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Δύο Αστυνομικά ζητήματα που η  
πλειονότητα των Αστυνομικών δε γνωρίζει

Βάσει του Π.Δ. 15/2017, το δημόσιο καλύπτει τα έξοδα του προσωπικού στα οποία υποβάλλονται 
προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων για ενέργειες ή παραλείψεις 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουμένου ή  του πολιτικού 
ενάγοντος για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων 
των δικαιοδοσιών και βαθμών.
Τα έξοδα καταβάλλονται: 
1.Για τους κατηγορούμενους.
2. Να έχει ασκηθεί σε βάρος των αστυνομικών ποινική δίωξη για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέ-
λεση των καθηκόντων τους.
3. Να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση με την οποία οι ανωτέρω κατηγορούμενοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλ-
λάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη ενώπιον τους 
ή πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα με την οποία τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.
Για τη δικαιολόγηση των ανώτερων εξόδων υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο κατά περίπτωση τα εξής 
δικαιολογητικά.
α) Δελτίο παροχής υπηρεσιών του συνηγόρου (προσοχή αποζημιώνεται το ποσό του παράβολου που αντι-
στοιχεί στη σύνδεση του δικαστηρίου και όχι η συνολική αμοιβή του δικηγόρου π.χ. μονομελές τριμελές κλπ)
β) Αντίγραφο της σχετικής απόφασης ή του βουλεύματος ή πράξεως του Εισαγγελέα.
γ)Μη άσκηση ειδικών μέσων (σφραγίδα).Η αποζημίωση είναι χρονοβόρα, περίπου δύο χρόνια.

Δεύτερο οικονομικό θέμα είναι δυστυχώς η κατάργηση με το Μισθολόγιο του 2017 της αποζημίω-
σης των αστυνομικών για πρόσθετη εθελοντική εργασία. Με το άρθρο 32 του ν. 2800/2000 το προσωπικό της 
Δ.Α.Ε. και των Αστυνομικών Τμημάτων της Γ.Α.Δ.Α. και Θεσσαλονίκης, από τον βαθμό του Αστυφύλακα μέχρι 
και τον Υπαστυνόμο Α επιτρέπονται να διατίθενται εφόσον επιθυμούν  για εκτέλεση πεζής περιπολίας επί ένα 
οκτάωρο, μία φορά την εβδομάδα πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας με την καταβολή αποζημίω-
σης, η οποία ορίζεται στο ύψος της πενθημέρου εργασίας προσαυξανόμενο κατά 20%.

Δυστυχώς με το άρθρο 127 του ν.4472/2017 δεν συμπεριλαμβάνεται η αποζημίωση για πρόσθετη 
εργασία και έχει καταργηθεί. Πιστεύουμε ότι πρέπει να επανέλθει άμεσα η συγκεκριμένη αποζημίωση διότι η 
ενέργεια αυτή θα αποτελέσει μία σημαντική οικονομική ενίσχυση στο προσωπικό που υπηρετούν στην Αττική 
και Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονα θα αποτελέσει μία «ανταμοιβή» στις πιο δύσκολες υπηρεσιακά διευθύνσεις.

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

Πέρασαν κιόλας τρία χρόνια από τις τελευταίες αρχαιρεσίες του 2019  
για την εκλογή των Οργάνων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Σε  
λίγες μέρες καλούμαστε όλοι ξανά να συμμετέχουμε μαζικά στις αρχαιρεσίες του 
2022 από τις οποίες θα προκύψει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, οι αντιπρόσωποι 
και τα υπόλοιπα Όργανα της Ένωσης. Η τελευταία τριετία ίσως αποτέλεσε από  
τα πιο παράξενα χρόνια τόσο της συνδικαλιστικής μου πορείας, όσο και της ζωής 
μου. Πριν καλά καλά συμπληρώσουμε κάποιους μήνες θητείας, ήρθαμε αντιμέ- 
τωποι ως κοινωνία με τον εφιάλτη του κορονοϊού που άλλαξε ριζικά τις ζωές μας.  
Η κοινωνική αποστασιοποίηση με τα πολύμηνα μέτρα για την αποφυγή της διά-
δοσης του ιού, άλλαξαν τα πάντα στον τρόπο, ακόμα και στις προτεραιότητες των 
διεκδικήσεων (π.χ. τους πρώτους μήνες στην καραντίνα του 2020, αντί να δίνου-
με μάχη για τα συνήθη θεσμικά θέματα,παλεύαμε ώστε να βρεθεί ο τρόπος να 
προστατευθούν οι συνάδελφοι, καθώς ήμασταν ένα από τα ελάχιστα κομμάτια  
της κοινωνίας που «δεν έμεινε σπίτι»).

Εμείς ως Ένωση δεν κρυφτήκαμε πίσω από το δάχτυλό μας. Διεκδικήσαμε 
μέσω της Π.Ο.ΑΣ.Υ. τα μεγάλα ζητήματα, τις μόνιμες λύσεις και δεν κάναμε ευκαι-
ριακό συνδικαλισμό με τσιτάτα, ώστε να γίνουμε προσωρινά αρεστοί. Κοντολογίς, 
αποφασίσαμε να είμαστε χρήσιμοι και πρακτικοί, δίχως να χαϊδεύουμε αυτιά κάτι 
το οποίο θεωρώ ότι μακροπρόθεσμα δικαιώνει την πορεία σου όταν θέλεις να εκ-
προσωπείς συναδέλφους.

Εύχομαι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης που θα προκύψει μετά 
τις εκλογές, να συνεχίσει αγόγγυστα τον αγώνα, με μοναδικό σκοπό την επίτευ-
ξη των στόχων που έχουμε θέσει στο διεκδικητικό μας πλαίσιο, προς όφελος των 
αστυνομικών που εκπροσωπούμε.

Eκ της Διευθύνσεως

Ημέρα μνήμης υπέρ  
των πεσόντων στο καθήκον  

αστυνομικών
Πραγματοποιήθηκε το  Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022,  στον Ιερό 

Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση που 
διοργάνωσαν από κοινού η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλή-
λων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας,  στη μνήμη των 
δεκάδων συναδέλφων που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθή-
κοντος.

Στην επιμνημόσυνη τελετή η οποία έλαβε χώρα υπό την αυστηρή 
τήρηση των πρωτοκόλλων του Ε.Ο.Δ.Υ., συμμετείχαν τα Προεδρεία των Ενώσε-
ων Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, ενώ στη συνέχεια κατα-
τέθηκαν στεφάνια στο Μνημείο Πεσόντων που έχει ανεγερθεί στον προαύλιο 
χώρο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Στο λόγο που εκφώνησε ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γερακαράκος 
Γρηγόριος υπενθύμισε στην Πολιτεία το χρέος της να λαμβάνει συνεχώς τα 
απαραίτητα μέτρα για τη θωράκιση του λειτουργήματος του αστυνομικού, 
ώστε να παραμείνει στάσιμη η μακρά λίστα των αδικοχαμένων συναδέλφων 
μας, ενώ κάλεσε την ελληνική κοινωνία να συνεχίσει να στηρίζει το συνδικα-
λιστικό μας κίνημα στον αγώνα που κάνει για μια σύγχρονη και δημοκρατική 
Ελληνική Αστυνομία, ικανή να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της εποχής. Κλεί-
νοντας εξήρε τη σημασία της καθιερωμένης τελετής που πραγματοποιείται το 
Α’ Ψυχοσάββατο κάθε έτους από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. και την Π.Ο.ΑΞΙ.Α..

Ως ένστολο σώμα αποτελούμε το μοναδικό δημόσιο οργανισμό  
ο οποίος θρηνεί τόσο μεγάλο αριθμό πεσόντων συναδέλφων – ηρώων στο 
καθήκον εν καιρώ ειρήνης. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, δεν λησμονεί τους 
πεσόντες αστυνομικούς και επιζητεί την έμπρακτη στήριξη τόσο της κοινωνίας 
όσο και της Πολιτείας, ώστε η Ελληνική Αστυνομία να ανταποκριθεί στη δύ-
σκολη και επικίνδυνη αποστολή της.

                                                Α Θ Α Ν Α Τ Ο Ι

Δύναμή μας η μαζική συμμετοχή



Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν
υποχρεωτικά τις θέσεις του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Συνάντηση Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής

Συνάντηση της Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον Ταξίαρχο  
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών

           Την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών συναντηθήκαμε με τον Γενικό 
Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ. ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗ Εμμανουήλ.

          Αφού ευχηθήκαμε στον κύριο Γενικό καλή δύναμη και καλή σταδιοδρομία 
στα νέα του καθήκοντα, παραδώσαμε Υπόμνημα με τα βασικότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και  οι Υπηρεσίες που ανήκουν στα γεω-
γραφικά όρια της Ένωσής μας. Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι τα 
προβλήματα χρονίζουν, οι αιτίες τους είναι πολλές, ενώ  μεγάλο ποσοστό αυτών 
υπόκεινται σε κλιμάκια τα οποία υπερβαίνουν την ίδια την Γ.Α.Δ.Α.  Τα κυριότε-
ρα θέματα που θέσαμε ήταν:

• Τροποποίηση ανακοινωμένης υπηρεσίας εξαιτίας Διαταγών της τελευταί-
ας στιγμής από προϊστάμενες ιεραρχικά Υπηρεσίες. Ως συνέπεια, αρκετές 
Υπηρεσίες, προκειμένου να αποφεύγουν δικαιολογημένες διαμαρτυρίες 
και παράπονα των συναδέλφων, επιλέγουν να μην εκδίδουν Υπηρεσία σε 
εβδομαδιαία βάση.

• Ανισότητα στην κατανομή προσωπικού μεταξύ Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α.

• Μεγάλος αριθμός αστυνομικών απασχολείται σε σταθερούς – ακίνητους 
στόχους κάθε είδους, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

• Επιτακτική και άμεση η ανάγκη εξορθολογισμού των μέτρων και έγκαιρης 
ανακοίνωσής τους, ούτως ώστε να μην κατασπαταλάται Αστυνομικό προ-
σωπικό σε πάρεργα, να μην δυσχεραίνεται η καθημερινή λειτουργία και 
οι τρέχουσες ανάγκες των Υπηρεσιών,  να απασχολείται επιτέλους η κάθε 
Υπηρεσία με το αντικείμενό της και να μην διαταράσσεται ο οικογενειακός 
προγραμματισμός των εργαζόμενων Αστυνομικών.

Το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών συνεχίζο-
ντας τον κύκλο επισκέψεων σε Αστυνομικές Υπηρεσίες εδαφικής αρμοδιότητάς 
μας,  συναντήθηκε με τον νέο Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας  Αθηνών 
Ταξίαρχο κ. ΚΑΜΠΡΑ Αθανάσιο. Αφού ευχηθήκαμε στον κ. Ταξίαρχο καλή στα-
διοδρομία και «γερό στομάχι» στα νέα του καθήκοντα, αναφερθήκαμε στα άλυ-
τα -δυστυχώς- μέχρι σήμερα ζητήματα που απασχολούν τα πολύπαθα Α.Τ. της 
Αθήνας, τις πεζές περιπολίες, τις Υπηρεσίες Διαβατηρίων και τη Φρουρά Α.Μ.Α. 

Εστιάσαμε ιδιαιτέρως στην τραγική έλλειψη δύναμης που παρουσιά-
ζουν πλέον όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, 
με αποτέλεσμα να είναι ορατή η πιθανότητα ανά πάσα ώρα και στιγμή ένας 
επαγγελματίας εργαζόμενος να κινδυνεύει να βρεθεί  κατηγορούμενος, αφού 
οι καθημερινές υποχρεώσεις του Τμήματος που πρέπει να διεκπεραιωθούν, 
ολοένα και πολλαπλασιάζονται, την ίδια ώρα που το προσωπικό συνεχώς μει-
ώνεται. Ως συνέπεια, η μόνη διέξοδος χορήγησης των θεσμοθετημένων Ημε-
ρησίων Αναπαύσεων για τους «άτυχους» αστυνομικούς των Α.Τ. να αποτελεί 
η αυτοδίκαιη χρήση της Ημερήσιας Ανάπαυσης. Και το χειρότερο απ’ όλα απο-
τελεί το γεγονός ότι τα κύτταρα της Αστυνομίας που είναι τα Α.Τ., όχι μόνο δεν 
ενισχύονται, αλλά διατάσσονται να ενισχύσουν! Επιπρόσθετα, αναφέραμε πως 

• Πάγια παραμένει η θέση μας για την κατάργηση της Υποδιεύθυνσης Πεζών 
Περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας.

• Αδήριτη η ανάγκη οι εντολές που μεταβιβάζονται από το Κέντρο Επιχειρήσεων 
προς τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι σαφείς και νόμιμες, ούτως ώστε να 
αποφεύγονται απευκταία περιστατικά τραυματιών ή κατηγορούμενων αστυ-
νομικών. 

Η συνάντηση έλαβε χώρα εν μέσω πολύ καλού κλίματος. Ο κ. Γενικός μας 
άκουσε με προσοχή και δήλωσε ότι θα μελετήσει με προσοχή τόσο το Υπόμνημά 
μας, όσο και τα ζητήματα που του θέσαμε σε προφορικό επίπεδο και τόνισε ότι θα 
είναι αρωγός στην προσπάθειά μας ώστε να βελτιωθούν επιτέλους οι εργασιακές 
συνθήκες των Υπηρεσιών που γεωγραφικά υπάγονται στην Ένωσή μας. Υποσχέθηκε 
δε ότι όσα ζητήματα άπτονται καθαρά της αρμοδιότητάς του θα καταβληθεί, σε 
συνεργασία με την Ένωσή μας, κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιλυθούν.

Ευχόμαστε η θητεία της νέας Διοίκησης της Γ.Α.Δ.Α. να είναι επιτυχημένη 
τόσο σε προσωπικό-υπηρεσιακό επίπεδο όσο και στο εργασιακό μετερίζι, προκει-
μένου να παύσει να είναι το αυτονόητο ζητούμενο.

         Ως το μεγαλύτερο Πρωτοβάθμιο Σωματείο της Χώρας, δηλώνουμε ότι θα 
είμαστε συμπαραστάτες σε κάθε προσπάθεια που λαμβάνει χώρα με σκοπό την 
καλυτέρευση της καθημερινότητάς μας και τη θωράκιση της εργασίας μας.

        Η ‘Eνωση Αθηνών διαβεβαιώνει τους συναδέλφους - μέλη μας, ότι θα συ-
νεχίσουμε απερίσπαστα τον αγώνα μας, μεταφέροντας  δια ζώσης στην Πολιτική 
και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν, απαιτώντας 
παράλληλα λύσεις.

τη μικρότερη ευθύνη την τρέχουσα χρονική περίοδο για την «κατάντια» των Α.Τ. φέ-
ρουν οι Διοικητές, οι οποίοι πρέπει να φέρουν εις πέρας τις παράλογες και ολοένα 
και αυξανόμενες απαιτήσεις της Ηγεσίας, να είναι όλη τη μέρα στα μέτρα τάξης, να 
διεκπεραιώσουν τις εκκρεμότητες του Τμήματος και να προσπαθούν με νύχια και 
με δόντια να τηρούν τα Π.Δ. περί χρόνου εργασίας στο ελλιπέστατο εναπομείναν 
προσωπικό τους.

Ο κ. Ταξίαρχος δήλωσε γνώστης των περισσοτέρων προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι υφιστάμενες Υπηρεσίες του, ενώ έδειξε ξεκάθαρη βούληση να 
βρίσκεται δίπλα στο προσωπικό της Διεύθυνσης, καταβάλλοντας από πλευράς του 
κάθε δυνατή προσπάθεια.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θα είμαστε αρωγοί και συ-
μπαραστάτες της προσπάθειας της νέας Διοίκησης, ενώ γνωρίζουμε ότι αρκετά από 
τα προαναφερόμενα ζητήματα υπερβαίνουν την αρμοδιότητά της, συνεπώς είμα-
στε υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε στις ιεραρχικά προϊστάμενες Υπηρεσίες και 
στην Ηγεσία του Σώματος,  ώστε να ενισχυθούν  τα Αστυνομικά Τμήματα και να 
υπάρξει επιτέλους ένα αξιοπρεπές – ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, με ταυτόχρο-
νη αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών. 
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Υπόμνημα κατέθεσε η Ε.ΑΣ.Υ.Α.  
στον Διοικητή Ασφαλείας Αττικής

Συνάντηση Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον Διευθυντή της Δ.Ε.Ε.

Αντιπροσωπεία του προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αθηνών, επισκέφθηκε τον Διοικητή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρ-
χο κ. ΔΑΒΑΛΟ Δημήτριο και αφού τον συνεχάρη και του ευχήθηκε καλή δύναμη 
στα καθήκοντά του, του εξέθεσε δια ζώσης,  καταθέτοντας σχετικό υπόμνημα,  τα 
ζητήματα που απασχολούν τους  συναδέλφους – μέλη της που υπηρετούν στην 
Ασφάλεια, με κυριότερα εξ’ αυτών τα κάτωθι:

Παραβίαση διατάξεων χρόνου εργασίας

• Παράτυπη διάθεση του προσωπικού σε συνεχόμενη διπλή νυχτερινή εργασία.

• Διαταγές για μέτρα ασφαλείας που διατάσσονται αργά το βράδυ, έχουν ως 
αποτέλεσμα να τροποποιείται αρκετά συχνά η υπηρεσία που έχει ανακοινω-
θεί και σε λίγες -ευτυχώς- περιπτώσεις να ανακαλούνται οι Ημερήσιες Ανα-
παύσεις. Ως συνέπεια, αρκετές Υπηρεσίες, προκειμένου να αποφεύγουν δι-
καιολογημένες διαμαρτυρίες και παράπονα των συναδέλφων, επιλέγουν να 
μην εκδίδουν υπηρεσία σε εβδομαδιαία βάση.

Διάθεση του προσωπικού σε καθήκοντα αλλότρια  
της αποστολής της Ασφάλειας

Οι συνεχείς εντολές από πλευράς της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας προς 
την Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής για φύλαξη νέων «ευπαθών» στόχων και 
προσώπων,  αποβαίνει αποκλειστικά εις βάρος της φύσης και της κύριας απο-
στολής της εκάστοτε Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνεπώς 
και εις βάρος της ασφάλειας των πολιτών. Συχνό φαινόμενο αποτελεί και η 
αναζήτηση ευθυνών από τις δικαστικές αρχές αναφορικά με τη καθυστέρηση 
στην διεκπεραίωση των εκκρεμούντων υποθέσεων των Υπηρεσιών της Διεύ-
θυνσης Ασφάλειας Αττικής, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό της δύναμής τους 
διατίθεται καθημερινά σε πάρεργα και ενίσχυση άλλων Υπηρεσιών.

Σταθερά σημεία

   Έως ότου αποφανθούν οι δικαστικές αρχές όπου έχουμε προσφύγει, 
         είμαστε    στη δυσάρεστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι η διάθεση προσωπικού 
        ακίνητο σε φύλαξη σταθερών στόχων συνεχίζεται, δυστυχώς, απρόσκοπτα. 

