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Στις 3,4,5,6,7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για την εκλογή και ανάδειξη του Διοικητικού Συμβου- 
λίου, των Αντιπροσώπων και λοιπών οργάνων. Άξιο λόγου η πρωτοφανής συμμετοχή των μελών της Ένωσης , η οποία ξεπέρασε κάθε προσδοκία , καθώς ψήφισαν 
7058 μέλη σε σύνολο 10000 μελών περίπου, δείχνοντας ξεκάθαρα την διάθεση τους να συμμετέχουν ενεργά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φετινές αρχαιρεσίες διεξή-
χθησαν για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια απαλλαγμένες από κάθε είδους χαρακτήρα πολιτικοποιημένων παρατάξεων μέσω του ενιαίου ψηφοδελτίου. 

  Κλείνοντας, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες και άντρες συναδέλφους που με τίμησαν με την ψήφο τους και με αυτό τον τρόπο εκλέχθηκα μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου . Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο της Ένωσης, κύριο ΠΑΚΟ Δημοσθένη , για την απόδοση του τίτλου και ρόλου ως Ειδικό Γραμματέα Τύπου 
και Μ.Μ.Ε.-Υπεύθυνο έκδοσης Εφημερίδας, αναλαμβάνοντας υπεύθυνα να ανταποκριθώ σε αυτό τον σημαντικό και δημιουργικό ρόλο συνδράμοντας έτσι στην 
λειτουργία και στο έργο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.    

Του Φούκα Θεόδωρου 
Ειδικού Γραμματέα Τύπου και Μ.Μ.Ε Ε.ΑΣ.Υ.Α. –Υπεύθυνου έκδοσης εφημερίδας

Eκ της Διευθύνσεως

Νέα Θητεία - Νέες Προκλήσεις

Την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και 
ώρα 13:00 συγκροτήθηκε σε Σώμα το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ως 
εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.  

- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΦΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στο πρώτο μου άρθρο στη «Σύγχρονη Αστυνομία» ύστερα από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της Ένωσής μας, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους συνάδελ-
φους-μέλη μας για την πρωτοφανή συμμετοχή τους και το ιστορικό ρεκόρ των 7.000 και πλέον ψηφισάντων, το οποίο προφανώς αποτυπώνει ότι οι συνάδελφοι 
αναγνωρίζουν τον αγώνα που δίνουμε όλα αυτά τα χρόνια.

Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. που με τίμησε για ακόμα μια φορά με το αξίωμα του Προέδρου και να ευχηθώ σε 
όλους τους καλή δύναμη, όπως επίσης και στους 141 αντιπροσώπους που εξελέγησαν. Η μεγαλύτερη ευθύνη που φέρουμε όλοι μας είναι η εξωστρέφεια, η σωστή 
ενημέρωση των μελών και η διαρκής παρουσία στις Υπηρεσίες. Έτσι θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε τι είναι το συνδικαλιστικό κίνημα, τι προσφέρει, τι έχει προ-
σφέρει και μέχρι που είναι οι δυνατότητές του. Είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει η τοξικότητα των «αγωνιστών» του πληκτρολογίου για τους οποίους για όλα τα 
στραβά την ευθύνη έχουν οι συνδικαλιστές, για όλα τα καλά η Διοίκηση και οι Κυβερνήσεις! 

Υ.Γ.1: Αν δεν μπει φρένο στο ατελείωτο ρουσφέτι το οποίο έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τις λίγες προσλήψεις που γίνονται, ο Οργανισμός 
που λέγεται Ελληνική Αστυνομία θα «πτωχεύσει»…

Υ.Γ.2 : Στις πρώτες εκλογές μετά από δώδεκα χρόνια με το σύστημα του ενιαίου ψηφοδελτίου, προσωπικά έβγαλα δυο συμπεράσματα: α) ότι με αυτό το εκλογικό 
σύστημα μόνο όσοι έχουν πραγματικά τη διάθεση για αγώνα και προσφορά μπορούν να εκλεγούν, β) ότι οι τοξικές και με κομματικό υπόβαθρο παρατάξεις έκαναν 
τεράστια ζημιά τόσο στο συνδικαλιστικό κίνημα, όσο και στους ίδιους τους συναδέλφους. 

