η δεύτερη κατά σειρά μεγάλη επιτυχία τους μέσα σε διάστημα ενός μήνα 
καθώς πριν λίγο καιρό στην Γερμανία στέφθηκαν και ασημένιοι πρωταθλητές  
Ευρώπης.

Καλοτάξιδο το Bιβλίο του  
Συναδέλφου μας

Αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αποτελούμενη 
από τον Ειδικό Γραμματέα ΧΡΥΣΑΦΗ Γρηγόριο και την αντιπρόσωπο ΜΠΑΒΕΛΑ  
Χρυσάνθη, είχε την τιμή να παραστεί στην παρουσίαση του βιβλίου “ΑΕΙ ΑΣΚΟΥ-
ΜΕΝΟΙ” του συναδέλφου-μέλους μας και επί συναπτά έτη υπηρετών σε κεντρική 
υπηρεσία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Ανθ/μου ΜΠΕΝΕΚΗ Κωνσταντίνου.

Στο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «ΦΙΛΝΤΙΣΙ» αποτυπώνονται ύστερα 
από χρόνια μελετών και έρευνας του συγγραφέα, το πως η γυμναστική και η  
φυσική άσκηση γενικότερα επιδρά στο πνεύμα και την ψυχή, εκτός από το σώμα, 
χαρίζοντάς μας αρετές όπως το σθένος, η πειθαρχία, η μαχητικότητα, το αγωνιστι-
κό πνεύμα, η υπομονή, η επιμονή κ.α., ενώ εμπεριέχονται μεταξύ άλλων, πλήθος 
ιστορικών παραδειγμάτων και αποφθεγμάτων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων,  
ενδεικτικό ασκησιολόγιο κ.λ.π.

Τα ερεθίσματα που λαμβάνουμε από όσους έχουν διαβάσει το βιβλίο μαρτυ- 
ρούν ότι πρόκειται για μια εξαιρετική δουλειά με ενδιαφέρουσα προσέγγιση  
η οποία απευθύνεται σε όλο το αναγνωστικό κοινό ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας 
ή επαγγέλματος.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θα στηρίξουμε εμπράκτως την προσ- 
πάθεια του συναδέλφου και ευχόμαστε από καρδιάς το βιβλίο να είναι καλοτάξι-
δο, καλώντας τους συναδέλφους να το αγκαλιάσουν.
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Παράδοση των Συγκεντρωθέντων 
Αγαθών στους Πυρόπληκτους 

Με το υπ’ αριθ. 603/2 από 07/09/2021 έγγραφό μας, υλοποιήσαμε 
την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου για την συγκέντρωση  
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, με σκοπό την έμπρακτη έκφραση αλληλεγ-
γύης και στήριξης προς τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας από τις  καταστροφι-
κές πυρκαγιές του Αυγούστου στη Βόρεια Εύβοια.

Τα είδη αυτά συγκεντρώθηκαν στο αμφιθέατρο της Δ.Α.Ε.Α. και μετα-
φέρθηκαν στη Β. Εύβοια με υπηρεσιακό όχημα τύπου βαν, συνοδεία του αναπλ. 
Οργανωτικού Γραμματέα Ε.ΑΣ.Υ.Α. κ. ΚΟΣΜΙΔΗ Θεμιστοκλή και του αντιπροσώ-
που κ. ΚΡΟΚΟΥ Ιωάννη, τα οποία παραδόθηκαν στον Δήμαρχο του Δήμου Ιστιαίας 
– Αιδηψού κ. ΚΟΝΤΖΙΑ Ιωάννη και στην Αντιδήμαρχο κα ΦΟΥΡΝΑΡΗ Νατάσσα.

Ευχαριστούμε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. και τον Διευθυντή της Δ.Α.Ε.Α.  
Ταξίαρχο κ. ΠΑΠΑΔΗΜΟ Δημήτριο για την παραχώρηση του υπηρεσιακού βαν 

μετά οδηγού, για τη μεταφορά των αγαθών στην Βόρεια Εύβοια. Επιπλέον,  
εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Διευθυντή της Δ.Α.Ε.Α., αφού η συγκέ-
ντρωση των τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης θα ήταν αδύνατη αν δεν είχε 
ανταποκριθεί με χαρά στο αίτημά μας για την παραχώρηση του αμφιθεάτρου 
της Υπηρεσίας. Ευχαριστούμε επίσης τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Εύβοιας κ. ΚΟΥΛΙΑΚΗ Γεώργιο για την υποδοχή της αντιπροσωπείας 
της Ένωσής μας και τη συνδρομή του στην όλη διαδικασία.