                                     Μέτρα με στολή
          Nα παγιωθεί η μη διάθεση του προσωπικού σε μέτρα τάξης με στολή, 

καθώς αντικρούει στην φύση και στην αποστολή της Υπηρεσίας και 
δεν συνάδει με τα καθήκοντα που εκτελούν καθημερινά οι αστυνομι-
κοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Βανάκι Μεταγωγών Υ.Α.Α.
       Διατήρηση της Διαταγής σύμφωνα με την οποία ικανοποιήθηκε το 

αίτημά μας για τις μεταγωγές με το βανάκι, όπου οι Υπηρεσίες των 
αστυνομικών καλούνται να μεριμνούν εγκαίρως για την αντικατάστα-
ση του προσωπικού και την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας, σχετικά 
με τον υπολογισμό του επιπλέον εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας. Σε 
περίπτωση δε αδυναμίας αντικατάστασης σε μεταγωγή η οποία επι-
βάλλεται να συνεχιστεί περαιτέρω, οι συνοδοί αστυνομικοί δεν θα 
διατίθενται σε υπηρεσία την επόμενη μέρα, ή θα χορηγείται Ημερή-
σια Ανάπαυση, ανάλογα με την περίπτωση.

    Ελλειμματική η δύναμη των Τ.Α. της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας  
Αθηνών, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος της αστυνόμευσης των 
τοπικών γειτονιών.

Ο.Π.Κ.Ε.

      Πλήρης απεμπλοκή των ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. από ακίνητη φύλαξη στό-
χων και επιστροφή στους τομείς αρμοδιότητάς τους, με αποκλειστι-
κή απασχόλησή τους με τα καθήκοντα που απορρέουν από το Π.Δ. 
12/2014. 

     Όλα τα θέματα συζητήθηκαν διεξοδικά, για αρκετή ώρα και σε πολύ 
καλό κλίμα. Ο κύριος Διοικητής μας ανέφερε ότι στα ζητήματα που 
άπτονται της αρμοδιότητάς του καταβάλλει ήδη κάθε δυνατή προ-
σπάθεια προκειμένου αρκετά από αυτά να επιλυθούν. 

        Η ‘Eνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών το αμέσως προσεχές χρο-
νικό  διάστημα θα μεταφέρει στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία ζητή-
ματα που υπερβαίνουν την αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής και απασχολούν τους υπηρετούντες συναδέλφους της, ώστε 
να τύχουν επιτέλους οριστικής επίλυσης.

Με τον νέο Διευθυντή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Τα-
ξίαρχο κ. ΜΗΛΙΩΤΗ Χρήστο συναντήθηκε το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αθηνών. 

Αφού ευχηθήκαμε στον κ. Ταξίαρχο καλή σταδιοδρομία στα νέα του κα-
θήκοντα, εξήραμε τη σημαντική συνεισφορά της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών 
Ερευνών στο έργο των προανακριτικών Αρχών και Υπηρεσιών, αποτελώντας τον 
συνδετικό κρίκο σε σοβαρές υποθέσεις, επιφέροντας αναμφισβήτητα αποτελέ-
σματα για την διεκπεραίωση των υποθέσεων. Το μεγαλύτερο δε ποσοστό των 
Τμημάτων της Δ.Ε.Ε. συμμετέχουν, σε πρώτο χρόνο στην εξιχνίαση των εγκλη-
μάτων μέσα από εργαστηριακές πραγματογνωμοσύνες, σε συνεργασία με άλλες 
Υπηρεσίες και προανακριτικές Αρχές. Δεν αποτελεί συνεπώς, μια επιτελική Υπη-
ρεσία με γραφειοκρατικό χαρακτήρα, όπως κακώς παρουσιάζεται αρκετές φορές, 
ενώ τονίσαμε ότι θα απαιτήσουμε από τη νέα Ηγεσία την αύξηση των οργανικών 
θέσεων της Δ.Ε.Ε., αφού παραμένουν αμετάβλητες από τη δεκαετία του ‘90, την 

ίδια στιγμή που τόσο το έγκλημα, όσο και η εξιχνίαση υποθέσεων έχει εξελιχθεί 
παρασάγγας. 

Ο κ. Ταξίαρχος, ως έμπειρος Αξιωματικός και προερχόμενος από  
τα «σπλάχνα» της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,  τόνισε ότι από πλευράς  
του θα γίνουν οι απαραίτητες υπηρεσιακές ενέργειες ώστε η νευραλγική αυτή 
Διεύθυνση η οποία απολαμβάνει της αναγνώρισης και της εμπιστοσύνης της 
κοινωνίας, να συνεχίσει να είναι μια αστυνομική Υπηρεσία πρότυπο. Τόνισε δε 
ότι θα βρίσκεται σε αδιάκοπη επικοινωνία με την Ένωσή μας με σκοπό την επί-
λυση τυχόν ζητημάτων που αφορούν τόσο την Υπηρεσία, όσο και τα μέλη της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.

               Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θα είμαστε αρωγός τόσο 
στον νέο Ταξίαρχο, όσο και στους συναδέλφους-μέλη μας που υπηρετούν στην 
Δ.Ε.Ε., αναγνωρίζοντας την αγόγγυστη συνεισφορά αυτής της Υπηρεσίας στην 
εξιχνίαση του εγκλήματος.
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Ώρα απολογισμού & στόχοι της επόμενης ημέρας

Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. στο Αλλοδαπών & στο Μεταγωγών Αττικής

Ως Ένωση Αθηνών θα βρισκόμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση και σε επικοινωνία 
με τους δύο Ταξιάρχους και θα θέτουμε τόσο στη Γ.Α.Δ.Α. όσο και στις ιεραρχικά 
προϊστάμενες Υπηρεσίες αυτής, όσα ζητήματα τυχόν ανακύπτουν, προκειμένου 
να αναδειχθούν και εν συνεχεία να επιλυθούν.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Την τριετία που ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, ο Πρόεδρος της Ένωσής 
μας κ. Πάκος Δημοσθένης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΑΣ.Υ.Α., με εμπιστεύ-
τηκαν, ύστερα από τη δική σας ψήφο, να σας εκπροσωπώ από το τιμητικό αξίω-
μα του Γενικού Γραμματέα. Επιθυμώντας να πραγματοποιήσω μια σύντομη ανα- 
δρομή, θεωρώ ότι ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών πετύχαμε αρκε-
τά εν μέσω πολύ δύσκολων και πρωτόγνωρων συνθηκών πανδημίας. Εχθρό του 
καλού βεβαίως αποτελεί πάντα το καλύτερο και προς αυτήν την κατεύθυνση  
θα πορευτούμε την επόμενη τριετία, αν και εφόσον όλοι εσείς μας εμπιστευτείτε 
εκ νέου. 

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα συνεργάστηκα με αρκετούς είτε υπηρε-
σιακά, είτε ακούγοντάς σας αφότου επισκεφθήκατε τα γραφεία της Ένωσής μας, 
παρεμβαίνοντας για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολούσε. Όταν δε καταστρα-
τηγήθηκε από τη Διοίκηση κάποιο κεκτημένο δικαίωμά σας και χρειαστήκατε  
την άμεση συνδρομή της Ένωσης, ήμασταν πάντοτε παρόντες. Ακόμα και για 
ζητήματα που υπερβαίνουν την αρμοδιότητά μας, τα αναδείξαμε ως Ένωση  
θεσμικά μέσω του δευτεροβάθμιου Οργάνου μας  την Π.Ο.ΑΣ.Υ., στην Πολιτική  
και Φυσική Ηγεσία, σε Κόμματα, Βουλευτές, Φορείς κλπ. Αυτό που μένει στο  
τέλος κάθε ημέρας για εμάς είναι η ηθική ικανοποίηση ότι αποκαταστάθηκε  
κάποια αδικία ή ότι επιλύθηκε κάποιο υπηρεσιακό ή θεσμικό ζήτημα. 

Συμπυκνώνοντας τις σκέψεις μου σε λίγες μόνο γραμμές, αναφέρω 
επιλεκτικά κάποια ζητήματα που επιλύθηκαν με παρεμβάσεις του συνδικαλι-
στικού μας κινήματος όπως: Το Βαθμολόγιο που αποτέλεσε τη μεγάλη επιτυχία 
της Ομοσπονδίας μας, καθώς και την ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλάκων. 
Με παρεμβάσεις της Ε.ΑΣ.Υ.Α. έγιναν δεκτά τα τέκνα των συναδέλφων μας στους 
παιδικούς σταθμούς, εξοφλήθηκαν τα εκκρεμούντα επί μακρό χρονικό διάστημα 
οδοιπορικά των αστυνομικών, όπως επίσης και η εκτός έδρας αποζημίωση πρα-
κτικής εκπαίδευσης. Επιλύθηκε το ζήτημα της καθαριότητας και οι μετακινήσεις 
με τα Μ.Μ.Μ., δίχως να παρατηρούνται οι αγκυλώσεις του παρελθόντος, αντικα-
θίστανται  πλέον στην ώρα τους όσοι εκτελούν υπηρεσία με το βανάκι μεταγωγών 
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, σε περίπτωση δε αδυναμίας αντικατά-
στασης σε μεταγωγή η οποία επιβάλλεται να συνεχιστεί περαιτέρω, οι συνοδοί 
αστυνομικοί δεν  διατίθενται σε υπηρεσία την επόμενη μέρα, ή χορηγείται ημε-
ρήσια ανάπαυση. Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. παρενέβη ώστε να αποσπασθούν οι εκλεγμένοι 
συνάδελφοι σε Ο.Τ.Α., ενώ τέθηκαν  σημαντικά θέματα για την θεσμική προστα-
σία των αστυνομικών υπόψιν του Συνηγόρου του Πολίτη. Με παρεμβάσεις της  
Ένωσής μας επιλύθηκαν σημαντικά ζητήματα εν μέσω πανδημίας, όπως το 
μνημόνιο ενεργειών για την έκδοση εγκυκλίου για την άδεια ειδικού σκοπού, η  
διαχείριση των κρατουμένων, η εξυπηρέτηση των αλλοδαπών, η εναρμόνιση  
της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α. με το ωράριο λειτουργίας των Δικαστηρίων κ.α., ενώ καθ’ όλη  
τη διάρκεια του κορονοϊού χορηγήσαμε αθόρυβα και διακριτικά υγειονομικό υλι-
κό στις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς μας.

Ως Ε.ΑΣ.Υ.Α. ήμασταν παρόντες και δίπλα στους συναδέλφους που μετα-
κινήθηκαν στη Χίο και στη Μυτιλήνη και πραγματοποιήσαμε εθελοντική αιμοδο-
σία στον Έβρο με τους αστυνομικούς που υπερασπίστηκαν τα σύνορα της πατρί-
δας μας. Ως Ένωση αποτρέψαμε τις κλήσεις για την επιστροφή της αχρεώστητης 
πληρωμής που κλήθηκαν να πληρώσουν αστυνομικοί ύστερα από 22 χρόνια και 
αντιμετωπίσαμε με νομοθετική ρύθμιση την επιβολή προστίμων σε συναδέλφους 
για τη μη οριστικοποίηση αρχικών υποβληθέντων δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. Ειδι-
κή αναφορά οφείλω να κάνω στην αναβάθμιση των νομικών υπηρεσιών της Ένω-
σης, αφού το Νομικό μας Τμήμα χειρίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια 155 καταγε-
γραμμένες υποθέσεις συναδέλφων - μελών μας (πολλά συγχαρητήρια ανήκουν 
στον Αντιπρόεδρο Νομικών Θεμάτων κ. Κυριακάκο Παναγιώτη), καθώς και στην 
εθελοντική αιμοδοσία της Ένωσης, η οποία προσέφερε 912 μονάδες αίματος για 
συναδέλφους-μέλη μας,  για οικεία πρόσωπά  τους, αλλά και για συμπολίτες μας 

που είχαν ανάγκη, ενώ ένα μέρος αυτών των μονάδων χορηγείται σε παιδιά που 
πάσχουν από μεσογειακή αναιμία (τα εύσημα ανήκουν στον Αντιπρόεδρο Οικο-
νομικών και υπεύθυνο της αιμοδοσίας κ. Καρδιασμένο Μιχάλη). Με πρόταση 
της Ε.ΑΣ.Υ.Α. κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση rapid test και στις Υγειονομι-
κές Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και σε άλλα σημεία της Αθήνας, καταργήθηκε η 
προστατευτική φύλαξη ασυνόδευτων ανηλίκων με πλήρη απεμπλοκή της ΕΛ.ΑΣ., 
ενώ αποσοβήθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, η μεταστέγαση της Υποδι-
εύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους σε σημείο εκτός κτιρίου 
Α.Μ.Α. Προσέτι, η Ε.ΑΣ.Υ.Α. προσέφυγε στη Δικαιοσύνη δωρεάν για τα μέλη της 
για τα δεδουλευμένα νυχτερινά εξαιτίας των αυξημένων μέτρων αποτροπής της 
διασποράς του covid-19, κάτι που αναμένεται να εκδικαστεί σύντομα, ενώ με πα-
ρέμβαση του Σωματείου λειτουργούν πλέον σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 
το Π.Δ. περί χρόνου εργασίας, τα γραφεία διαβατηρίων, αλλά και οι συνάδελ-
φοι που υπηρετούν στην ΑΡΙΑΔΝΗ. Η Ενωσή μας επέδειξε το κοινωνικό πρόσωπο 
του αστυνομικού συγκεντρώνοντας και παραδίδοντας με τη βοήθεια των μελών 
μας, αγαθά για τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας στη Β. Εύβοια. Κλείνοντας, 
η Ένωση αντιμετώπισε αποτελεσματικά το ανακύψαν ζήτημα με τη λήψη ειδικής 
άδειας γονέων αστυνομικών των οποίων τα ανήλικα τέκνα τίθεντο σε κατ’οίκον 
περιορισμό, το πάγιο αίτημα της αποδέσμευσης των αστυνομικών από τις επιδό-
σεις δικογράφων, ενώ ύστερα από χρόνιο αγώνα πετύχαμε την αναδιάρθρωση 
της Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, με ταυτόχρονη κατάργηση κάποιων δια-
τάξεων του Π.Δ. 7/2017. 

Ακόμα και σε περιπτώσεις δημόσιας εμφάνισης μελών του Προεδρείου 
της  Ένωσής μας σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο λόγος ήταν πάντοτε μεστός 
συνδικαλιστικός, με μοναδικό σκοπό την υπεράσπιση των αστυνομικών. Οι και-
ροί για κάποιους έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί και δεν υπάρχει πλέον χώρος 
στο συνδικαλιστικό κίνημα για συνδικαλιστικά τερτίπια που εξυπηρετούν ατο-
μικά συμφέροντα, για προσωπική προβολή και για αερολογίες οι οποίες δεν 
ωφελούν κανέναν αστυνομικό. Ας αντιληφθούν επιτέλους κάποιοι ότι δεν απο-
τελούμε κάτι περισσότερο από εκπροσώπους αστυνομικών υπαλλήλων οι οποίοι 
μας εμπιστεύονται και μας τιμούν με την ψήφο τους. 

Πολλά βεβαίως θέματα του διεκδικητικού μας πλαισίου που βρίσκο-
νται στην ατζέντα μας (όπως η θεσμοθέτηση επιδόματος δυσμενούς διαβίωσης–
επίδομα ενοικίου για τους υπηρετούντες του λεκανοπεδίου, η αναγνώριση της 
επικινδυνότητας της εργασίας μας, η θεσμική – νομική θωράκιση του αστυνομι-
κού, η επαναφορά των δώρων εορτών και αδείας, η εναρμόνιση με τους νέους 
Βασικούς Μισθούς ώστε να χορηγείται απρόσκοπτα το ΒΟΕΑ (προικοδότηση), 
η φύλαξη των πειστηρίων στις Αστυνομικές Υπηρεσίες, η αύξηση των μηνιαίων 
ωρών των νυχτερινών & η απελευθέρωση του ετήσιου πλαφόν αποζημίωσης 
νυχτερινής εργασίας, οι σταθερές φυλάξεις, η μοριοδότηση των υπηρετούντων 
στην Αττική, η πιλοτική δικτύωση του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α. με wi-fi internet, η 
ύπαρξη επιπλέον κινήτρων προκειμένου να υπηρετήσει κάποιος σε Υπηρεσίες 
πρώτης γραμμής, η δυνατότητα εξ αποστάσεως εξέτασης με ηλεκτρονικά μέσα 
αστυνομικού ο οποίος καλείται ως μάρτυρας σε ποινικό δικαστήριο κ.α.), είναι 
ζητήματα τα οποία το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις 
αρχαιρεσίες της Ε.ΑΣ.Υ.Α. θα διεκδικήσει με ζέση, με την απαραίτητη συνδρομή 
της Ομοσπονδίας μας.

Για το λόγο αυτό σας καλώ να συμμετέχετε μαζικά στις αρχαιρεσίες της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών που θα πραγματοποιηθούν από την 
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 έως και την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022. Η συμμετοχή σας 
θα αποτελέσει για εμάς επιπλέον κίνητρο ώστε να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη 
ορμή, προκειμένου να υπερασπιζόμαστε τα κεκτημένα δικαιώματά σας και να 
γινόμαστε «ενοχλητικοί» προς την εκάστοτε Ηγεσία.

Αφού ευχηθήκαμε στους κυρίους Διευθυντές των δύο Διευθύνσεων καλή δύναμη 
και καλή σταδιοδρομία στα νέα τους καθήκοντα, εξήραμε το σημαντικό έργο των 
δύο Υπηρεσιών, καθώς και τη συνεισφορά τους προς το κοινωνικό σύνολο. Τονί-
σαμε δε ότι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα είναι η διατήρηση της εργασιακής αρμονίας του προσωπικού και 
η πιστή τήρηση των ισχυόντων Προεδρικών Διαταγμάτων. Η διάθεση και των δύο 
Ταξιάρχων σε όσα θέσαμε υπήρξε θετική, ενώ δήλωσαν γνώστες των περισσότε-
ρων θεμάτων. 

Του Χύτα Κωνσταντίνου
Γενικού Γραμματέα Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Μέλη του Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, 
στα πλαίσια σειράς επισκέψεων σε Υπηρεσίες της Αθήνας, συναντηθήκαμε με τον 
Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής Ταξίαρχο κ. ΜΑΓ-
ΓΑ Γεώργιο και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής Ταξίαρχο κ.  
ΣΟΥΡΜΕΛΗ Κωνσταντίνο. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν και εκλεγμένοι Αντιπρό-
σωποι της Ένωσής μας που υπηρετούν στις ανωτέρω Υπηρεσίες.
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 Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. στο Α.Τ. Καισαριανής

Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. στο Α.Τ. Εξαρχείων

Αντιπροσωπεία του Προεδρείου και εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι της Ε.ΑΣ.Υ.Α., 
πραγματοποιήσαμε σήμερα επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής, προ-
κειμένου να συνομιλήσουμε με τους υπηρετούντες συναδέλφους, να καταγρά-
ψουμε την υπηρεσιακή καθημερινότητα και να αφουγκραστούμε τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν.

 Στην συνάντηση που έλαβε χώρα με το προσωπικό και την Διοίκηση 
της Υπηρεσίας, τηρουμένων όλων των πρωτοκόλλων για την προστασία από τον 
Covid-19, διαπιστώσαμε σε ακόμα ένα Αστυνομικό Τμήμα την έλλειψη δύναμης.

 Ο κ. Διοικητής από την πλευρά του μας διεμήνυσε ότι καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια, παρά την έλλειψη δύναμης και τις καθημερινές υποχρεώ-

Ακόμα μια αστυνομική Υπηρεσία (Α.Τ. Εξαρχείων) δέχθηκε επίθεση 
με βόμβες μολότοφ από τους «γνωστούς» και «χαϊδεμένους», την Παρασκευή 
04/02/2022, δίχως ευτυχώς να υπάρχουν τραυματίες.

  Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αθηνών επισκεφτήκαμε το Αστυνομικό Τμήμα και το Τμήμα Ασφα-
λείας Εξαρχείων, ώστε να συνομιλήσουμε με τους συναδέλφους – μέλη μας και 
να τους δηλώσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας. Απαιτούμε να αποκαλυ-
φθούν, το ταχύτερο δυνατόν, οι αδίστακτοι εγκληματίες του άνανδρου παρ’ ολί-
γον τρομοκρατικού χτυπήματος στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων.

Οι συνηθισμένες επιθέσεις εναντίον Αστυνομικών Τμημάτων εκθέτουν 
ανεπανόρθωτα την παγιωμένη και κατά την άποψή μας λανθασμένη τακτική 

σεις για διάθεση αστυνομικών σε μέτρα τάξης και φρούρηση στόχων, προκειμέ-
νου να τηρούνται απαρεγκλίτως για τους υπηρετούντες αστυνομικούς οι διατά-
ξεις περί χρόνου εργασίας (Π.Δ. 394/2001, Π.Δ. 173/2013).

  Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. ως θεματοφύλακας των εργασιακών δικαιωμάτων των με-
λών της βρίσκεται πάντοτε δίπλα στα εγγεγραμμένα μέλη που απευθύνονται στα 
γραφεία της. Είναι δεδομένο ότι από μέρους μας θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια το προσεχές διάστημα ούτως ώστε η Ηγεσία να αφουγκραστεί τις 
προτάσεις μας για την ενίσχυση όλων των Υπηρεσιών που υπολείπονται σε αν-
θρώπινο δυναμικό.

της Ηγεσίας με τους αστυνομικούς των μάχιμων μηχανοκίνητων Υπηρεσιών να 
είναι σταθεροί σε στόχους και σημεία, μειώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο σε μεγά-
λο ποσοστό την πιθανότητα καταδίωξης και σύλληψης των δραστών. Άλλωστε ως 
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών έχουμε προσφύγει στη Δικαιοσύνη για 
το ζήτημα των στατικών φυλάξεων.

Διατυμπανίζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι τα Α.Τ. και τα Τ.Α. έχουν 
αποδυναμωθεί πλήρως, με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν και μετά βίας να διεκ-
περαιώνουν τις καθημερινές τους ανάγκες.

  Επιβάλλεται η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να εγκύψουν 
επιτέλους στα Αστυνομικά Τμήματα και στα Τμήματα Ασφαλείας, επιδεικνύοντας 
άμεσα τα απαραίτητα αντανακλαστικά και ενέργειες που θα εξασφαλίσουν στους 
συναδέλφους μας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας για να 
μπορούν αυτοί με τη σειρά τους να προστατεύσουν τη ζωή και την περιουσία του 
φορολογούμενου Έλληνα πολίτη. 

Λυπούμαστε βαθύτατα διότι ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθη-
νών, παρά το γεγονός ότι έχουμε υποβάλλει σημαντικές προτάσεις που αναδει-
κνύουν εμπεριστατωμένα την επικινδυνότητα του επαγγέλματός μας, εντούτοις 
δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε την επίσημη Πολιτεία ώστε να θωρακίσει τους 
συναδέλφους μας από κάθε λογής επίθεση εναντίον τους.

 Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι δεν περιποιεί 
τιμή  για κανέναν οι απαράδεκτες κτιριακές υποδομές κάποιων αστυνομικών 
Υπηρεσιών όπως το Α.Τ. Εξαρχείων, όπου επικρατούν τριτοκοσμικές συνθήκες τις 
οποίες αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι αστυνομικοί, οι επισκέπτες πολίτες και οι 
κρατούμενοι. Επιπρόσθετα, επιβάλλεται κατά την άποψή μας η επαναξιολόγηση 
κάποιων τοποθεσιών όπου εδρεύουν Αστυνομικά Τμήματα της Αθήνας, ιδιαιτέ-
ρως αυτών που έχουν βληθεί πολλάκις στο παρελθόν, ώστε να μην αποτελούν 
μονίμως στόχο ένεκα της τοποθεσίας τους.

Κλείνοντας, αλγεινή εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός ότι κατά την 
αποχώρησή μας από το κτίριο του Α.Τ. Εξαρχείων, μας πλησίασαν κάποιοι πολί-
τες και μας μετέφεραν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι οι αστυνομικές 
δυνάμεις κατά την άποψή τους έχουν «οπισθοχωρήσει» τους τελευταίους μήνες, 
κάτι που ενθαρρύνει τέτοιου είδους επιθέσεις. Ευχήθηκαν δε ότι η δημοσιοποίη-
ση των όσων μας μετέφεραν αλλά και του ίδιου του συμβάντος θα αποτελέσει 
αφορμή επαναδραστηριοποίησης της Αστυνομίας σε μια από τις πιο πολύπα-
θες περιοχές του λεκανοπεδίου. 
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Ικανοποίηση αιτήματος Ε.ΑΣ.Υ.Α. για την απεμπλοκή  
από την επίδοση δικογράφων

Σχετ.: α) Υπ’ αριθ. 604/16α από 22/01/2022 
υπόμνημα προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία. 

β) Υπ’ αριθ. 400/13 από 02/11/2021 έγγραφό μας προς τον Υπουργό Επικρατείας 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 γ) Υπ’ αριθ. 200 από 02/11/2019 Υπόμνημα προς τον κ.Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. 

δ) Υπ’ αριθ. 200/4 από 07/08/2019 Υπόμνημα προς την Πολιτική και Φυσική Ηγε-
σία της ΕΛ.ΑΣ. που κατατέθηκε στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Από την πλευρά μας, ως θεματοφύλακες των δικαιωμάτων των χιλιά-
δων αστυνομικών - μελών μας και δέκτες των προβλημάτων τους προκειμένου 
αυτά να μεταβιβάζονται προς επίλυση στην εκάστοτε Ηγεσία, θεωρούμε κατά 
την άποψή μας τουλάχιστον άστοχο, να δημοσιεύεται με πανηγυρικό κλίμα η επί-

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών δεν θα υποστείλουμε τη 
σημαία του αγώνα μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα τα οποία διαχρονικά 
έχουμε θέσει στις Ηγεσίες, εκπροσωπώντας ταυτόχρονα επάξια τα μέλη μας τα 
οποία μας έχουν τιμήσει με την ψήφο τους για να τους εκπροσωπούμε.

Ύστερα από το από 28/03/2022 Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη  και ύστε-
ρα από τα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας και τις καθημερινές  παρεμβάσεις της 
Ένωσής μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο διαρκής και 
αρραγής αγώνας μας δικαιώνεται και ένα ακόμα ζήτημα, όπως αυτό της απε-
μπλοκής από την επίδοση δικογράφων που ταλανίζει εδώ και δεκαετίες την Ελλη-
νική Αστυνομία, αντιμετωπίζεται με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής επίδοσης, 
ως ο κύριος τρόπος επίδοσης από τους επιμελητές των ποινικών δικαστηρίων.

Με την ικανοποίηση του αιτήματός μας και την ψηφιακή επίδοση δι-
κογράφων μέσω της ψηφιακής διακυβέρνησης και ανάληψη της επίδοσης από 
τις αρμόδιες αρχές, αποδεσμεύεται ένας μεγάλος αριθμός αστυνομικών από ένα 
τεράστιο πάρεργο, αξιοποιώντας τους στο κύριο έργο της ΕΛ.ΑΣ. που είναι η πρό-
ληψη και η καταστολή της εγκληματικότητας.

 
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2021 

                                                                                                       Αριθ.Πρωτ.:400/13 
 
Προς: Τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης  
            κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ Κυριάκο  
 
Κοιν.: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  
            κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ Παναγιώτη (Τάκη) 
 
Θέμα: «Εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας» 

 
Κύριε Υπουργέ, 
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αποτελεί τη μεγαλύτερη 

πρωτοβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ., απαριθμώντας περί τα 10.000 
μέλη αστυνομικούς που υπηρετούν στην Αθήνα. 

Οι Έλληνες και Ελληνίδες Αστυνομικοί στην Αθήνα εργάζονται αντικειμενικά 
στην πιο επικίνδυνη περιοχή της Ελλάδας, πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες 
και με αυταπάρνηση και κίνδυνο της ζωής τους, προσπαθούν να επιτελέσουν το ιερό 
καθήκον τους.  

Κύριε Υπουργέ,  
Απευθυνόμαστε σε σας καθ’ ότι η συνολική προσφορά του Υπουργείου που 

προΐσταστε είναι πανθομολογουμένως αναμφισβήτητη στον τομέα της αναβάθμισης της 
ψηφιακής τεχνολογίας και φρονούμε ότι και οι δικές μας προτάσεις που άπτονται της 
αρμοδιότητάς σας, θα συνεισφέρουν τα μέγιστα ως προς την κατεύθυνση της 
καλυτέρευσης των συνθηκών της εργασίας του προσωπικού, προς όφελος της βελτίωσης 
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.  

Προς τούτο προτείνουμε τα κάτωθι: 
✓ Πιλοτική δικτύωση του κτιρίου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής με 

WI-FI Internet. 
✓ Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στον πολίτη από την ΕΛ.ΑΣ. (έκδοση - ανανέωση 

ταυτότητας, διαβατηρίου, έκδοση άδειας μοτοποδηλάτου κλπ). 
✓ Ψηφιακή επίδοση δικογράφων μέσω της ψηφιακής διακυβέρνησης και ανάληψη 

της επίδοσης από τις αρμόδιες αρχές (Δικαστικές – Στρατιωτικές Αρχές), 
αποδεσμεύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο έναν μεγάλο αριθμό αστυνομικών από ένα 
τεράστιο πάρεργο που τους στερεί από το κύριο έργο της ΕΛ.ΑΣ., που είναι η 
πρόληψη και η καταστολή της εγκληματικότητας. 

✓ Δυνατότητα εξ αποστάσεως εξέτασης με ηλεκτρονικά μέσα αστυνομικού, ο οποίος 
καλείται  ως μάρτυρας σε ποινικό δικαστήριο. 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 Αναμένουμε για τις δικές σας ενέργειες και την θετική ανταπόκρισή σας, 

αναγνωρίζοντας την  από πλευράς σας ελάχιστη προσφορά των αστυνομικών στον 
τιτάνιο αγώνα που έχουν επιφορτιστεί.  
 

               

 

 

ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Καρύστου 3, Αθήνα, 1ος όροφος, Τ.Κ. 115 23 
Τηλ: 210 5236302, 210 5249914, Φαξ: 210 5222760 
email:eaya@otenet.gr Web page:www.easya.gr 

 

λυση ενός τόσου σημαντικού ζητήματος που έχουμε καταθέσει με ζέση πολλάκις 
και να μην γίνεται ούτε μια μικρή μνεία στη συμβολή του συνδικαλιστικού μας 
κινήματος.
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Τεράστια συμμετοχή στην αιμοδοσία της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

Συγκινητική ήταν για ακόμη μια φορά η προσέλευση των μελών μας στο 
κάλεσμα της Ένωσής μας στην εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθη-
κε στην αίθουσα συγκεντρώσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, την Τρίτη 
15Μαρτίου 2022.

Τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα από τον Ε.Ο.Δ.Υ. υγειονομικά  πρωτό-
κολλα, την τήρηση των οποίων επιμελήθηκαν μέλη του Δ.Σ. της Ένωσής μας.

Ο μεγάλος αριθμός των μονάδων αίματος που συλλέχθηκαν  θα χρησιμο-
ποιηθούν για την ενίσχυση συναδέλφων – μελών μας, οικείων τους προσώπων, 
καθώς και συμπολιτών μας που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες χρήζουν 
την μετάγγιση αίματος.

Οφείλουμε ένα τεράστιο «μπράβο» και ένα «ευχαριστώ» σε όλους τους 
συναδέλφους που έδωσαν αίμα και τους διαβεβαιώνουμε πως η όλο και μεγα-
λύτερη συμμετοχή τους στις αιμοδοσίες μας, μας δεσμεύει να συνεχίσουμε με 
ανάλογες δράσεις  και στο μέλλον, προκειμένου να προβληθεί  η προσφορά του 
Έλληνα Αστυνομικού στο κοινωνικό σύνολο.

Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τρο-
χαίας Αττικής, Ταξίαρχο κ. ΛΑΣΚΟ Σπυρίδωνα και τον Διοικητή της Υποδιεύθυν-
σης Τροχαίας Αθηνών Α/Δ΄ κ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ Χρήστο για τη φιλοξενία και την 
παραχώρηση της αίθουσας.    
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Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή στην αιμοδοσία  
της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στη Δ.Α.Ε.Α

 Η  Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών πραγματοποίησε τη 
Δευτέρα 11-4-2022, άλλη μια εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα της Δι-
εύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής στην Καισαριανή, στην οποία 
η προσέλευση των υπηρετούντων στη συγκεκριμένη Διεύθυνση ξεπέρασε 
κάθε προηγούμενο και κάθε μας προσδοκία. Η συγκινητική συμμετοχή των 
συναδέλφων μας επιβεβαίωσε το γεγονός ότι ο Έλληνας αστυνομικός δια-
κατέχεται από υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς στο κοι-
νωνικό σύνολο καθώς σε μια χρονική συγκυρία, που λόγω της πανδημίας τα 
αποθέματα αίματος στα νοσοκομεία έχουν εξαντληθεί οι, υπηρετούντες στη 
Δ.Α.Ε.Α. και όχι μόνο, συνάδελφοι προσήλθαν κατά δεκάδες και ανέμεναν 
καρτερικά για να επιτελέσουν το «ιερό τους καθήκον». 

Η Ενωσή μας διεξάγει οχτώ εθελοντικές αιμοδοσίες ανά έτος σε δι-
άφορες Αστυνομικές Υπηρεσίες που ανήκουν στα γεωγραφικά της όρια, ενώ 
και αρκετοί είναι οι συνάδελφοί μας οι οποίοι μεταβαίνουν στο νοσοκομείο 
«ΣΩΤΗΡΙΑ» και δίνουν αίμα για την τράπεζα αίματός της, με αποτέλεσμα να 
συλλέγονται ετησίως πάνω από 700 μονάδες αίματος, οι  οποίες χρησιμο-
ποιούνται για την κάλυψη συναδέλφων-μελών μας, των οικείων τους προ-
σώπων, αλλά και συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη, ενώ ένα μέρος αυτών 
των μονάδων χορηγείται από το Νοσοκομείο σε παιδιά που πάσχουν από 
μεσογειακή αναιμία.!!!

Όπως μας γνωστοποίησαν από το νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» η τράπε-
ζα αίματος της Ένωσης είναι η μεγαλύτερη στο συγκεκριμένο νοσοκομείο 

και μια από τις μεγαλύτερες πανελληνίως, σύμφωνα με στοιχεία του Ε.ΚΕ.Α. 
(Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας).  

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

Ως Ένωση νιώθουμε την υποχρέωση να πούμε ένα τεράστιο «μπρά-
βο» και «ευχαριστώ» σε όλους τους συναδέλφους που ενισχύουν έμπρακτα 
την τράπεζα αίματός μας και να τους διαβεβαιώσουμε πως η συνεχώς αυ-
ξανόμενη  συμμετοχή τους μας δεσμεύει να συνεχίσουμε με ανάλογες μελ-
λοντικές δράσεις, που θα αναδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο  του Έλληνα 
αστυνομικού.

Τέλος ευχαριστούμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Αττικής Ταξίαρχο κ. ΠΑΠΑΔΗΜΟ Δημήτριο για την παραχώ-
ρηση της αίθουσας και την αρωγή του στην αιμοδοσία,  καθώς και τον Αστυ-
νομικό Διευθυντή κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ Δημήτριο, Διοικητή της Υ.Α.Τ., ο οποίος μας 
τίμησε με την παρουσία του.

Δίνω Αίμα σημαίνει Δίνω Ζωή
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Επιτυχημένη συνδιοργάνωση του φιλανθρωπικού αγώνα  
των Ε.ΑΣ.Υ.Α. - A.E.A.Ε.

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε ο ποδοσφαιρικός αγώνας 7x7 φιλαν-
θρωπικού χαρακτήρα, με κεντρικό σύνθημα «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ – ΟΧΙ 
ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» που συνδιοργανώθηκε την Κυριακή 17 Απριλί-
ου 2022 στο γήπεδο του Π.Α.Ο. ΡΟΥΦ, από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αθηνών και την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος, με σκοπό την  ενίσχυση 
των συσσιτίων της ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Στον εν λόγω αγώνα συμμετείχαν οι ομάδες της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αθηνών, της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος και της Εθνι-
κής Αστέγων. Για την ιστορία, η ομάδα της Α.Ε.Α.Ε. επικράτησε με 2-1 και στα 
δύο ματς που αγωνίστηκε, ενώ η ομάδα της Ε.ΑΣ.Υ.Α. επικράτησε με 2-0 επί της 
Εθνικής ομάδας των Αστέγων.  

Με την παρουσία τους μας τίμησαν ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυ-
νομίας Αντιστράτηγος κ. ΓΙΑΝΝΙΝΑΣ Γεώργιος, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνο-
μίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεώργιος, ο Αντιδήμαρχος 
Αθηναίων στον τομέα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Νικόλαος, 
η επικεφαλής Θεματικού Τομέα Προστασίας του Πολίτη της Ν.Δ. κα ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ 
Ιωάννα, ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ κ. ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ Γιούρκας, ο Αναπλ. Διευ-
θυντής του ΚΕΜΕΑ κ. ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ Νικόλαος, ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών Αιδεσιμότατος Πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος ΤΕΖΑΣ - εφημέρι-
ος του Ιερού Ορφανοτροφείου Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου ΡΟΥΦ και ο υπεύθυνος του 
πρότζεκτ της Εθνικής Ομάδας των Αστέγων τα τελευταία 15 έτη μέσω του περιο-
δικού Σχεδία, κ. ΑΛΕΦΑΝΤΗΣ Χρήστος. 

Τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης μεταφέρθηκαν και παραδόθη-
καν την Μ. Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 στον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών κ. ΑΝΥΣΣΗ Παναγιώτη από αντιπροσωπεία των Ενώσεών 
μας αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο Α.Ε.Α.Ε. κ. ΑΒΑΝΙΔΗ Δημήτριο, τον Τα-
μία Α.Ε.Α.Ε. κ ΖΑΚΕΣΤΙΔΗ Κων/νο και τον αναπλ. Ταμία Ε.ΑΣ.Υ.Α. κ. ΦΩΤΗ Βασί-
λειο. 

Ως  Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Αθλητική Ένωση Αστυ-
νομικών Ελλάδος νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε δημόσια τους συνα-
δέλφους μέλη μας για την συγκινητική ανταπόκριση που επέδειξαν, τιμώντας τον 
όρκο τους και υπενθυμίζοντας σε όλους ότι το φιλότιμο και το υψηλό αίσθημα 
ευθύνης του Έλληνα Αστυνομικού είτε αφορά το υπηρεσιακό είτε το ανθρωπιστι-
κό σκέλος του λειτουργήματός του είναι ανεξάντλητο.
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Το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας κινητοποιήσεων των αγροτών στη Λά-
ρισα ένα μεγάλο κομμάτι της υπηρεσίας μας μετακινήθηκε εν μια νυκτί 
στην Δ.Α. Λάρισας.

Κατόπιν ενεργειών της Ένωσης μας σε συνεννόηση με την  Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Λάρισας την οποία ευχαριστούμε ιδιαιτέρως καθώς και 
του  Ταξίαρχου της Δ.Α.Ε.Α. κ Παπαδήμου Δημητρίου ο οποίος μετέβη και 

ο ίδιος με τις Διμοιρίες στην Λάρισα εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητες συνθήκες 
διαβίωσης και εργασίας των συναδέλφων μας. Οφείλουμε να αναφερθούμε σε 
αυτό καθώς κατά το παρελθόν ουκ ολίγες φορές έχουν μετακινηθεί αστυνομικές 
δυνάμεις στην επαρχία χωρίς καμία απολύτως μέριμνα για τα προβλεπόμενα. 
Είμαστε αναγκασμένοι λοιπόν να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για πράγ-
ματα και συνθήκες οι οποίες εν έτη 2022 θα έπρεπε να θεωρούνται δεδομένες.

Δε θα μπορούσαμε να μην αγγίξουμε και το ζήτημα των σταθερών σημείων 
καθώς είναι γεγονός πως τις τελευταίες εβδομάδες οι καταδρομικές επι-
θέσεις εναντίον των διμοιριών που παραμένουν σταθερές στα Εξάρχεια 

έχουν έρθει πάλι στο προσκήνιο. Μπορεί η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα 
να έχει μετατρέψει την κατοχή και την ρίψη βομβών μολότοφ από πλημμέλημα 
σε κακούργημα αυτό όμως δεν εμποδίζει τους «γνωστούς-αγνώστους» θαμώνες 
των Εξαρχειων να επιτεθούν σε διμοιρίες ακόμα και όταν αυτές βρίσκονται εν 
κινήσει. 

Θελουμε επίσης να τονίσουμε ότι δεν θα ανεχτούμε να είμαστε σταθεροί 
στόχοι σε πεδίο βολής .

Οι εποχές που ο αστυνομικός υπέμενε αδιαμαρτύρητα και γινόταν έρμαιο 
στις διαθέσεις του κάθε εγκληματικού στοιχείου που στόχο είχε να τον κά-
ψει ζωντανό όσο εκπροσωπούμε εμείς τους συναδέλφους να είστε σίγου-

ροι πως έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Αν και δεν συνηθίζουμε να αναφερόμαστε προσωπικά σε συγκεκριμένα 
πρόσωπα που πέρασαν από την Υπηρεσία μας αφήνοντας το στίγμα τους 
είτε θετικά είτε αρνητικά,πιστεύουμε ότι στην περίπτωση του νυν Ταξι-

άρχου μας κ. Παπαδήμου Δημήτριου με 42 χρόνια στην ενεργό δράση τα πε-
ρισσότερα εκ των οποίων στην Διεύθυνση μας είναι χρέος μας να κάνουμε μια 
εξαίρεση.

Οφείλουμε να δηλώσουμε δημόσια την ικανοποίηση μας για την αναγνώ-
ριση του έργου του από την ηγεσία και την παράταση της θητείας του στο 
τιμόνι της Δ.Α.Ε.Α.

Για πολλοστή φορά είμαστε αναγκασμένοι να καταγγείλουμε τις ελλείψεις 
της Υπηρεσίας μας στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού.

Θα ήμασταν αχάριστοι αν δεν αναγνωρίζαμε την βελτίωση της υπηρεσίας 
μας στον τομέα της υλικοτεχνικής μέριμνας καθώς όλοι οι υπηρετούντες της 
Υ.Α.Τ. έχουν προμηθευτεί ποιοτικό υπηρεσιακό εξοπλισμό για την εκτέλεση 

του καθημερινού τους καθήκοντος.Όμως καλώς ή κακώς σε μια υπηρεσία όπως η 
ΥΑΤ επίκεντρο παραμένει το ανθρώπινο δυναμικό, πράγμα που σημαίνει πως το 
Α και το Ω είναι η ενίσχυσή μας με νέο εξερχόμενους συναδέλφους και αποτελεί 
άμεση και επιτακτική ανάγκη.

Δε λησμονούμε πως τον Σεπτέμβριο του 2019 υπήρξε ενίσχυση της υπηρε-
σίας μας γεγονός που δε συνέβη σε άλλες μάχιμες υπηρεσίες που αντιμετω-
πίζουν επίσης μεγάλο πρόβλημα όμως ποτέ οι διμοιρίες δεν πλησίασαν τον 

απαιτούμενο αριθμό συναδέλφων για την εύρυθμη καθημερινή τους λειτουργία. 

Κατάσταση η οποία δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο λόγω της επιπλέον μεί-
ωσης του προσωπικού εξαιτίας των μεταθέσεων τόσο εντός όσο και εκτός 
Γ.Α.Δ.Α.

Δυστυχώς εν έτει 2022 η υπηρεσία μας ειναι στα ίδια επίπεδα προσωπι-
κού με το καλοκαίρι του 2019 . Αυτά βέβαια είναι αποτυπωμένα με αριθ-
μούς και δεν τα φανταζόμαστε . Ως Ένωση θα θέσουμε προσεχώς στον νέο 

Αρχηγό του σώματος Αντιστράτηγο κ. Σκουμα Κωνσταντίνο καθώς και στον νέο 
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ. Δουρβετακη Εμμανουήλ 
στους οποίους ευχόμαστε να ανταπεξέλθουν κατά των καλύτερο τρόπο στα νέα 
τους καθήκοντα!

Σχετικά με τα υπηρεσιακά λεωφορεία η προτέρα κατάσταση στην οποία  
είχαμε αναφερθεί εκτενώς σε προηγούμενο άρθρο μας διαιωνίζεται διαρ-
κώς με αποτέλεσμα  το ένα μετά το άλλο τα οχήματα της υπηρεσίας μας να 

επιστρέφουν στο αρμόδιο για την ανακατασκευή τους συνεργείο,ταλαιπωρώντας 
έτσι το ήδη καταπονημένο προσωπικό. 

Δεν έχουμε διάθεση να φανούμε μετά Χριστόν προφήτες όσον αφορά όμως 
τα υπηρεσιακά λεωφορεία είναι γεγονός ότι τα προβλήματα διαρκώς αυ-
ξάνονται και όσο πλησιάζει το καλοκαίρι θα γίνονται όλο και περισσότερα. 

Βασικό ζήτημα είναι αυτό του κλιματισμού των οχημάτων αυτών και σε περίπτωση 
που δεν ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι θα είμαστε αναγκασμένοι για ακόμα ένα 
καλοκαίρι να εκτελούμε υπηρεσία στους 40 βαθμούς Κελσίου. 

Είναι ένα φλέγον ζήτημα και να είστε βέβαιοι πως θα τεθεί εκ νέου στη νέα 
φυσική ηγεσία μέχρι επιτέλους να βρεθεί μια λύση επ´αυτού.
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Τα νέα της Υ.Α.Τ.
Επιμέλεια: ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ΒΑΡΒΑΤΟΣ Απόστολος,  
ΓΕΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος,  
ΚΑΤΣΙΝΟΣ Ιωάννης, ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΣ Γεώργιος, ΛΑΧΑΝΑΣ Ηλίας, ΠΛΑΛΑΣ Γεώργιος,  

ΣΟΥΛΟΥΝΤΣΗΣ Γεώργιος, ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χρήστος, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, ΨΑΛΛΙΔΑΣ Γεώργιος



Τροχαίο ατύχημα έγινε πλησίον της Τουρκικής πρεσβείας με αποτέλεσμα τον 
ελαφρύ ευτυχώς τραυματισμό δύο αστυνομικών, που εκτελούσαν υπηρε-

σία στο σημείο. Άλλο ένα συμβάν που επιβεβαιώνει ότι το επάγγελμα μας είναι 
επικίνδυνο ανά πάσα στιγμή. Ένα τροχαίο που πέρασε στα «ψιλά γράμματα» της 
ενημέρωσης. Φανταστείτε όμως να ήταν λίγο διαφορετικά τα γεγονότα , οι τραυ-
ματίες να ήταν πολίτες και οι οδηγοί αστυνομικοί, τι λαϊκά δικαστήρια θα είχαμε 
και φυσικά οι συνάδελφοι θα είχαν τεθεί άμεσα σε διαθεσιμότητα. Ευχόμαστε 
καλή ανάρρωση στους δύο συναδέλφους μας. Ο συνάδελφος μας Ορφανιώτης 
συνεχίζει να δίνει ακόμα την μάχη του στο 401. Ελπίζουμε σε ένα θαύμα.     

Ψηφίστηκε νέος νόμος για τη βία στα γήπεδα. Ένας νόμος για τον οποίο δεν 
ρωτήθηκε ποτέ η άποψη των πραγματικά εμπλεκομένων αστυνομικών στους 

αθλητικούς χώρους. Δυστυχώς πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα για να μη θρη-
νήσουμε ξανά αλλά θύματα. Η βία είναι πλέον παντού και χρειάζεται περαιτέρω 
θωράκιση του θεσμού της Αστυνομίας. 

Συγχαρητήρια στους δέκα αστυφύλακες της ΥΜΕΤ για την προαγωγή τους στο 
βαθμό του αρχιφύλακα έπειτα από εξετάσεις.

Συνάδελφος εκτός υπηρεσίας, υπηρετών στο Α Τμετ προέβη σε σύλληψη ατό-
μου που διέπραξε διάρρηξη σε οικία στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Άλλη 

μια πράξη που αποδεικνύει την προσήλωση στο καθήκον. 

Την ίδια μέρα στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεγάλος αριθμός αστυνομικών 
της ΥΜΕΤ είχαν κληθεί ως μάρτυρες σε πολλές και διαφορετικές υποθέσεις 

που αφορούσαν επεισόδια σε γήπεδο, για τους πλειστηριασμούς και τα γεγονότα 
με τις καθαρίστριες. Δίκες που χρονίζουν λόγω συνεχών αναβολών και οι μόνοι 
που ταλαιπωρούνται τόσα χρόνια είναι οι συνάδελφοι.       

Γινόμαστε δέκτες πολλών παραπόνων το τελευταίο διάστημα για Ε.Δ.Ε. που 
διατάσσονται με το παραμικρό για καθημερινά σύνηθη γεγονότα (χωρίς τραυ-

ματισμούς ή φθορές) που οι ενέργειες των διμοιριών είναι βάση των εντολών των 
αξιωματικών του κέντρου. Οι συνάδελφοι αναγκάζονται χωρίς υπαιτιότητα κατά 
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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 φωνή της Υ.ΜΕ.Τ.

την άποψη μας να υφίστανται μια άδικη και οικονομική ταλαιπωρία κάνοντας 
απλά το καθήκον τους.                               

Πρέπει επιτέλους η εξέταση Αστυνομικών μαρτύρων σε δικαστήρια να αλ-
λάξει. Η πολιτεία πρέπει να βρει τρόπο να προστατεύει και να μη ταλαιπω-

ρεί τους υπαλλήλους της.

Δεν είναι δυνατόν μέχρι την τελευταία βδομάδα να εκκρεμούσε η μετακί-
νηση πάνω από εκατόν είκοσι συναδέλφων της Δ.Α.Ε. για τα γεγονότα στην  

Χίο και την Μυτιλήνη. Ευτυχώς με ενέργειες του Υφυπουργού, του Α300 και  
της Ένωσης Αθηνών δόθηκε λύση.                     

Οι διμοιρίες όποτε έχει απαιτηθεί  η παρουσία τους έχει ανταπεξέλθει με 
άριστα αποτελέσματα. ( Όποτε δεν είμαστε σε σταθερά σημεία. ) Πολλά-

κις το απέδειξαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως στην διαρροή φυσικού 
αερίου στην περιοχή του Παγκρατίου, στην επέλαση του χιονιά, στην σύλληψη 
μελών του Ρουβίκωνα στο Υπουργείο Εργασίας και αλλού... για όλα αυτά το προ-
σωπικό περιμένει μια αναγνώριση και ανταμοιβή.                               

Έχουμε τονίσει ότι ο κατάλληλος εξοπλισμός είναι το παν, ευτυχώς έγινε 
χορήγηση καινούργιων κρανών που αντέχουν σε επιθέσεις και δε έχουμε 

τραυματισμούς συναδέλφων. 

Απονομή ηθικής αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ» σε αστυνομικούς της Υ.ΜΕ.Τ. 
όπου με ζήλο και αυταπάρνηση προσέφεραν τρόφιμα και κουβέρτες από 

κοινού με δυνάμεις του στρατού στους εγκλωβισμένους οδηγούς στην Αττική 
Οδό.

Τα ευτράπελα με την ανακατασκευή των οχημάτων συνεχίζονται. Δυστυ-
χώς και μετά την ανακατασκευή πάλι παρουσιάζουν μηχανικά προβλήματα 

και εξακολουθούν οι επισκέψεις στον ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ να είναι συχνές.

Να ευχηθούμε γρήγορη ανάρρωση στον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Καρδια-
σμένο Μιχαήλ και να είναι σύντομα κοντά μας.
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Αμεσοδρασίτικα Νέα
Επιμέλεια: ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Παναγιώτης, ΒΙΔΑΛΗΣ Ιωάννης , ΒΛΑΧΟΣ Αντώνιος,  

ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ Παναγιώτης, ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ Βασίλειος, ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Αλέξανδρος,  
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ Γεώργιος, ΠΕΛΕΚΗΣ Θεόδωρος, ΣΑΜΙΩΤΗΣ Αναστάσιος

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

 Σημείο αναφοράς στον καθημερινό μας αγώνα για την καλυτέρευση των 
εργασιακών συνθηκών στην Άμεση δράση δεν είναι άλλο από το Προεδρικό διά-
ταγμα 22/2022 όπου με το άρθρο 3 καταργεί τις διατάξεις  του Π.Δ. 7/2017 όσον 
αφορά την Α Υποδιεύθυνση Περιπολικών.

 Μπορεί τόσα χρόνια να είχαμε καταφέρει με συνεχείς παρεμβάσεις του 
προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Αθηνών να παραμείνει ανενερ-
γή η εφαρμογή του Π.Δ.7/2017 το οποίο ουσιαστικά αν εφαρμοζόταν η Άμεση 
Δράση όπως την γνωρίζουν άπαντες, ουσιαστικά θα διαλυόταν.

 Μη εφησυχασμένη όμως η Ένωση Αθηνών, και προκειμένου να βρεθούν 
όλοι προ δυσάρεστων εκπλήξεων σε περίπτωση που με μία ουσιαστικά εντολή θα 
μπορούσε να ζητηθεί η πιστή εφαρμογή των διατάξεων του παλιού Προεδρικού 
διατάγματος , διατηρούσε το ζήτημα στα κορυφαία διεκδικητικά πλαίσια με ταυ-
τόχρονη συμβολή της Π.Ο.ΑΣ.Υ και συνεχείς συναντήσεις με την εκάστοτε πολιτική 
και φυσική ηγεσία.

 Κάνοντας λοιπόν ουσιαστικά μια νέα αρχή η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης 
Αττικής θα οργανωθεί με τρόπο ορθολογικό και θα αποκτήσει ξανά το «100» την 
αίγλη που του αξίζει, αφού επικεντρώνεται στην αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών 
ασφαλείας προς τους πολίτες, στην άμεση επέμβαση στα συμβάντα αστυνομικής 
φύσεως, στη συνεχή περιπολία για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, καθώς 
και στην παροχή ειδικής υποστήριξης στις λοιπές Υπηρεσίες της Γενικής Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Αττικής, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τον καθρέφτη της ΕΛ.ΑΣ. 
προς την κοινωνία.

 Στις υπόλοιπες δράσεις των αντιπροσώπων μας και του προεδρείου της Ε.Α-
Σ.Υ.Α αξίζει να αναφερθεί η απαίτηση της σύστασης συμβούλιου μεταθέσεων της 
Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης όπως άλλωστε αντίστοιχα συμβούλια υπάρχουν σε 
όλες τις Διευθύνσεις. Συμμετέχοντας δια αντιπροσώπου της η Ένωση Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Αθηνών στο ανωτέρω συμβούλιο θα αποτελέσει ασπίδα έναντι 
οποιονδήποτε αδικιών σε τοποθετήσεις και μεταθέσεις. Το ανωτέρω αίτημα εκτός 
από θεμιτό και σύννομο βρίσκει την φυσική ηγεσία ένα βήμα πριν την πραγματο-
ποίηση του και την δικαίωση του καθημερινού αγώνα μας για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των υπηρετούντων στην Άμεση Δράση. 

 Παράλληλα πολλές περιπτώσεις συνδρομής σημειώθηκαν από τα πληρώ-
ματα των περιπολικών , τις ομάδες ΔΙ.ΑΣ. και την ομάδα «Ζ» στο τεράστιο πρόβλη-
μα που δημιουργήθηκε στους δρόμους  λόγω χιονόπτωσης στην Αττική  οι οποίες  
προβλήθηκαν εκτενώς από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα Μέσα Κοινωνι-
κής Δικτύωσης, αποσπώντας θετικά σχόλια, και επιβραβεύθηκαν από την φυσική 
ηγεσία με την μορφή επαίνων σε ειδική ξεχωριστή τελετή.

 Τέλος σχετικά με το ζήτημα έγκαιρης επισκευής των οχημάτων με την συμ-
βολή της διοίκησης της Υπηρεσία μας καταφέραμε σαν αποτέλεσμα την ταυτόχρο-
νη ενασχόληση με την επισκευή των οχημάτων και μηχανών και στην ΔΙ.ΤΕ.ΝΕ στην 
Αμυγδαλέζα αλλά και σε ιδιωτικά συνεργεία όπου κρίνεται αναγκαίο συνδράμο-
ντας την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας μας.

 Στο 32ο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ δώσαμε για ακόμη μια φορά δυναμικό 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.Υμε το 
νεοεκλεγέν προεδρείο.

 Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας δυναμικά σύσσωμοι όπως το κάνουμε 
τα τελευταία χρόνια προκειμένου να βελτιώσουμε τις εργασιακές συνθήκες των 
αστυνομικών που υπηρετούν στην Άμεση Δράση.

Η ισχύς εν τη ενώσει

Του Σαμιώτη Αναστάσιου 
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. 