Η Ενωση  Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών νιώθει την ανάγκη να ευχα- 
ριστήσει δημόσια τους συναδέλφους όλων των Υπηρεσιών γεωγραφικής αρμο- 
διότητάς της για την συγκινητική ανταπόκριση που επέδειξαν, τιμώντας τον όρκο 
 τους και υπενθυμίζοντας σε όλους ότι το φιλότιμο και το υψηλό αίσθημα ευθύ-
νης του Έλληνα Αστυνομικού είτε αφορά το υπηρεσιακό είτε το ανθρωπιστικό 
σκέλος του λειτουργήματός του, είναι ανεξάντλητο.
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Συγκρότηση σε Σώμα του Νέου Δ.Σ της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Μετά τη διεξαγωγή του 31ου Πανελλαδικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου και 
την εκλογή του νέου 27μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε αυτό τη 
Δευτέρα 08 Νοεμβρίου 2021, σε Σώμα και προέβη στην εκλογή του νέου Προεδ- 
ρείου και της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό της Ομοσπονδίας 
διαδικασίες, η νέα διοίκηση έχει ως εξής:

 

  Σας γνωστοποιούμε και τα λοιπά Όργανα της Ομοσπονδίας, όπως αυτά αναδεί-
χτηκαν από τις αρχαιρεσίες του 31ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας: 

Ελεγκτική Επιτροπή 
 
ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Απόστολος Σ.Κ.Α. Ξάνθης 
ΜΑΡΙΟΛΗΣ Κυριάκος Ε.Α.Υ. Αθηνών 
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Τριαντάφυλλος Ε.Α.Υ. Κιλκίς 
ΠΕΛΕΚΗΣ Θεόδωρος Ε.Α.Υ. Αθηνών 
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Κοσμάς Σ.Ε.Α.Υ. Αλεξανδρούπολης

Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων 
 
Τακτικό μέλος ΔΙΧΤΑΣ Ανάργυρος Ε.Α.Υ. Μαγνησίας 
Αναπληρωματικό μέλος ΧΥΤΑΣ Κωνσταντίνος Ε.Α.Υ. Αθηνών 

Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων 
 
Τακτικό μέλος ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης Ε.Α.Υ. Αθηνών 
Αναπληρωματικό μέλος ΒΟΓΔΑΝΟΥ Πέτρος Ε.Α.Υ. Σερρών 

EuroCop

ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ Χρήστος Ε.Α.Υ. Κορίνθου 
ΒΑΡΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος Ε.Α.Υ. Καβάλας 
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ Μαρία Ε.Α.Υ. Αθηνών 
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Παναγιώτης Ε.Α.Υ. Αθηνών

Επιτροπή επί Διοικητικών Θεμάτων 
 
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γεώργιος Ε.Α.Υ. Ηρακλείου 
ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ Ε.Α.Υ. Λασιθίου 
ΑΠΟΤΟΡΗΣ Δημήτριος Ε.Α.Υ. Άρτας 
ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ Χρήστος Ε.Α.Υ. Χανίων 
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Ε.Α.Υ. Λέσβου 

Επιτροπή επί Οικονομικών Θεμάτων 
 
ΙΜΒΡΟΣ Νικόλαος Ε.Α.Υ. Καβάλας 
ΛΙΑΚΟΣ Ζήσης Ε.Α.Υ. Κοζάνης 
ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης 
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Ε.Α.Υ. Χαλκιδικής 
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Αναστάσιος Ε.Α.Υ. Σερρών 

Επιτροπή επί Θεμάτων Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

ΜΑΥΡΙΔΟΥ Μαρία Ε.Α.Υ. Σάμου 
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Γεώργιος Σ.Κ.Α. Ξάνθης 
ΚΕΦΑΛΑΣ Ευάγγελος Ε.Α.Υ. Ιωαννίνων 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Πλούταρχος Ε.Α.Υ. Κιλκίς 
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Νικόλαος Ε.Α.Υ. Αιτωλίας 