Παροχή Ιατρικής βοήθειας Στολή ή πανωφόρι ;
Έχοντας όλα τα χρόνια στο πεζοδρόμιο και βλέποντας ότι οι ανάγκες των υπη-
ρεσιών αυξάνονται είτε έξω στο δρόμο κατά την περιπολία είτε στο Αστυνομικό 
Τμήμα καλό θα ήταν να μειώσουμε λίγο την ταλαιπωρία μας. Δηλαδή πόσες φο-
ρές έχουμε μεταφέρει κρατούμενο σε νοσοκομείο για παθολογικά αίτια περιμέ-
νοντας στην σειρά για να εξεταστεί 2-4 ώρες σε εφημερεύον νοσοκομείο και το 
αστυνομικό τμήμα μένει κενό με την απουσία των συναδέλφων. Είτε κάποιες φο-
ρές απασχολείται με αυτό το κομμάτι η εποχούμενη περιπολία που υφίσταται για 
την προστασία των πολιτών αλλά εν τέλει η κάθε περιπολία έχει καταστεί όχημα 
για την μεταφορά κρατουμένων-ασθενών με ήσσονος σημασίας ιατρικά θέματα 
όπως παροχή φαρμάκων ή διενέργεια απλών ιατρικών εξετάσεων. Σε όλα αυτά να 
προσθέσουμε και τον κίνδυνο των πιθανών αποδράσεων όπως έχουν συμβεί στο 
παρελθόν ή ακόμη και την μόλυνση των αστυνομικών από τους ασθενείς –κρα-
τουμένους αφού έρχονται σε συνεχή επαφή όλο αυτό το χρονικό διάστημα που 
γίνεται η εξέταση του στο εκάστοτε νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν με βάση τα ανωτέρω 
θα μπορούσαμε να έχουμε σε εικοσιτετράωρη βάση ένα παθολόγο και έναν ορ-
θοπεδικό από το Κεντρικό Ιατρείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και αξιολό-
γηση των περιστατικών εντός των αστυνομικών τμημάτων στους κρατούμενους 
οι οποίοι θα μπορούσαν να μετακινούνται με ασθενοφόρο που διαθέτουμε σαν 
Αστυνομία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η παραπάνω ιδέα τυγχάνει εφαρμογής σε 
διάφορα Ευρωπαϊκά κράτη αλλά και στην Αμερική με την ευρέως γνωστή έννοια 
της μονάδας αντιμετώπισης τραύματος.   

Βλέποντας έναν αστυνομικό ο πολίτης το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξει σε αυ-
τόν είναι η στολή του, και είτε το θέλουμε είτε όχι από αυτήν καθορίζεται εν 
μέρει η συμπεριφορά του απέναντι του και είναι αυτό που λέμε με απλά λό-
για ευπρεπή παρουσία. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει η χο-
ρήγηση υφασμάτων και υποδημάτων πλην της αρχικής χορήγησης στην σχολή 
Αστυφυλάκων και η οποία πιστώνεται τελικώς σε κρατήσεις από τον μισθό του 
εκάστου Αστυνομικού. Τα επόμενα χρόνια της Αστυνομικής του υπηρεσίας η 
αντικατάσταση , επιδιόρθωση, μεταποίηση ή εκ νέου αγορά πραγματοποιείται 
από τους ίδιους τους αστυνομικούς. Κριτήριο επιλογής της εκάστοτε αγοράς της 
στολής του καθιστά η οικονομική του δυνατότητα και τα επιχειρησιακά κριτήρια 
αναλόγως την Υπηρεσία. Θεωρώντας δεδομένο στον εκσυγχρονισμό της στολής 
του Έλληνα Αστυνομικού  θα αποτελεί σημαντικό παράγοντα η αναβάθμιση της 
ποιότητας σε υφάσματα, υποδήματα και λοιπά υλικά ώστε να συνάδουν με τις 
σύγχρονες απαιτήσεις εργασίας του. Συμπερασματικά λόγω των ανωτέρω  θα 
έπρεπε να εξετάσουμε την χορήγηση νέων σύγχρονων στολών με βλέμμα τις 
Ευρωπαϊκές αστυνομίες ή τουλάχιστον σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης να 
εξεταστεί σχετικό ετήσιο επίδομα ιματισμού αναλόγως την κάθε Υπηρεσία και τις 
ανάγκες της. Έτσι επιτέλους θα μπορεί να εφαρμοσθεί στην πράξη η ομοιομορ-
φία των στολών, όπως αυτή έχει θεσπιστεί με τα πρότυπα στολών, η οποία θα 
προκαλεί σεβασμό με την ευπρεπή παρουσία των Αστυνομικών.   
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Άμεση Δράση Αττικής: Το αίτημά μας δικαιώθηκε,
ήρθε η ώρα για το restart της Υπηρεσίας

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και ύστερα από χρόνιο 
αγώνα και παρεμβάσεις μας, τόσο δια ζώσης όσο και δια αλληλογραφίας (όπως 
προκύπτει και από τα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας), βρισκόμαστε στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώσουμε, ότι  με το άρθρο 3 παρ. 1 του Π.Δ. 22/2022, ικανο-
ποιείται το αίτημά μας και καταργούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 7/2017, που αφο-
ρούν την αναδιάρθρωση της Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής και συγκεκριμένα  
της Α’ Υποδιεύθυνσης Άμεσης Επέμβασης, με ταυτόχρονη επαναφορά σε ισχύ του 
προηγούμενου καθεστώτος.

Το ζήτημα αυτό αποτέλεσε εκ των κορυφαίων αιτημάτων της Ένωσής 
μας τα τελευταία χρόνια, τέθηκε από πλευράς μας αρχικώς στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. και εν 
συνεχεία αποτέλεσε πάγιο αίτημά μας προς επίλυση σε κάθε συνάντησή μας με 
την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία. Ο λόγος που το ζήτημα αυτό τοποθετήθηκε τόσο 
ψηλά στην ατζέντα μας είναι ότι αν οι διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 τύγχαναν εφαρ-
μογής, η Άμεση Δράση όπως την γνωρίζουν άπαντες, ουσιαστικά θα διαλυόταν. 

Οφείλουμε  να αναγνωρίσουμε τη συμβολή του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ ο οποίος ενστερνίστηκε τις 
αγωνίες μας και ανταποκρίθηκε στο δίκαιο του αιτήματός μας, όπως επίσης και 
στο Προεδρείο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που στήριξε την προσπάθειά μας τα τελευταία δύο 
χρόνια. 

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θα συνεχίσουμε αγόγγυ-
στα τον αγώνα μας ώστε η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής να οργανωθεί 
με τρόπο ορθολογικό και να αποκτήσει ξανά το «100» την αίγλη που του αξίζει, 
αφού επικεντρώνεται στην αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών ασφαλείας προς τους 
πολίτες, στην άμεση επέμβαση στα συμβάντα αστυνομικής φύσεως, στη συνε-
χή περιπολία για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, καθώς και στην παροχή 
ειδικής υποστήριξης στις λοιπές Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Αττικής, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τον καθρέφτη της ΕΛ.ΑΣ. προς την κοινωνία.
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Η ΕΛ.ΑΣ. στον αυτόματο

Αλλοίωση Χαρακτήρα Υπηρεσιών

22.10.2021 Σχεδόν πέντε μήνες έχουν περάσει από την αιματηρή καταδίωξη του 
Περάματος και η αστυνομία συνεχίζει να λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο χωρίς 
καμοιά ουσιαστική αλλαγή. Υποτίθεται ότι από το περιβόητο πόρισμα ανώτατου 
αξιωματικού θα φώτιζε τις ελλείψεις και θα ξεκινούσαν οι τομές για την ουσιαστι-
κή αλλαγή στην αστυνομική περιπολία; Εκτός από κάποια νέα σεμινάρια και την 
εκ νέου εκπαίδευση του προσωπικού της Άμεσης Δράσης σε θέματα αυτοάμυνας 
και αυτοπροστασίας, δεν έχει δρομολογηθεί καμοιά άλλη αλλαγή. Οι συνάδελ-
φοι συνεχίζουν να εκτελούν τα ίδια καθήκοντα χωρίς ουσιαστικό πλαίσιο κανόνων 
εμπλοκής παρά μόνο με την εμπειρία τους και το φιλότιμο τους.Σεμινάριο γρή-
γορης οδήγησης οχημάτων που είναι αναγκαίο και πρέπει να έχουν περάσει όλοι 
οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που εκτελούν καθήκοντα οδηγού καθώς το ό-
χημα είναι η προέκταση τους, το εργαλείο δουλειά τους και περνάνε πάνω από 
170 ώρες το μήνα μέσα σ ̓αυτό είναι αντικείμενο προνομιούχου καθώς πάει ένα ή 
δύο άτομα τη φορά. Οι εξαγγελίες του υπουργού για την αύξηση του αριθμού των 
νυχτερινών εποχούμενων περιπολιών σε 100 έπεσε σαν χάρτινος πύργος καθώς 
ζήτημα στο κέντρο των Αθηνών να περιπολούν οι μισοί σταθμοί τώρα. Υπάρχουν 
δήμοι εκτός του κλεινόν άστυ που περιπολεί ένα όχημα ανά τέσσερις δήμους. 
Ακούσαμε για γαλλικά μοντέλα καταδίωξης και κάμερες που ακόμη αγνοούνται.
Που είναι το ξεκάθαρο μνημόνιο ενεργειών σε αυτές τις περιπτώσεις? Δεν εννοώ 
για φιλολογίες και εκπαιδευτικά βιβλιαράκια αλλά για τακτικές και κανόνες εμπλο-
κής. Ο αστυνομικός λειτουργεί εδώ και χρόνια και θα συνεχίζει από ότι φαίνεται 

με την υπηρεσιακή του εμπειρία και φιλότιμο. Ούτε τις κάμερες φοβάται ούτε τα 
μνημόνια ενεργειών αντιθέτως τα επιζητεί για να αισθάνεται πιο ασφαλής και 
προστατευμένος. Ένα τρανό παράδειγμα από τα ανωτέρω, είναι νυχτερινή κατα-
δίωξη σταθμού της Άμεσης Δράσης στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου με τρία 
άτομα εντός με όπλα, οι πιο κοντινοί σταθμοί ήταν ο ένας στα Πετράλωνα και ο 
έτερος στη Βουλιαγμένη και ο κανόνας εμπλοκής ανεπίσημα είναι ακολουθείς το 
όχημα μέχρι να του τελειώσει η βενζίνη.Και αναρωτιέμαι, δεν εγείρονται σοβα-
ρά ερωτήματα για την ασφάλεια των αστυνομικών και των πολιτών; Που είναι η 
πληθώρα των περιπολικών που ευαγγελίζονταν σε κανάλια η πολιτική ηγεσία και 
από την πρώτη στιγμή οι Ενώσεις και οι αστυνομικοί ξέραμε ότι όλα είναι εφή-
μερα και προσχηματικά. Η Α υποδιεύθυνση της Άμεσης Δράσης αυτή τη στιγμή 
αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα προσωπικού και ειδικότερα μετά τις τακτικές 
μεταθέσεις τα πράγματα θα γίνουν εφιαλτικά. Ωραίες και καλές είναι οι επιχει-
ρήσεις στην Ομόνοια προς τέρψιν του φιλοθεάμονος κοινού και αύξηση των νού-
μερων στα κουτάκια αλλά το 100 μαζί με τα ΑΤ είναι ο πυρήνας της ΕΛ.ΑΣ. και η 
επαφή με τον πολίτη είναι άμεση και η κριτική αμείλικτη. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ στηρίξτε τον 
Αμεσοδρασίτη που έβαλε πλάτη σε εποχές καραντίνας, με COVID, με κακοκαιρία 
(χιονοπτώσεις, βροχές), με πυρκαγιές και το έκανε και θα συνεχίσει να το κάνει με 
περηφάνια και αυταπάρνηση. Ζητάμε 1)προσωπικό 2)κάμερες 3)εκπαιδεύσεις 4)
κανόνες εμπλοκής. Ας μην πεθάνουμε με την ελπίδα......

Του Mιχάλακα Παναγιώτη 
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. 

Τα τελευταία χρόνια όσοι εργάζονται σε μάχιμες Υπηρεσίες πρώτης γραμμής θα 
έχουν σίγουρα παρατηρήσει την κλιμάκωση των περιστατικών με ένοπλους δρά-
στες καθώς και την απαραίτητη πλέον χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς σε 
πλήθος καταδιώξεων όπως συμβάντα που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα.

Αυτό από μόνο του εντείνει την προϋπάρχουσα ανάγκη μετεκπαίδευσης των αστυ-
νομικών σε θέματα αυτοάμυνας- αυτοπροστασίας αλλά και της ορθής χρήσης του 
πυροβόλου όπλου.

Πέρα όμως από το νομοτεχνικό κομμάτι ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τακτική 
εξάσκηση των αστυνομικών σε ξηρά προπόνηση αλλά και στην χρήση με κανονικά 
πυρά σε κάποιο σκοπευτήριο ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Στην περιοχή της Αττικής υπάρχουν κάποια σκοπευτήρια που ανήκουν στην Ελλη-
νική Αστυνομία, ενδεικτικά θα αναφέρω του Μαρκοπούλου-του αερολιμένα και 
του Αμαρουσίου, τα οποία είτε δεν χρησιμοποιούνται καθόλου είτε χρησιμοποι-
ούνται μόνο από προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις της Γ.Α.Δ.Α. 

Έτσι λοιπόν πολλοί συνάδελφοι αναγκάζονται να στρέφονται σε ιδιωτικούς σκο-
πευτικούς ομίλους, οι οποίοι συνήθως εδρεύουν και σε μακρινές αποστάσεις, 
προκειμένου να εξασκηθούν στην περαιτέρω χρήση του όπλου πληρώνοντας 
εκτός από τις σφαίρες και τις συνδρομές  προκειμένου να κάνουν χρήση των σκο-
πευτηρίων.

Σε μια εποχή όπου οι έλληνες αστυνομικοί ήδη πληρώνουν από το υστέρημα τους 
είτε για αγορά υλικών και στολών είτε πολλές φορές και για συντηρήσεις οχημά-

των-εκτυπωτών είτε για προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού ένα ακόμη κόστος 
επιβαρύνει τις τσέπες τους.

Θα πρέπει λοιπόν εφόσον υπάρχουν οι χώροι , τόσο κλειστά όσο και ανοικτά 
σκοπευτήρια, να επισκευαστούν ή να συντηρηθούν και να δοθούν προς χρήση 
στο αστυνομικό προσωπικό συνοδευόμενοι πάντα από το κατάλληλο προσω-
πικό εποπτείας και ορθής χρήσης των χώρων. Έχει εφαρμοστεί τα παλαιότερα 
χρόνια και πολλοί δήλωναν να κάνουν χρήση των σκοπευτηρίων. Θα εκπλαγείτε 
αν μάθετε πόσοι αστυνομικοί ενδιαφέρονται να μετεκπαιδευτούν στην χρήση 
του όπλου αλλά δεν έχουν τα χρήματα για συνδρομές και αγορά φυσιγγίων. 

Να παρθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες και αποφάσεις ώστε να μπορέσει 
να βελτιωθεί, εφόσον χρειάζεται, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα ο έλληνας αστυ-
νομικός και κατ’επέκταση η Ελληνική Αστυνομία. Για να μην φτάσουμε να σχο-
λιάζουμε και να δικάζουμε εκ των υστέρων συναδέλφους σε περιπτώσεις μη 
σωστής στόχευσης στόχων υπό κανονικές συνθήκες.

Του Βιδάλη Ιωάννη
Αντιπροσώπου της Ε.ΑΣ.Υ.Α

Εδώ και χρόνια παρατηρούμε την αλλοίωση του χαρακτήρα διαφόρων υπηρεσιών 
της ΕΛ.ΑΣ. Η αλλαγή αυτή παρατηρήθηκε πρώτη φορά στην ΥΜΕΤ. Η υπηρεσία 
ιδρύθηκε για να εκτελεί μέτρα τάξης ώστε να απεμπλακούν οι συνάδελφοι από μέ-
τρα και να υπάρχει ειδική υπηρεσία για τον σκοπό αυτόν. Σήμερα εκτελεί υπηρεσί-
ες οι οποίες δεν θυμίζουν καθόλου τον σκοπό ίδρυσής της. Το ίδιο και η Υ.Α.Τ. Είναι 
δυνατόν η διμοιρία να τοποθετείται ακίνητη σε φύλαξη στόχου; Αυτός είναι ο σκο-
πός ίδρυσής της; Η ομάδα (Ζ). Η ομάδα δημιουργήθηκε για την γρήγορη μετάβαση 
στα σοβαρά συμβάντα και για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος. Σήμε-
ρα εκτελεί ως επι το πλείστον σκοπιά σε διάφορους στόχους. ΟΠΚΕ. Μια υπηρεσία 
η οποία ιδρύθηκε για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος. Σήμερα 
μεγάλο μέρος της εκτελεί χρέη σκοπού σε διάφορους στόχους, συνοδείες κλπ. 
Οχήματα ασφάλειας. Αποκλειστική δουλειά τους ήταν να συλλέγουν πληροφορί-
ες και να κάνουν περιπολίες με συμβατικά οχήματα με σκοπό την πρόληψη του 
εγκλήματος. Σήμερα τα λιγοστά περιπολικά των Τ.Α. είναι η ακίνητα, η εκτελούν 
χρέη ανακριτικού. Αστυνομικά τμήματα. Πριν απο αρκετά χρόνια είχαν αξ. υπηρε-

σίας, σκοπό καταστήματος, σκοπό κρατητηρίων, παρατηρητή και περιπολικό τμή-
ματος και οι πολίτες έβρισκαν λύση στο πρόβλημά τους. Σήμερα υπάρχει μόνο ο 
αξιωματικός υπηρεσίας που τις περισσότερες φορές είναι νέος αστυφύλακας και 
ένας σκοπός με ότι αυτο συνεπάγεται. Η Ε.Κ.Α.Μ. Ιδρύθηκε για ειδικές αποστολές 
υψηλής επικινδυνότητας. Σήμερα χρησιμοποιείται ακόμη και για μεταγωγές κρα-
τουμένων. Πρέπει να πούμε ότι σιγά σιγά εδω και αρκετά χρόνια έχει εμφανιστεί 
αυτό το φαινόμενο και δεν είναι τωρινό. Είναι κι άλλες υπηρεσίες οι οποίες έχουν 
υποστεί αλλοίωση και έχουν ξεφύγει απο τον σκοπό της ίδρυσής τους. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα να επηρεαστεί το σύνολο της ΕΛ.ΑΣ. και να κάνει η μια υπηρεσία 
τη δουλειά της άλλης. Ίσως είναι τα σημάδια των καιρών που φταίνε. Μπορεί 
όμως και να ευθύνονται λανθασμένες κινήσεις αρμοδίων σε καίριες θέσεις της 
φυσικής και πολιτικής ηγεσίας. Νομίζω ότι τελικά έχει έρθει ένα είδος παρακμής 
στη λειτουργία της ΕΛ.ΑΣ. και πρέπει να το δουν αυτό οι αρμόδιοι. Ποτέ δεν είναι 
αργά να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.

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

Σκοπευτήρια Ελληνικής Αστυνομίας «Ώρα Μηδέν»

σύγχρονηαστυνομία
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 43 χρόνια ομάδα Ζ

Καλωσορίζουμε τον νέο Διευθυντή της Δ.Ε.Ε.
και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών τιμά τα 43 χρόνια που συμπληρώθηκαν 
από την ίδρυση της Ιστορικής Ομάδας Ζ, η οποία συστάθηκε με απόφαση της τότε 
Ηγεσίας της Αστυνομίας Πόλεων την 17 Φεβρουαρίου 1979.
Πρόκειται για μια Ομάδα που υπάγεται στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικήςκαι 
η οποία έχει πλήξει πολλάκις κατά το παρελθόν διάφορες μορφές εγκληματικότη-
τας, ενώ η αδιάκοπη κοινωνική προσφοράτης προς την κοινωνία η οποία έχει σχέ-
ση με τη παροχή άμεσης βοήθειας, την έχει αναγάγει στο μυαλό των πολιτών, ως 
υπηρεσία πρώτης γραμμής. Άλλωστε, το ήθος, το θάρρος, ο ακέραιος χαρακτήρας, 
η επαγγελματική κατάρτιση, η αποφασιστικότητα, καθώς και η ικανότητα οδήγησης 
μοτοσικλέτας χαρακτηρίζει το προσωπικό που απαρτίζει την Ομάδα Ζ, με απώτερο 
στόχο και σκοπό την προστασία του έννομου αγαθού της ζωής και της προστασίας 

των πολιτών. Η Ομάδα Ζ αποτέλεσε επί σειρά ετών την προμετωπίδα της αστυ-
νόμευσης για την προστασία του έννομου αγαθού της ζωής και της ασφάλειας 
των πολιτών. Αυτό άλλωστε μαρτυρούν οι πεσόντες της που ανήκουν δικαίως στο 
πάνθεον των ηρώων αστυνομικών εν ώρα καθήκοντος, αλλά και οι δεκάδες τραυ-
ματίες της.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η Υπηρεσία βρίσκεται σε μια διαρκή πτώση, αφού 
οι επιλογές της Ηγεσίας την έχουν καθηλώσει σε φυλάξεις ακίνητων στόχων και 
σε εκτέλεση ειδικών δρομολογίων.
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα 
μας, έως ότου η θρυλική Ομάδα Ζ να ανακτήσει τη χαμένη της αίγλη και να επι-
στρέψει στα καθήκοντα που της αρμόζουν.

Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία από τις 
οποίες προέκυψε νέα Ηγεσία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα καινούρια της καθή-
κοντα και ελπίζουμε να δώσει λύσεις σε χρόνια προβλήματα που απασχολούν το 
αστυνομικό προσωπικό προχωρώντας στις αναγκαίες τομές και παρεμβάσεις για 
μια Αστυνομία σύγχρονη και αποτελεσματική.

Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών μετά από αρκετά χρόνια έγι-
νε αλλαγή σκυτάλης στη Διοίκηση της Υπηρεσίας. Νέος Διευθυντής ανέλαβε ο Τα-
ξίαρχος ΜΗΛΙΩΤΗΣ Χρήστος που αντικατέστησε την, επί σειρά ετών, Δρ. ΜΗΝΙΑΤΗ 
Πηνελόπη, Υποστράτηγο ε.κ. Ευχόμαστε στην τέως Διευθύντρια να απολαύσει τον 
συντάξιμο βίο της και την ευχαριστούμε για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά 
της στη Δ.Ε.Ε.

Στον νέο ταξίαρχο ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Εί-
μαστε βέβαιοι πως θα συνεχίσει να εκσυγχρονίζει και να εξελίσσει το Εγκληματο-
λογικό, όπως έπραττε η προκάτοχός του, διατηρώντας τη Δ.Ε.Ε. στην κορυφή των 
Υπηρεσιών που αποδεδειγμένα τυγχάνουν της εμπιστοσύνης των πολιτών, λόγω 
των υψηλών ποσοστών εξιχνίασης υποθέσεων και των αδιαμφισβήτητων και  επι-
στημονικά τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων της, συμβάλλοντας καταλυτικά στην 
καταπολέμηση του εγκλήματος.

Αναμφισβήτητα, η αποτελεσματικότητα και οι επιτυχίες του Εγκλημα-
τολογικού είναι απόρροια της συνεργασίας του προσωπικού που το στελεχώνει,  
το οποίο εκτελεί τα καθήκοντά του με επαγγελματισμό, ζήλο και φιλότιμο.

Σε αυτό το σημείο, θέλουμε να ευχαριστήσουμε κυρίως τις συναδέλ-
φισσες και τους συναδέλφους του Εγκληματολογικού, που μας στήριξαν με την 
ψήφο τους και μας εξέλεξαν στα Όργανα της Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών το 2019. Από την 
πλευρά μας καταβάλλουμε καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανά-
δειξη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και θέλουμε να πιστεύουμε πως 
φανήκαμε αντάξιοι των προσδοκιών τους και επειδή ουδείς είναι αλάθητος, η 
συζήτηση με τους συνάδελφους και ο ενστερνισμός των ανησυχιών τους για ζητή-
ματα που αφορούν τον Οργανισμό της ΕΛ.ΑΣ, μας κάνει καθημερινά καλύτερους 
αστυνομικούς και συνδικαλιστές ώστε να τους εκπροσωπούμε στον καλύτερο δυ-
νατό βαθμό.

Οδεύοντας προς τη λήξη της θητείας μας, ζητούμε για ακόμα μία φορά 
την στήριξη και τη μαζική συμμετοχή των μελών μας, ανανεώνοντας την εμπιστο-
σύνη τους στα πρόσωπά μας.

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

Του Πούλιου Δημητρίου
Aντιπροσώπου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
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Του Γιαννακή Δημητρίου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Μήπως κάποια στιγμή πρέπει επιτέλους  
να τελειώνουμε με τους συλλόγους των ομάδων;

Ο κάθε ένας από εμάς έχει την ανάγκη να συμμετέχει σε μια ομάδα ανθρώπων με 
έναν κοινό σκοπό και μια κοινή ιδέα. Εκεί ο καθένας που γίνεται δεκτός μπορεί να 
αναπτύξει και να ταυτιστεί με τα πιστεύω άλλων ομοϊδεατών του. Τι γίνεται όμως 
όταν αυτή η ανάγκη γίνεται επικίνδυνη για την υπόλοιπη κοινωνία; Πρόσφατα 
γίναμε ακόμη μια φορά μάρτυρες μιας θυσίας ενός νέου ανθρώπου στο βωμό 
της οπαδικής βίας. Παραλίγο να θρηνήσουμε νωρίτερα έναν συνάδελφο μας στη 
Νέα Σμύρνη ο οποίος δέχτηκε επίθεση από μια αγέλη οπαδών και από θαύμα 
σώθηκε. Και στα δύο περιστατικά συμμετείχαν άτομα νεαρής ηλικίας, Έλληνες 
και αλλοδαποί, μέλη οπαδικών συλλόγων που έχουν υποστεί πλύση εγκεφάλου, 
έχοντας μετατραπεί σε μια φονική αγέλη, που δεν σκέφτεται και το μόνο που 
θέλει είναι να καταστρέψει για να εκτονωθεί. Είναι λογικό η Αστυνομία λόγω της 
αποστολής της να αποτελεί εμπόδιο στους σκοπούς αυτούς και ως εκ τούτου οι 
εκπρόσωποι της να αποτελούν πάντοτε το κόκκινο πανί.

Κακά τα ψέματα οι σύλλογοι των ομάδων είναι σύλλογοι ανομίας. Εκεί βρίσκει 
καταφύγιο οποιοσδήποτε παραβατικός, ναρκομανής και θερμοκέφαλος που 
απλά θέλει να διασκεδάσει καταστρέφοντας.Μέσα σε μια ομάδα ανθρώπων χά-
νεται η ταυτότητα του καθενόςμε τον κίνδυνο να ενεργεί ως μέλος μια συμμορίας 
που μοναδικό στόχο έχει, με πρόσχημα τα χρώματα της ομάδας, να προκαλέσει 
το χάος και να σκοτώσει. Κάθε φορά που γίνεται ένα τέτοιο επεισόδιο, δίνεται 
εντολή στην Αστυνομία να διενεργήσει ελέγχους στα ακίνητα που στεγάζουν 
τους συλλόγους αυτούς βρίσκοντας στειλιάρια, μαχαίρια, βόμβες μολότωφ και 
άλλα αυτοσχέδια όπλα, χρήσιμα στην επόμενη συμπλοκή με τους οπαδούς της 
άλλης ομάδας. Στο τέλος όμως, και αφού τα μέσα ενημέρωσης θα παρουσιάσουν 
ένα ρεπορτάζ ολίγων λεπτώνμε τα ευρήματα, ο σύλλογος θα παραμείνει ανοιχτός 
ή στην καλύτερη περίπτωση θα νοικιάσει έναν άλλο χώρο.

Όσοι έχουν εκτελέσει μέτρα τάξης και ασφάλειας σε έναν αθλητικό αγώνα, έχουν 
γίνει μάρτυρες του φαινομένου να γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι στις θύρες των 
εισόδων και παρόλ’αυτά να ανάβουν φωτοβολίδες κατά τη διάρκεια του αγώνα, 
να μυρίζει χασίς όλο το πέταλο του γηπέδου και εν τέλει να εισέρχεται μέσα στο 
γήπεδο οτιδήποτε μπορεί κάποιος να φανταστεί. Και εδώ κάποιος θα ρωτήσει για 
ποιο λόγο η Αστυνομία να διενεργεί ελέγχους και για ποιο λόγο να παρευρίσκε-
ται γενικά εντός και εκτός γηπέδου.Πιστεύω δεν είμαι ούτε ο πρώτος αλλά ούτε 

και ο τελευταίος που θέτει αυτά τα ερωτήματα. Είναι δεδομένο ότι όλοι εμείς 
αποτελούμε ακόμη ένα πιόνι που απλά χάνουμε το Σαββατοκύριακο μας, ανα-
λαμβάνουμε υπηρεσία πολλές ώρες νωρίτερα του αγώνα και αναχωρούμε τελευ-
ταίοι από το γήπεδο, διακινδυνεύοντας τη σωματική μας ακεραιότητα μόνο και 
μόνο γιατί κάποιοι θερμοκέφαλοι το θεωρούν παιχνίδι να ανταλλάσσουν αντι-
κείμενα με την Αστυνομία; Δεν υπάρχει συνάδελφος που να έχει συμμετάσχει σε 
μέτρα τάξης και ασφάλειας στα ελληνικά γήπεδακαι να μην έχει γίνει μάρτυρας 
ακραίων επεισοδίων, ανάμεσα σε οπαδούς και στην Αστυνομία μετά από ένα 
σφύριγμα του διαιτητή ή επειδή η ομάδα των οπαδών επιχειρεί να εισέλθει στο 
γήπεδο χωρίς εισιτήριο.

Επιτέλους κύριε Υπουργέ, χρειάζεται μια πολιτική απόφαση για να λήξει αυτή η 
τραγελαφική κατάσταση του δήθεν αθλητισμού στην Ελλάδα. Έτσι και αλλιώς οι 
ομάδες έχουν προσλάβει εταιρείες securityστα γήπεδα και οι χώροι αυτοί τους 
ανήκουν. Αφού οι σύλλογοι έχουν κατηγορηθεί πλειστάκις για τα επεισόδια εντός 
και εκτός γηπέδου, για ποιο λόγο υπάρχουν ακόμα; Κάποιος πληρώνει το ενοίκιο 
για το χώρο που στεγάζεται ο σύλλογος, κάποιος έχει όφελος από τη δημιουργία 
αυτού του στρατού των χούλιγκαν. Οι επιχειρηματίες που ασχολούνται ενεργά με 
το χώρο αυτό είναι τυχαίο ότι είναι και κάτοχοι τηλεοπτικών καναλιών, εφημερί-
δων και ενημερωτικών siteτου διαδικτύου; Το αποτέλεσμα είναι να θυσιάζονται 
καθημερινά ώρες υπηρεσίας που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην αστυνό-
μευση των γειτονιών των μεγάλων πόλεων ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας 
στον πολίτη. Αντιθέτως κάθε Σαββατοκύριακο η Αστυνομία απασχολείται με την 
ανταλλαγή φωτοβολίδων και καθισμάτων στα γήπεδα, παριστάνοντας τον θηρι-
οδαμαστή στους ταραξίες οπαδούς, γεμίζοντας περιστασιακά και για λίγες ώρες 
τα κρατητήρια με αυτούς. Είναι πιστεύω ανούσιο να αναφερθώ σε αντίστοιχες 
περιπτώσεις στο εξωτερικό που φίλαθλοι αντίπαλων ομάδων κάθονται δίπλα 
δίπλα στο γήπεδο απολαμβάνοντας με τις οικογένειές τους τον αγώνα. Στην Ελ-
λάδα ανέκαθεν εξαιτίας αυτών των ανεγκέφαλων είναι άκρως επικίνδυνο για οι-
κογένειες να παρευρεθούν σε έναν αγώνα. Άρα αφού δεν υπάρχει περίπτωση 
να αλλάξει η νοοτροπία κάποιων, τότε ας κλείσουν οι αθλητικοί σύλλογοι που 
παράγουν μόνο χούλιγκαν, έτσι ώστε και η Αστυνομία που συνεχώς έχει ελλεί-
ψεις ατόμων, με αποτέλεσμα κάθε φορά να έχουμε μετακινήσεις προσωρινού 
χαρακτήρα, να μπορέσει ναεκτελέσει την πραγματική αποστολή της.

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 302/12 από 02 Δεκεμβρίου 2021 εγγράφου 
μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το αίτημά μας για τη 
χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε γονείς αστυνομικούς, λόγω κατ’οίκον περι-
ορισμού των ανηλίκων τέκνων τους που νοσούν από Covid-19,  ικανοποιήθηκε 
και όπως γνώρισε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, κα-
τατέθηκε τροπολογία από τους συναρμόδιους Υπουργούς σε σχέδιο νόμου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η τροπολογία για το προαναφερόμενο στο θέμα αντικείμενο προβλέπει τα εξής:
«α. Επεκτείνεται η χορήγηση των προβλεπόμενων, κατά την κείμενη νομο-
θεσία (άρθρο 5Α της από 11.3.2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν.4682/2020), διευκολύνσεων (παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή εργασία σε 
διαφορετικό χρόνο ή με μειωμένο ωράριο ή χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού) 
και στους γονείς υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοική-
σεων, ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. φορέων Γενικής Κυβέρνη-
σης, των οποίων τα τέκνα νοσούν με κορoνοϊό COVID-19, με την προσκόμιση 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

β. Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε 

γονείς τέκνων, βρεφών νηπίων και μαθητών έως και την Γ’ Τάξη Γυμνασίου που 
νοσούν με κορoνοϊό και καθορίζεται ειδική διαδικασία χορήγησης της εν λόγω 
άδειας για τις οριζόμενες κατηγορίες υπαλλήλων (εκπαιδευτικούς, προσωπικό 
των Υπουργείων Υγείας, Μετανάστευσης και Ασύλου, των Ενόπλων Δυνάμεων, 
των Σωμάτων Ασφαλείας και των καταστημάτων κράτησης).»

      Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. δεν σταματά την καθημερινή προσπάθειά της και θα συνεχίσει 
αταλάντευτη τον αγώνα της για την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας των 
αστυνομικών-μελών της που υπηρετούν στις αστυνομικές Υπηρεσίες της Αθήνας. 

Ικανοποίηση αιτήματος της ένωσης Αθηνών για  
την άδεια ειδικού σκοπού
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Υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας για την αναγνώριση  
της επικινδυνότητας της εργασίας

Υπεγράφη την 21 Μαρτίου 2022, μεταξύ του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ και του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ,  μνημόνιο συνεργασίας του 
Υπουργείου με το νεοσυσταθέν Κέντρο Έρευνας Υγείας και Ασφάλειας της Π.Ο.Α-
Σ.Υ.

Στη τελετή υπογραφής του μνημονίου εκτός του Υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ και του Προέδρου της Ομοσπονδίας  κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, πα-
ρευρέθησαν ο Οργανωτικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Σπυρίδων ΛΙΟΤΣΟΣ 
και εκ μέρους του Δ.Σ. του Κ.Ε.Υ.Α. - Π.Ο.ΑΣ.Υ ο Γενικός Γραμματέας του φορέα  κ. 
Ιωάννης ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ και το μέλος κ. Γεώργιος ΨΑΛΙΔΑΣ.

Με την δημιουργία του Κ.Ε.Υ.Α. και με το μνημόνιο συνεργασίας μπαίνουν τα θεμέ-
λια ουσιαστικής διεκδίκησης, για πρώτη φορά με τρόπο σύγχρονο, επιστημονικά 
τεκμηριωμένο αντίστοιχο των σύγχρονων απαιτήσεων, του διαχρονικού αιτήμα-
τος του συνδικαλιστικού μας κινήματος για  αναγνώριση της επικινδυνότητας της 
εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ άλλων προβλέπει:

α) Την πραγματοποίηση κάθε είδους επιστημονικής μελέτης και έρευνας, που σχε-
τίζεται με την τεκμηρίωση και την αναγνώριση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού 
χαρακτήρα του επαγγέλματος του αστυνομικού, την τυποποίηση με επιστημονι-
κούς όρους επαγγελματικών κινδύνων και νόσων, που πλήττουν τους αστυνομι-
κούς καθώς και την ανάπτυξη επιστημονικών εργαλείων και μέσων για την αντιμε-

τώπιση της ψυχικής και σωματικής καταπόνησης του αστυνομικού, εξαιτίας των 
συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος.

β) Τη διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους υπηρετού-
ντες στην Αστυνομία και την διάγνωση των επαγγελματικών κινδύνων και νό-
σων, που πλήττουν τους αστυνομικούς.

Με την εξέλιξη αυτή, διασφαλίζεται τόσο η χρηματοδότηση από το Υπουργείο 
Οικονομικών της λειτουργίας του Κέντρου Έρευνας Υγείας, Ασφάλειας της Π.Ο.Α-
Σ.Υ. (Κ.Ε.Υ.Α. - Π.Ο.ΑΣ.Υ.) και του επιστημονικού έργου που θα διεξαχθεί από αυτό 
για την τεκμηρίωση του αιτήματός μας, όσο και η αδιαμφισβήτητη αποδοχή των 
συμπερασμάτων και των θέσεων της Ομοσπονδίας μας.

Στο πλαίσιο διαλόγου με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, θα ληφθούν στη συνέχεια οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για 
την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας, αλλά και άλλες εναλλακτικές 
μορφές δράσεων, με σκοπό την αποτροπή των επαγγελματικών κινδύνων (σω-
ματικών και ψυχικών) των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία.

Στόχος μας, όπως έχουμε επισημάνει και ενόψει του 32ου Πανελλαδικού μας 
Συνεδρίου, είναι η υποβολή μιας ολοκληρωμένης πρότασης, λαμβάνοντας υπό-
ψη τα δεδομένα του ειδικού μισθολογικού, ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού 
πλαισίου που διέπει όλο το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς διακρί-
σεις και αποκλεισμούς.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί σημείο αναφοράς, υπενθυ-
μίζοντας τοις πάσι τους διαχρονικούς αγώνες των γυναικών για ίσα δικαιώματα 
και σεβασμό. 

Οι γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας και δη η Ελληνίδα Αστυνομικός, 
όντας σε μεγάλο ποσοστό σύζυγοι και μητέρες, αξίζουν άπειρου θαυμασμού και 
συγχαρητηρίων, αφού με την ισότιμη συμμετοχή τους στην καταπολέμηση του 
εγκλήματος και της ανομίας, απολαμβάνουν της αμέριστης εμπιστοσύνης των 
Ελλήνων πολιτών.

Απαιτείται από όλους ενότητα και σύμπνοια αφού οι καιροί είναι δύ-
σκολοι και οι προκλήσεις πολλές και απρόβλεπτες, όπως αποδεικνύεται περίτρα-
να και από τα τελευταία γεγονότα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου καθημε-
ρινά χάνουν τη ζωή τους εκατοντάδες αθώοι άμαχοι. 

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών υψώνουμε ασπίδα προ-
στασίας στις Ελληνίδες Αστυνομικούς, αποκρούοντας  κάθε αναχρονιστική αντί-
ληψη του παρελθόντος και είμαστε υπέρμαχοι των όποιων μελλοντικών τους 
διεκδικήσεων.