Γραμματεία γυναικών 
 
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ Ελένη Ε.Α.Υ. Καβάλας 
ΚΟΥΡΕΤΑ Αναστασία Ε.Α.Υ. Αρκαδίας 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Ε.Α.Υ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης 
ΣΦΕΝΔΟΝΗ Θεοδώρα Ε.Α.Υ. Πρέβεζας 
ΜΠΟΥΚΑ Βασιλική Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης

α/α Αξίωμα Ονοματεπώνυμο
 

Πρόεδρος 
 

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος

Αντιπρόεδρος Διοικητικών θεμάτων  ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος Οικονομικών θεμάτων  ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος

Αντιπρόεδρος θεμάτων Μελετών & Επιμόρ-
φωσης Αστυνομικών

ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος

 
Γενικός Γραμματέας 

ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΠΑΔΙΩΤΗΣ Δημήτριος

Ταμίας ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ Γεώργιος

Αναπληρωτής Ταμίας ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θεόφιλος

Οργανωτικός  Γραμματέας ΛΙΟΤΣΟΣ Σπυρίδων

Γραμματέας Δημοσίων  Σχέσεων ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος

Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώργιος

Ειδικός Γραμματέας ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ Γεώργιος

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΦΕΤΚΟΣ Σταύρος

Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος

Μέλος Δ.Σ. ΑΚΙΔΗΣ Ηλίας

Μέλος Δ.Σ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ

Μέλος Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ Μανούσος

Μέλος Δ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γρηγόριος

Μέλος Δ.Σ. ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης

Μέλος Δ.Σ. ΜΑΡΓΕΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ

Μέλος Δ.Σ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Σταύρος

Μέλος Δ.Σ. ΝΑΚΟΣ Βασίλειος

Μέλος Δ.Σ. ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Μέλος Δ.Σ. ΤΟΥΦΑΚΗΣ Χρήστος

Μέλος Δ.Σ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Σταύρος



Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. στο Α.Τ. Ακροπόλεως

Η καταδρομική επίθεση από κουκουλοφόρους το Σάββατο 27/11/2021 εναντίον 
του Α.Τ. Ακροπόλεως, έρχεται να προστεθεί σε μια ατελείωτη λίστα επιθέσεων 
εναντίον Αστυνομικών Τμημάτων και Αστυνομικών Δυνάμεων, δίχως ευτυχώς 
αυτή τη φορά να υπάρχουν τραυματίες συνάδελφοι.

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αθηνών επισκέφθηκε την 29/11/2021 το Αστυνομικό Τμήμα  και το Τμήμα 
Ασφαλείας Ακροπόλεως, ώστε να συνομιλήσει με τους συναδέλφους – μέλη της 
και να τους δηλώσει την αμέριστη συμπαράστασή της, αλλά ταυτόχρονα να κατα-
γράψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.   

Απαίτηση των χιλιάδων μελών μας αποτελεί όπως, το ταχύτερο δυνατόν, οι αδί- 
στακτοι δράστες της άνανδρης επίθεσης να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιο- 
σύνης. Οι πρόσφατες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα οι οποίες αυστηροποιούν 
τις ποινές για τέτοιου είδους εγκλήματα φαίνεται ότι δεν στάθηκαν ικανές ώστε 
να αποθαρρύνουν τους μπαχαλάκηδες και παρ’ όλο που οι αλλαγές κινούνται, 
κατά την άποψή μας προς τη θετική κατεύθυνση, δεν μπορούμε να μην αναφέ-
ρουμε ότι επιβάλλεται να ανοίξει επιτέλους η συζήτηση για τη θεσμική θωράκιση 
των αστυνομικών και να λάβει χώρα ξεκάθαρη αποτύπωση στον Ποινικό Κώδικα  
συγκεκριμένων ποινών για δράστες οι οποίοι επιτίθενται σε αστυνομικούς εντός 
και εκτός υπηρεσίας, εξαιτίας της επαγγελματικής τους ιδιότητας.

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα της καθημερινότητας τα οποία μας παρέθεσαν  
οι υπηρετούντες αστυνομικοί – μέλη μας στο Α.Τ. και Τ.Α., δηλώνουμε κατηγο-
ρηματικά προς κάθε κατεύθυνση ότι έχουμε γνωστοποιήσει τις θέσεις μας για 
ενίσχυση Υπηρεσιών όπως τα Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας με 
ανακοινώσεις μας, με ψηφίσματα, αλλά και με δημόσιες τοποθετήσεις μας, πλην 
όμως οι προσπάθειές μας, δυστυχώς δεν έχουν βρει ανταπόκριση με ευθύνη  
αγκυλώσεων των Ηγεσιών εδώ και αρκετά χρόνια.  