8 Μαρτίου: Τιμούμε την Ελληνίδα αστυνομικό

19 σύγχρονηαστυνομία



Ευχαριστήριο Ε.ΑΣ.Υ.Α. για την άψογη διοικητική μέριμνα
προς τις ενισχυτικές Δυνάμεις που μετέβησαν στη Λάρισα

Απειλούν ευθέως αστυνομικούς

        Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εκφράζουμε την ικανοποίησή μας 
για την άψογη διοικητική μέριμνα την οποία έτυχαν οι διμοιρίες της Υ.Α.Τ. κατά την 
πρόσφατη μετακίνησή τους, προς ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, 
στο πλαίσιο των  αγροτικών κινητοποιήσεων.

        Όπως οι ίδιοι συνάδελφοι-μέλη της Ε.ΑΣ.Υ.Α. μας μετέφεραν και σε αντίθεση 
με παρελθόντα έτη όπου οι μετακινήσεις δυνάμεων εκτός Αττικής αποτελούσαν 
μόνιμο πρόβλημα, δεν παρουσιάστηκε κανένα ζήτημα διαμονής & σίτισης, ενώ ο 
χρόνος εργασίας τηρήθηκε στο έπακρο.

        Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Α’ Αντιπρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. & Πρόεδρο της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λάρισας κ. ΝΤΑΒΟΥΡΑ Αθανάσιο, καθώς και 
τους κ.κ. Γενικό Αστυνομικό Περιφερειακό Διευθυντή Θεσσαλίας και τον Διευθυ-
ντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας.

        Ευχόμαστε η άψογη αυτή οργάνωση και συναδελφική αλληλεγγύη, να αποτε-
λέσει οδηγό σε μελλοντικές μετακινήσεις δυνάμεων εκτός της Αττικής.

Σε μια περίοδο που την χώρα μας απασχόλησε έντονα το φαινόμενο της 
Αθλητικής Βίας, μετά τη στυγερή δολοφονία του 19χρόνου Άλκη στη Θεσσαλο-
νίκη, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να αναδείξουμε και να καταγγείλουμε 
την ευθεία στοχοποίηση που υφίστανται πλέον οι συνάδελφοι - μέλη της Ένωσής 
μας, που υπηρετούν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας της Διεύ-
θυνσης Ασφάλειας Αττικής, οι οποίοι αποτελούν την προμετωπίδα της πολιτείας 
για την αντιμετώπιση του καρκινώματος της οπαδικής βίας στη χώρα μας. 

Η στοχοποίηση αυτή, έχει φτάσει στο σημείο όπως μας καταγγέλλεται να 
απειλούνται συνάδελφοί μας εντός και εκτός υπηρεσίας. Ενώ μόλις χθες, οργα-
νωμένοι οπαδοί με περισσό θράσος, ανήρτησαν υβριστικό πανό με προσωπική (!)
αναφορά στο όνομα συναδέλφου μας υπηρετούντα επί χρόνιαστην συγκεκριμέ-
νη Αστυνομική Υπηρεσία, με αφορμή την πρόσφατη προφυλάκιση από την Δικαι-
οσύνη οπαδών της ομάδας τους για διακεκριμένη αθλητική βία! Το συγκεκριμένο 
γήπεδο μάλιστα ήταν γεμάτο με οπαδούς και έχει καταγγελθεί πολλάκις ως ακα-
τάλληλο για την διεξαγωγή αγώνων. 

ΩΣ ΕΔΩ
  Δυστυχώς, παρά τις μεγαλόστομες εξαγγελίες για την καταπολέμηση 
του φαινομένου, στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο δεν είδαμε πουθενά να περιγρά- 

φεται με σαφήνεια ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και η θεσμική θω-
ράκιση – προστασία των αστυνομικών που εμπλέκονται εκ της φύσεως της απο-
στολής τους με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

  Κατά την άποψή μας εκτός από την αδήριτη ανάγκη της επαναφοράς 
του «Νόμου ΟΡΦΑΝΟΥ» για αδικήματα που σχετίζονται  με την αθλητική βία, 
πρέπει να γίνει και μια σειρά από παρεμβάσεις που να αφορούν τους αστυνομι-
κούς που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του φαινομένου.

Επισημαίνεται πως δεν προβλέπεται καμία ιδιαίτερη ποινή για υβριστικά 
συνθήματα και πανό εναντίον της Αστυνομίας και δεν προβλέπονται ως αναβαθ-
μισμένα, αδικήματα επίθεσης κατά αστυνομικών τόσο εντός όσο και εκτός υπη-
ρεσίας λόγω της ιδιότητας τους, κυρίως εκείνων που συμμετέχουν σε συλλήψεις. 
Δεν προβλέφθηκε επίσης τίποτα για τον τρόπο εκτέλεσης καθηκόντων των αστυ-
νομικών σε αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου ουσιαστικά εκτελούν υπηρεσία ως 
«security» των ιδιωτικών ανωνύμων εταιριών αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας 
της αρμόδιας αστυνομικής Υπηρεσίας, Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής 
Βίας, της οποίας ο ρόλος είναι κομβικός αλλά έχει ακόμα περιορισμένες δυνατό-
τητες και οι αστυνομικοί της εργάζονται υπό καθεστώς απειλών από τους χούλι-
γκαν των ομάδων. 

Κλείνοντας, δηλώνουμε αλληλέγγυοι στους συναδέλφους - μέλη της 
Ένωσης Αθηνών που στοχοποι ήθηκαν και ανακοινώνουμε ότι παρόλο που το νο-
μοσχέδιο για την αθλητική βία είναι πλέον νόμος του κράτους, εμείς θα προχωρή-
σουμε σε μια σειρά από παρεμβάσεις, μέσω των θεσμικών μας οργάνων,προκει-
μένου να θωρακιστεί πρωτίστως ο αστυνομικός ώστε να δύναται  στην συνέχεια 
να προστατέψει και τους ίδιους τους φορολογούμενους πολίτες. Οι προτάσεις 
αυτές θα δημοσιοποιηθούν και εάν δεν υιοθετηθούν από τους ιθύνοντες θα φέ-
ρουν για μια ακόμα φορά ακέραια την ευθύνη των παραλείψεών τους.
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Είναι κρίμα να αισθάνεσαι αδικία…

Ελληνική Αστυνομία έτος 2022! Η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί, το προσωπικό 
των μάχιμων Υπηρεσιών έχει μειωθεί δραστικά και όμως η Πολιτεία δεν αντι-
λαμβάνεται τους λόγους. Αντ’ αυτού ασχολούμαστε με πανεπιστημιακές και δι-
καστικές αστυνομίες, χωρίς να διορθώσουμε - διαρθρώσουμε τα ήδη υπάρχοντα 
προβλήματα της ΕΛ.ΑΣ. Το παρελθόν έχει αποδείξει ότι πάντα αποτυγχάνουν νέα 
εγχειρήματα βασιζόμενα σε προβληματικές βάσεις, αλλά Φυσική και Πολιτική 
Ηγεσία το παραβλέπουν.

Το κύριο θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζονται όλα τα κατά καιρούς μεγαλεπήβολα 
σχέδια των ιθυνόντων είναι το αστυνομικό προσωπικό. Ωστόσο, οι αστυνομικοί 
και δη αυτοί που υπηρετούν στις μάχιμες υπηρεσίες της Αθήνας αντιμετωπίζουν 
καθημερινά επικίνδυνες και επίπονες καταστάσεις και στο τέλος της ημέρας,  
κάνοντας τον απολογισμό τους νιώθουν αδικία… 

Αδικία γιατί με καρατομημένη μισθοδοσία, από τις μνημονιακές δεσμεύσεις, προ-
σπαθούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους, στην ακρίβεια της πρω-
τεύουσας, μετρώντας το κάθε ευρώ με μεγάλη ευλάβεια. Επιπλέον, η συντριπτική 
πλειοψηφία αυτών, κατάγεται από την επαρχία, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του 
μισθού τους να αποτελεί η μίσθωση κατοικίας. 

Αδικία γιατί οι συνάδελφοι της Άμεσης Δράσης, των διμοιριών, της ΟΠΚΕ κλπ δί-
νουν καθημερινά μάχη με την κάθε είδους εγκληματικότητα παίζοντας την ζωή 
τους κορώνα- γράμματα, όλοι αναρωτώμενοι κάποια στιγμή στην υπηρεσιακή 
τους καριέρα: «ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ;»

Αδικία γιατί, οι συνάδελφοι που υπηρετούν στα Α.Τ. και Τ.Α. του κέντρου προσπα-
θούν να ανταπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες υπηρεσιακές ανάγκες, μη γνω-
ρίζοντας «πότε και αν» θα λάβουν το επόμενο ρεπό, με μόνιμη ιδέα στο μυαλό 

τους: «ΟΠΟΥ ΦΥΓΕΙ - ΦΥΓΕΙ», με αποτέλεσμα κάθε χρόνο πλέον του 50% του προ-
σωπικού των Υπηρεσιών αυτών, να αιτείται μετάθεση.

Για να αντιμετωπιστούν, οι παραπάνω αδικίες χρειάζεται να δοθούν κίνητρα από 
την Πολιτεία. Η Ε.Α.Σ.Υ.Α. έχει προτείνει λύσεις, αλλά Φυσική και Πολιτική Ηγε-
σία τις κρατάνε καλά κλειδωμένες στα συρτάρια τους!

Επιτέλους κύριοι, ενισχύστε μας οικονομικά. Διαλαλείτε ότι υπάρχει ανάπτυξη, 
αλλά το αστυνομικό προσωπικό, που υπηρετεί στο λεκανοπέδιο, αντί αυτής, 
αντιμετωπίζει την αυξανόμενη ακρίβεια, με τους ίδιους μισθούς από το μακρινό 
2012.

Είναι επιτακτική ανάγκη πλέον η χορήγηση επιδόματος δυσμενούς διαβίωσης/
ενοικίου, για να είμαστε σε θέση να τα βγάζουμε πέρα με τις υποχρεώσεις μας 
και το οποίο θα αποτελούσετην ελάχιστη αναγνώριση στις θυσίες μας. 

Επιτέλους κύριοι, δώστε ένα σοβαρό κίνητρο στους αστυνομικούς που υπηρε-
τούν στις μάχιμες Υπηρεσίες της Αθήνας και θα αντιμετωπίσετε το πάγιο πρόβλη-
μα των υπηρεσιών αυτών, που είναι η λειψανδρία.

Όπως αναφέρω παραπάνω η συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών που 
υπηρετούν στην Αθήνα κατάγεται από την επαρχία. Το μεγαλύτερο κίνητρο για 
αυτούς τους συναδέλφους δεν είναι άλλο από την μοριοδότηση, για να κατα-
φέρουν κάποια στιγμή να πάνε “σπίτι” τους. Είναι προφανές ότι, εάν οι μάχιμες 
υπηρεσίες, μοριοδοτούνται επιπλέον και αναλόγως, τότε οι αστυνομικοί που 
υπηρετούν σε αυτές δεν θα αισθάνονται την αδικία των κόπων τους και θα πα-
ραμένουν σε αυτές.

Οι λύσεις είναι υπαρκτές, διάθεση από την Πολιτεία όμως υπάρχει;

σύγχρονηαστυνομία

Του Ταρσούνα Παντελή 
Εκπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στο συμβούλιο Μεταθέσεων Δ/νσης Αστυν. Αθηνών



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

Νομοθετικές ρυθμίσεις ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα το Ταμείο μας έχει προβεί σε αρκετές νομοθετικές 
παρεμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ. όπως αυτές 
εκφράζονται από τους δύο εκπροσώπους της στο Δ.Σ., ένας από τους οποίους 
έχω την τιμή να είμαι εγώ.

Συγκεκριμένα:

-Την 05-11-2021 δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθ. υπ’ αριθ. 8000/28/40-δ’(Β’ 5123) Με 
το άρθρο 1 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Με την παραπά-
νω Υπουργική Απόφαση καταργήθηκε η προϋπόθεση για απονομή του εφάπαξ 
χρηματικού βοηθήματος τα τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας. Ήταν ένα 
αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. το οποίο αντιμετωπίστηκε θετικά τόσο από την Διοίκηση 
του Ταμείου όσο και από τον Υπουργό Προστασίας του  Πολίτη κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑ-
ΚΟ, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμώς. Το Ταμείο μας στην συνέχεια έχοντας 
κινηθεί γρήγορα και εξασφαλίζοντας τα σχετικά κονδύλια, προέβη στην απονομή 
των εφάπαξ βοηθημάτων στους συναδέλφους που είχαν εγκλωβιστεί με αυτή την 
διάταξη. Στο σημείο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους 
συναδέλφους στο Ταμείο που συνέβαλαν σε αυτό. Το Τμήμα Ασφάλισης ΕΛΑΣ για 
τον υπολογισμό του εφάπαξ. Το Τμήμα Εσόδων για τον υπολογισμό της ατομικής 
τους μερίδας και φυσικά το Τμήμα Λογιστηρίου και Πληρωμών. Σημειωτέον ότι το 
Ταμείο μας δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποκτήσει ενιαίο πληροφοριακό σύστη-
μα και παρόλα αυτά οι συνάδελφοι καταφέρνουν να εκπληρώσουν  πλήρως τις 
υποχρεώσεις τους και μάλιστα πολύ πριν από τις προθεσμίες που θέτει ο νόμος. 
Είναι άξιοι συγχαρητηρίων για αυτό.

-Με το υπ’ αριθ. 55.28 από 22-12-2021 Πρακτικό εγκρίθηκε σχέδιο Υπουργι-
κής Απόφασης με την  οποία ρυθμίζονται καταστατικές διατάξεις του Κ.Υ.Υ.Α.Π./
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., σχετικά με την ένταξη νέων μελών και την αύξηση των παροχών. Η εν 
λόγω Υπουργική Απόφαση υπογράφηκε από τον κ Υπουργό Προστασίας του Πο-
λίτηκαι την  23/02/2022 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ 
τ. Β΄1651/07-04-2022).  Σε αυτή προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης προαιρετικά 
των συναδέλφων που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της πρώην χωροφυλακής 
και έχουν έως 15 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Επιπλέον πέραν των όσων πα-
ροχών ισχύουν θεσπίζονται και νέες όπως η κάλυψη ενός ποσού για το εμβόλιο 
της μηνιγγίτιδας, για καρδιακές παθήσεις, χημειοθεραπείες –ακτινοθεραπείες, 
πρόσθετα μέλη, επίδομα μαστού μετά από αφαίρεση( ανά μαστό)κ.λ.π.. Σημει-
ωτέον μετά από πρόταση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.,υπήρχε ρητή διάταξη στην προηγούμενη 
Υπουργική Απόφαση για επανεξέταση των παροχών και της ένταξης  νέων με-
λών. Στην προηγούμενη υπουργική ίσχυε η προαιρετική ένταξη των συναδέλφων 
που είχαν έως 10 χρόνια υπηρεσίας. Δυστυχώς μόνο 90 συνάδελφοι εντάχθη-
καν στον Κλάδο Υγείας παρόλο την ενημέρωση που υπήρξε από το Ταμείο μας 
με την Αρωγή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Η κράτηση είναι πολύ μικρή και οι παροχές αρκετές. 
Μακάρι όλοι να είμαστε καλά και ποτέ να μην χρειαστεί να κάνουμε χρήση των 
παροχών, αλλά διανύουμε δύσκολες εποχές , ακούμε συνεχώς για θανάτους και 
ασθένειες. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει όλοι να γίνουν μέτοχοι του Κλάδου Υγείας. 
Το ταμείο μας έχει αποστείλει σε όλες τις Υπηρεσίες μέσω του pol, σχετική ενημε-
ρωτική εγκύκλιο με όλες τις λεπτομέρειες και τις σχετικές αιτήσεις. Επιπροσθέτως 
έχεις αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΤΑΠΑΣΑ , Εγκύκλιος - Έντυπα Κλ. Υγείας 
(teapasa.gr).

-Ο κλάδος Υγείας υπέγραψε σύμβαση με τον φαρμακευτικό σύλλογο Θεσσαλο-
νίκης και πλέον οι συνάδελφοι που υπηρετούν εκεί δεν χρειάζεται να πληρώ-
νουν την συμμετοχή τους στα φάρμακα. Πηγαίνουν στον φαρμακοποιό, εκτελούν 
τη συνταγή, η οποία επάνω γράφει «ασφαλισμένος ΚΥΥΑΠ» και δεν πληρώνουν 
τίποτα για συμμετοχή. Ο φαρμακευτικός σύλλογος αποστέλλει καταστάσεις στο 
Ταμείο με τα ποσά συμμετοχής όπου αυτό συνέχεια καταβάλλει τα προβλεπόμε-
να ποσά. Η Διοίκηση του Κλάδου Υγείας κατάφερε μετά από πολύ προσπάθεια 
και συνεχής επαφή με τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού συλλόγου Θεσσαλονίκης 
να υπογραφεί αυτή η σύμβαση.Της οφείλεται ένα μεγάλο μπράβο και στον Πρό-
εδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είμα-
στε στην τελική διαδικασία υπογραφής με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Χανίων, 
μετά από την αρωγή των συναδέλφων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χα-
νίων, τους οποίους θερμά ευχαριστώ. Είναι μία απόδειξη ότι ο υγιείς συνδικαλι-
σμός μπορεί να καταφέρει αρκετά πράγματα για το καλό των συναδέλφων. Τέλος 
είμαστε σε επαφή με αρκετούς ακόμα συλλόγους και ιδιαίτερα με τον Πανελλήνιο 
φαρμακευτικό σύλλογο, ώστε να υπογράψουμε σύμβαση μαζί του και να ισχύει 
για όλη την Ελλάδα. Αν το καταφέρουμε αυτό θα είναι μεγάλη ανακούφιση για 
όλους τους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας, οι οποίοι ταλαιπωρούνται με το 
να στέλνουν τις αποδείξεις στο Ταμείο για να γίνει η σχετική εκκαθάριση και μά-
λιστα αρκετοί από αυτούς δεν ασκούν καν το δικαίωμα τους.

 -Με την υπ’ αριθ. 8000/28/30-ιε΄από 16-12-2021 Απόφαση Υπουργού Προστα-
σίας του Πολίτη εγκρίθηκε η διενέργεια – εκπόνηση της εν λόγω Αναλογιστι-

κής Μελέτης των Τομέων Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.Α.Σ.) και Υπαλλήλων 
Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.).Η αναλογιστική μελέτη αποφασίστηκε από το 
Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. προκειμένου να διαπιστωθεί  η οικονομική κατάσταση των 
δύο Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. ώστε να  τροποποιηθεί η παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 8000/20/89-α’ από 10-3-2014 (Β΄625) Απόφασης του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που αφορά στις κρατή-
σεις στον προκαταληκτικό και καταληκτικό μισθολογικό βαθμό (ή μισθολογικό 
κλιμάκιο) κατά τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, στους ασφαλισμένους 
των εν λόγω Τομέων. Αυτό κρίνεται επιβεβλημένο μετά και την ψήφιση του νέου 
βαθμολογίου. Και σε αυτή την περίπτωση τα ανακλαστικά της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ήταν 
γρήγορα. Μάλιστα η τροποποίηση θα είναι τέτοια  και η κράτηση θα μειωθεί 
τόσο ώστε να μην επιβαρυνθούν οι συνάδελφοι από αυτές τις κρατήσεις, το 
αντίθετο  μάλιστα θα έχουν και όφελος όσο αφορά το χορηγούμενο εφάπαξ 
.Ειδικά για τους συναδέλφους που αποστρατεύτηκαν με το όριο ηλικίας στο 
τέλος του 2021 και πήραν δύο βαθμούς χωρίς να διανύσουν αρκετό χρονικό 
διάστημα σε αυτούς, υπάρχει μέριμνα αναδρομικής ισχύς της Απόφασης, ώστε 
αν δεν προλάβει να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και λάβουν 
οι συνάδελφοι το εφάπαξ βοήθημα, να επιστραφούν τα τυχόν παραπάνω ποσά 
που θα έχουν καταβληθεί.

-Το Ταμείο βρίσκεται στην διαδικασία επιλογής σεναρίου μετά από αναλογιστι-
κή μελέτη για την τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων του  Ειδικού Λογα-
ριασμού του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..

Συγκεκριμένα: Εξετάζουμε τον επαναπροσδιορισμό της μηνιαίας εισφοράς ή τον 
ορισμό συγκεκριμένου ποσού εισφοράς για όλους τους μετόχους και όχι ποσο-
στού κράτησης επί του μηνιαίου βασικού,

• τον επανακαθορισμό της παροχής για κάθε κατηγορία μετόχων, θέτοντας 
συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων το ύψος αυτής θα διαμορφώνε-
ται κάθε φορά,

• της ένταξης σε αυτόν και ασφαλισμένων στα ταμεία της τ. Αστυνομίας Πό-
λεων με την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε και στον Κλάδο Υγείας. 

-Ανατέθηκε σε εταιρία , η μελέτη αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Τα-
μείου. Ήταν μια σημαντική Απόφαση του ΔΣ, γίνεται για πρώτη φορά και θέλω 
να πιστεύω ότι σύντομα θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο 
τρόπο τα περισσότερα από τα ακίνητα μας. Σημειώνεται ότι  κάποια από αυτά 
είναι μη αξιοποιήσιμα για αρκετά χρόνια. Οι μελέτες μας παρουσιάστηκαν στο 
ΔΣ και σύντομα θα ληφθεί και σχετική Απόφαση.  Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. μετά από απόφαση 
του Προέδρου της κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, θα απευθυνθεί σε εταιρία realestate, ώστε 
να σχηματίσει εμπεριστατωμένη άποψη ως προς τον τρόπο αξιοποίησης των 
ακινήτων.

Το Ταμείο μας  ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του παρά τις δύσκολες 
συνθήκες covid που διανύουμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει διαρκώς . 
Δεν έχει σταματήσει τις εργασίες του  ποτέ. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχει δικές 
του καταστατικές διατάξεις, ότι είναι εκτός ΕΦΚΑ και τέλος ότι για τον τρόπο και 
το ύψος των εκάστοτε παροχών αποφασίζει μόνο ο Υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη. Το Ταμείο ανήκει στους μετόχους του, δεν επιδοτείται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό και σε αυτούς θα παραμείνει. Όποιος επιχειρήσει το παραμικρό 
θα μας βρει απέναντι του.
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Δικαστική Αστυνομία χωρίς αποδυνάμωση της ΕΛ.ΑΣ.
Η Ομοσπονδία μας εκφράζει την ικανοποίησή της, χαιρετίζοντας την απόφαση 
(2780/φ.356 από 11.2.2022) του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνου ΤΣΙΑΡΑ, 
σύμφωνα με την οποία συγκροτείται ομάδα εργασίας με αντικείμενο την ίδρυση 
Δικαστικής Αστυνομίας.

Επειδή και παλαιότερα επιχειρήθηκε η εφαρμογή του νόμου 2145/93 «Ρύθμιση 
θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών 
απονομής δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων», που προβλέπει τη λειτουργία της, ευ-
ελπιστούμε ότι αυτή τη φορά ο νομοθέτης θα απαλλάξει την Ελληνική Αστυνομία 
από τα πάρεργα που την επιβαρύνουν, όπως:

• οι επιδόσεις δικογράφων και άλλων δικαστικών εγγράφων

• η απασχόληση σε σωφρονιστικά καταστήματα  

• οι μεταγωγές

Την ίδια ώρα, ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη προσπάθειες του παρελθόντος περί 
ίδρυσης και στελέχωσης του ειδικού αυτού σώματος με αποσπάσεις-μετατάξεις 
αστυνομικών προειδοποιούμε ότι μια τέτοια δυσμενής εξέλιξη θα μας βρει αντί-
θετους.

Θέση μας είναι ότι οι όποιες νέες ρυθμίσεις, δεν θα θίγουν τις ισχύουσες διατάξεις 
που ορίζουν την αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και τη σχέση της με τις 
εισαγγελικές αρχές.

Στόχος του νομοθέτη πρέπει να είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία των θε-
σμών, αφενός διαφυλάττοντας την αυτονομία ρόλων και ενεργειών ενός εκάστου, 
αφετέρου δε αποτρέποντας ενδεχόμενη αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων που θα 
προκαλούσε σύγχυση και διαρκή τριβή μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών και ορ-
γάνων.

Στον ευαίσθητο τομέα της εσωτερικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης και της 
δικαιοσύνης οποιαδήποτε μεταρρύθμιση για να είναι αποτελεσματική, πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη της όλα τα δεδομένα και προφανώς να βρίσκει σύμφωνους 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς.

Η νέα υπηρεσία να λειτουργεί όχι «στα χαρτιά», αλλά με επάρκεια δικών της στε-
λεχών και κονδυλίων, και βεβαίως, χωρίς να αποδυναμώνεται η Ελληνική Αστυ-
νομία μας.
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Δώστε μας κίνητρα
Του Παπαγεωργίου Γιωργίου

Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. 

Τον Σεπτέμβριο του 2021 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Θεοδωρικάκος σε 
ραδιοφωνική εκπομπή του ΣΚΑΙ, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Η αστυνομία έχει πετύ-
χει μία σειρά πράγματα, αλλά μπορεί να πετύχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα 
και τα οποία θεωρώ χρήσιμα. Το πρώτο και βασικό είναι να αυξηθεί η παρουσία 
της αστυνομίας στις γειτονιές, παντού, και ιδίως στο λεκανοπέδιο Αττικής στο 
οποίο βρίσκεται το 70% της εγκληματικότητας». Και συνεχίζοντας συμπλήρωσε: 
«Θα συνεχιστεί η αστυνόμευση με την ομάδα ΔΙΑΣ, θα επιδιώξουμε να ενδυναμώ-
σουμε τα Αστυνομικά Τμήματα διότι από παντού μου αναφέρονται προβλήματα 
υποστελέχωσης. Θέλω να εξετάσω πού ακριβώς εντοπίζονται, σε ποιες περιοχές 
και τι δυνατότητες έχουμε αναδιάταξης και μεταρρύθμισης της οργανωτικής δο-
μής της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να αυξηθεί η παρουσία της στις γει-
τονιές. Ο πολίτης θέλει τον αστυνομικό κοντά του. Το δεύτερο που ζήτησα από την 
ΕΛ.ΑΣ είναι η εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί 
στον τομέα της αντιμετώπισης των ναρκωτικών». Μάλιστα. 

Να σας μεταφέρω λοιπόν και εγώ με την σειρά μου κάποιες σκέψεις μου, τις οποί-
ες έχω καταγράψει ξανά και ξανά μέσα από το βήμα που μου δίνεται στην συ-
γκεκριμένη εφημερίδα της Ένωσης. Εν συντομία λοιπόν θα σας αναφέρω ότι το 
σύγχρονο μάνατζμεντ εκτός των δυνατοτήτων «αναδιάταξης και μεταρρύθμισης» 
της οργανωτικής δομής της ΕΛ.ΑΣ για την επίτευξη του σκοπού που πολύ ορθά επι-
σημαίνει ο κ. υπουργός προϋποθέτει και κάτι άλλο εξίσου βασικό. Την δημιουργία 
κινήτρων.  Και αυτά πιστέψτε με εκλείπουν σε πολύ μεγάλο βαθμό σε μια σειρά 
ΜΑΧΙΜΩΝ υπηρεσιών με ότι αυτό συνεπάγεται. Η επαγγελματική ευσυνειδησία, 
το υψηλό αίσθημα του καθήκοντος και το φιλότιμο των Ελλήνων αστυνομικών που 
υπηρετούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής φτάνει (διαχρονικά) και περισσεύει για 
να σώνει κάθε φορά την παρτίδα. Ως πότε;;; 

Υπηρεσίες πρώτης γραμμής και ανταπόκρισης όπως  η Άμεση Δράση, η ΔΙΑΣ ή 
κάποιες υπηρεσίες Ασφάλειας δεν παίρνουν ένα επίδομα. Λύνεται το θέμα με τα 
επιδόματα θα μου πείτε;;; Εν μέρει ναι θα απαντήσω, κρίνοντας από άλλες υπηρε-
σίες που λαμβάνουν κάποιο επίδομα και το θεωρούν ως βασικό στοιχείο παραμο-
νής στην υπηρεσία (πχ. ΔΑΕΑ).Το χρηματικό είναι κίνητρο. Ειδικά εδώ στην Αθήνα, 
που όλα είναι πιο ακριβά, ενοίκια στα ύψη και οι μετακινήσεις πλέον πανάκριβες. 
Δεν είναι λίγες οι φορές που συνάδελφοι καλούνται να κάνουν χιλιόμετρα με τα 
δικά τους μέσα προκειμένου να εκτελέσουν κάπου υπηρεσία και αυτό να  θεω-
ρείται «φυσιολογικό» και ακόμη πιο φυσιολογικό να μην επιστρέφεται ένα ευρώ. 
Γνωστά τα θέματα.

Η μοριοδότηση είναι κίνητρο. Κάποτε είχαμε φτάσει πολύ κοντά, ας το ξαναδού-
με. Υπάρχουν συνάδελφοι με 20, 25 χρόνια υπηρεσίας και επειδή «κόλλησαν» στην 

Αττική και σε διάφορες υπηρεσίες, πολλές από τις οποίες υψηλής επικινδυνότη-
τας (ΔΑΕΑ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ κ.α) δεν μπορούν να μετατεθούν στον τόπο συμφερόντων 
τους. Πολύ απλά, διότι τα «μόρια» που συγκεντρώνουν στον νομό με το 70% της 
εγκληματικότητας όπου υπηρετούν και με τα 20-25 χρόνια στο «πεζοδρόμιο» ως 
δια μαγείας δεν αβγαταίνουν σχεδόν ποτέ, οπότε…δεν αρκούν!!! Κι αυτά γνωστά. 
Αν δεν υπάρξει ένας εξορθολογισμός και μια σοβαρή μεταρρύθμιση προς αυτή 
την κατεύθυνση γιατί ο συνάδελφος να μείνει στον «δρόμο» και σε μια πιο μάχι-
μη υπηρεσία;;; Εξετάστε λοιπόν σε ποιες υπηρεσίες εντοπίζεται «υποστελέχωση» 
και γιατί ,σε ποιες «υπερστελέχωση» και γιατί… και για ποιο λόγο οι συνάδελφοι 
προτιμούν τις υπερστελεχωμένες και τις πιο «χαλαρές» υπηρεσιες. Και αφού τις 
βρείτε, δώστε κίνητρα σε αυτές που πρέπει για να εξισορροπηθεί η κατάσταση. 

Επίσης τα οχήματα, τα τεχνικά μέσα και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός είναι κίνη-
τρα. Όταν ο αστυνομικός πληρώνει από την τσέπη του τον εξοπλισμό του, όταν 
μετακινείται με «σαράβαλα», κάνει κάθε τόσο τον «μάστορα» και όταν τον χει-
μώνα κρυώνει και το καλοκαίρι «βράζει» σε ένα υπηρεσιακό όχημα, οι υπηρεσίες 
που θα προσφέρει θα είναι αν μη τι άλλο χαμηλότερης ποιότητας για ευνόητους 
λόγους. Καταλαβαινόμαστε πιστεύω. Ξεκινήστε επομένως από καταστάσεις καθη-
μερινές, υπηρεσιακής ρουτίνας και φέρτε λύσεις. Θα εντυπωσιαστείτε από το απο-
τέλεσμα στο πεδίο της υπηρεσιακής  αλλά και της ατομικής απόδοσης στο πλαίσιο 
της μείωσης της εγκληματικότητας και όχι μόνο στις σοβαρές υποθέσεις και τα ναρ-
κωτικά αλλά και στην μικρο εγκληματικότητα που ταλανίζει την Αττική και όχι μόνο.  
Θεσπίστε και κάποια κίνητρα απόδοσης εν ανάγκη, όπου αυτό  κρίνεται σκόπιμο ή 
χρήσιμο.

Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα μικρά ή και μεγαλύτερα κίνητρα αλλά δεν είναι 
σκοπός μου να κουράσω. Φρονώ πως η ουσία της σκέψης μου έχει αποτυπωθεί. 
Θα κλείσω όμως με ένα τελευταίο. Ενισχύστε και θωρακίστε τον Έλληνα αστυνομι-
κό από τις καθημερινές επιθέσεις που δέχεται, λεκτικές, θεσμικές ή άλλες. Φέρτε 
τον με σύγχρονες δράσεις και νέες προσεγγίσεις σε μια νέα εποχή συνεργασίας και 
συμμαχίας με τον πολίτη. Μόνο αν ο πολίτης κατανοήσει ότι ΜΑΖΙ θα καταπολε-
μήσουμε την εγκληματικότητα θα γίνει πράξη η συντριπτική μείωση της εγκλημα-
τικότητας. Θέλουμε την κοινωνία στο πλευρό μας και όχι απέναντι μας. Και αν o 
πολίτης μας θέλει μία φορά κοντά του, εμείς τον θέλουμε χίλιες. Το έχουμε απο-
δείξει με τις πράξεις μας ουκ ολίγες φορές. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουμε εμείς. 
Έχουμε τον τρόπο, έχουμε την εκπαίδευση, έχουμε τη διάθεση να προσφέρουμε. 
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μην δημιουργείτε αντικίνητρα
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Τα Προεδρεία των Ενώσεών μας πραγματοποίησαν την Παρασκευή 21 Ιανουαρί-
ου 2022 συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ Πα-
ναγιώτη. Στην εν λόγω συνάντηση παρόντες ήταν επίσης ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
Χρήστος, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριος, ο 
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κων/νος και ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ. 

 Από πλευράς μας τέθηκαν κάποια θεσμικά ζητήματα που αφορούν το 
σύνολο των μελών των Ενώσεών μας όπως: 

• Θεσμοθέτηση επιδόματος δυσμενούς διαβίωσης για τους υπηρετούντες 
στην Αττική.

• Αύξηση μηνιαίων ωρών & ετήσιου πλαφόν αποζημίωσης νυχτερινής εργα-
σίας.

• Αναβάθμιση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (υπηρεσιακά λεωφορεία, περιπολι-
κά οχήματα, μηχανές κλπ).

• Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός των συστημάτων επικοινωνίας.

• Ενιαίος τρόπος πρόσληψης στην ΕΛ.ΑΣ. αποκλειστικά μέσω του συστήμα-
τος των πανελλαδικών εξετάσεων - αύξηση του αριθμού των εισακτέων στις 
Αστυνομικές Σχολές.

• Θεσμική θωράκιση των αστυνομικών κατά την διάρκεια εκτέλεσης των κα-
θηκόντων τους. (Κατάρτιση σαφούς πλαισίου δράσης κάθε αστυνομικής 
Υπηρεσίας, χρήση νέων τεχνολογιών, θέσπιση θεσμού του Συνηγόρου του 
Αστυνομικού, επαναφορά του άρθρου 315Α Π.Κ., όπως ίσχυε μέχρι το 2009).

• Μοριοδότηση - κίνητρα υπηρετούντων στην Αττική.

• Απεμπλοκή από τη φύλαξη πειστηρίων στις Αστυνομικές Υπηρεσίες.

• Αποδέσμευση των αστυνομικών από πάρεργα όπως επιδόσεις δικογράφων, 
γνήσια υπογραφής κλπ.

• Δημιουργία ειδικών χώρων κράτησης των κρατουμένων στα νοσοκομεία για 
την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας απόδρασης.

   Τέθηκαν επίσης και επί μέρους τοπικά ζητήματα όπως:

• Έλλειψη προσωπικού σε Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας.

•  Άμεση ανάγκη ανακατανομής προσωπικού μεταξύ υπερτροφικών και ατρο-
φικών αλλά και εντός των ίδιων Υπηρεσιών. π.χ. στη Διεύθυνση Άμεσης Δρά-
σης Αττικής παρότι αριθμεί τέσσερις χιλιάδες αστυνομικούς, στα περιπολικά 
και στην ομάδα Ζ υπηρετεί μόλις το 25%.

• Η κατάργηση παρωχημένων δομών – Υπηρεσιών όπως η Υποδιεύθυνση Πε-
ζών Περιπολιών.

• Η επέκταση της δυνατότητας αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας σε Υπη-
ρεσίες όπως: Φρουρά Α.Μ.Α., Φρουρά Α.Ε.Α./Δ.Ε.Λ.,  Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

• Ο εξορθολογισμός των μέτρων Τάξης - Ασφάλειας - Τροχαίας.

• Οι ακατάλληλες κτιριακές υποδομές ορισμένων Υπηρεσιών ιδίως του Πει-
ραιά, της Β/Α και της Δυτικής Αττικής.

• Κατάργηση των σταθερών - ακίνητων στόχων και πλήρης συμμόρφωση με 
το Π.Δ. 141/1991.

• Αύξηση επιδομάτων Υπηρεσιών πρώτης γραμμής (π.χ. Δ.Α.Ε.Α.) και θεσμο-
θέτηση χορήγησης επιδόματος και σε άλλες Υπηρεσίες που αποτελούν την 
προμετωπίδα στην αντιμετώπιση του εγκλήματος. 

• Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου, ατομικά για κάθε αστυνομικό 
¨e-portfolio¨, που θα αναφέρονται οι μισθολογικές-βαθμολογικές προαγω-
γές, αναλυτικά τα μόρια και ο τόπος συμφερόντων, ηλεκτρονική αποστολή 
αιτήσεων και αναφορών (π.χ. αίτηση αδείας).

Ο κ. Υπουργός από την πλευρά του επέδειξε ιδιαίτερη προσοχή στα ζη-
τήματα τα οποία τέθηκαν από τα Προεδρεία, τονίζοντας ότι θα καταβάλλει προ-
σπάθεια ώστε ορισμένα από αυτά να επιλυθούν στο προσεχές μέλλον (όπως π.χ. 
η νυχτερινή εργασία, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, τα υπηρεσιακά οχήματα κ.α.). 

Ως Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττι-
κής και Πειραιά θέσαμε την ατζέντα των κυριότερων ζητημάτων που απασχο-
λούν τα μέλη μας, θα βρισκόμαστε δε σε συνεχή επαγρύπνηση και σε διαρκή 
επικοινωνία με τη Φυσική και την Πολιτική Ηγεσία. Δεν θα υποστείλουμε τη ση-
μαία του αγώνα ωσότου επιλυθούν τα προβλήματα της καθημερινότητας και θα 
πιέζουμε μέχρι να υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου θα δρο-
μολογηθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα μεγάλα θεσμικά ζητήματα.

                                  Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Η επίλυση θεσμικών και τοπικών ζητημάτων κυριάρχησε  
στη συνάντηση των Ενώσεων Αττικής με την Πολιτική  

& Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.
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