Η έλλειψη δύναμης στα Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας έχει ως 
παράγωγο ένας αστυνομικός υπάλληλος να κινδυνεύει να βρεθεί κατηγορού- 
μενος, αφού οι καθημερινές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας που πρέπει να διεκπε-
ραιωθούν, ολοένα και πολλαπλασιάζονται, την ίδια ώρα που το προσωπικό συνε-
χώς μειώνεται! Δεν μπορούν να γίνονται πλέον άλλα «μπαλώματα» και να κρύ-
βεται το πρόβλημα «κάτω από το χαλί», με δόκιμους αστυνομικούς των Σχολών.  
Θεωρούμε απαράδεκτο να μας καταγγέλλεται ότι σκοπός του Αστυνομικού  
Καταστήματος την ώρα της επίθεσης ήταν Δόκιμος Αστυφύλακας!!! Εάν και 

εφόσον ισχύει αυτό, πρέπει άμεσα οι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν την πραγ- 
ματικότητα, να αφουγκραστούν τις προτάσεις μας για πραγματική ανακατα- 
νομή του προσωπικού μεταξύ ατροφικών και υπερτροφικών Υπηρεσιών και επι- 
τέλους να γίνει αύξηση του αριθμού των εισακτέων στις αστυνομικές σχολές  
μέσω του θεσμού των Πανελληνίων εξετάσεων.

Επιπροσθέτως, τονίζουμε ότι αναφορικά με τις σταθερές φυλάξεις ενδεχομένως 
να αποτελούμε τη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που λειτουργεί αναχρονιστικά με 
«κουβούκλια», έστω και αν είναι αλεξίσφαιρα, δίχως να εκμεταλλεύεται τη δυνα-
τότητα που δίνει η τεχνολογική εξέλιξη ώστε να φυλάσσονται στόχοι με κάμερες, 
προηγμένα τεχνολογικά συστήματα, drone κ.λ.π., κάτι το οποίο θα προσέφερε 
μέγιστη ασφάλεια στους αστυνομικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
θα αποθάρρυνε τέτοιου είδους επιθέσεις και θα εξοικονομούσε τεράστιο αριθ-
μό αστυνομικού προσωπικού, το οποίο θα μπορούσε να απασχοληθεί σε άλλου 
είδους καθήκοντα.

Στα ανωτέρω προβλήματα έρχονται να προστεθούν τα όσα μας καταγγέλθη-
καν από τους υπηρετούντες στο Τμήμα Ασφαλείας, ότι δηλαδή το Τμήμα είναι  
επί μονίμου βάσεως κλειστό κατά τη νυχτερινή βάρδια και αρκετές ημέρες της 
εβδομάδας να χρειάζονται αλχημείες της Διοίκησης ώστε να λειτουργεί κατά την 
απογευματινή βάρδια !!! Και όλα αυτά σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές 
της Αττικής !!! 

Αλγεινή εντύπωση μας έχει επίσης προκαλέσει ότι δεν έχει υποπέσει στην αντί-
ληψή μας οποιαδήποτε ανακοίνωση καταδίκης της επίθεσης από τον πολιτικό 
κόσμο της χώρας, προκαλώντας μας την αίσθηση ότι για όλους αυτό που συνέβη 
αποτελεί πλέον μια ρουτίνα και κάτι το συνηθισμένο!!! Μόνο με την ομόθυμη 
καταδίκη τέτοιων ενεργειών και την απομόνωση των κάθε λογής εκφραστών της 
κάθε μορφής βίας υπάρχει περίπτωση στο μέλλον το επάγγελμά μας να προσο-
μοιάζει με αυτό των εξελιγμένων ευρωπαϊκών αστυνομιών.

Απαιτούμε από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να εγκύψουν πάνω 
στα Αστυνομικά Τμήματα και στα Τμήματα Ασφαλείας ενισχύοντάς τα, ώστε 
ώστε να εμπεδωθεί το αγαθό της ασφάλειας σε όλους τους πολίτες, όπως και 
η προστασία της ζωής και της περιουσίας τους και στους συναδέλφους μας να 
παρέχονται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας οι οποίες επιβάλλεται να συνοδεύ-
ονται από σαφές νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα τους διαφυλάττει από τους 
παντοειδείς κινδύνους.

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)
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