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



Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν
υποχρεωτικά τις θέσεις του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Με «αποφασίζομεν και διατάσσομεν»  
απαγόρευσαν τις μεταθέσεις

Τη στιγμή που η διάχυτη αγωνία και αγανάκτηση των αστυνομικών σε όλη τη 
χώρα χτυπά «κόκκινο» - για τους γνωστούς λόγους που μας ανάγκασαν μόλις 
την περασμένη εβδομάδα να προβούμε σε πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας στη Θεσσαλονίκη - το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποκαλύπτεται 
σήμερα ότι ούτε το μήνυμα έλαβε, ούτε καλλιεργεί ελπίδες για αλλαγή της κατά-
στασης, όντας δυστυχώς μακριά από τις πραγματικές ανάγκες της Ελληνίδας 
και του Έλληνα Αστυνομικού.
Το μαύρο σκοτάδι που πνίγει την ελπίδα για βελτίωση της υπηρεσιακής και 
οικογενειακής ζωής χιλιάδων αστυνομικών, κάλυψε σήμερα τη συνεδρίαση του 
Κατώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων, το οποίο αποφάσισε να μην εγκρίνει αιτή-
ματα των β’ τακτικών μεταθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, υποκύπτο-
ντας (;) ενδεχομένως σε εξωθεσμικές νουθεσίες και παρεμβάσεις του Αρχηγείου 
και του Υπουργείου. Η εντολή εισακούστηκε! «Καμία μετάθεση»… Και το χειρό-
τερο; Επιχείρησαν να αποκρύψουν το ανοσιούργημα των αποφάσεών τους!
Έως εδώ!
Ας συνειδητοποιήσουν, λοιπόν, ότι η Αστυνομία δεν είναι βιλαέτι τους, δεν 
τους ανήκει προσωπικά και γι΄αυτό  με κάθε κόστος θα μας βρουν απέναντι. Η 
Αστυνομία θα σταθεί όρθια σ’ αυτή  τη δύσκολη στιγμή. Θα παλέψουμε και για 
το δίκιο μας, αλλά και  γιατί η κοινωνία στηρίζει μια δημοκρατική αστυνομία.
Ας γνωρίζουν ότι αρνούμαστε να δικαιολογήσουμε μια απαράδεκτη, συνεχι-
ζόμενη διαδικασία εκμετάλλευσης χιλιάδων συναδελφισσών και συναδέλφων 
μας σε όλη την χώρα, όταν πεισματικά και βιάζοντας κάθε λογική σκέψη, αποφα-
σίζουν να μην καλύπτουν τις κενές οργανικές θέσεις. Αντιθέτως, δικαιούμαστε 
να καταγγείλουμε ότι ανακοινώθηκε η ίδρυση νέων Γραφείων αντιμετώπισης 
της ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς να υπάρχει η στοιχειώδης πρόβλεψη για τη 
στελέχωσή τους… Το γεγονός ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν προκήρυξαν 
καμιά  θέση  σε  οποιονδήποτε νομό, παρόλο που οι περισσότεροι έχουν κενές 
οργανικές θέσεις, γεννά περαιτέρω εύλογα ερωτήματα τα οποία πρέπει να 
απαντηθούν άμεσα.
Θα απαντήσετε Κύριοι στο αστυνομικό προσωπικό:
-Για ποιο λόγο η υπηρεσιακή πλειοψηφία αποφάσισε να μην ενισχύσει τις Διευ-
θύνσεις μέσω της διαδικασίας των μεταθέσεων;
-Για ποιο λόγο η υπηρεσιακή πλειοψηφία αποφάσισε να ακυρώσει επί της ουσίας 
τον μοναδικό αδιάβλητο τρόπο μεταθέσεων-την κατάκτηση της Ομοσπον-

δίας μας- και την ίδια στιγμή να εγκρίνει αποσπάσεις σε νομούς, σπαταλώντας 
επιπλέον δαπάνες;
-Για ποιο λόγο η υπηρεσιακή πλειοψηφία αποφάσισε να παραβεί το άρθρο 14 του 
Π.Δ. 100/2003 στο οποίο αναφέρεται ότι για την πλήρωση των κενών οργανικών 
θέσεων, λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι αιτήσεις ακυρώσεων μεταθέσεων από τις 
τακτικές μεταθέσεις, ενώ γνωρίζει ότι σε αρκετές Διευθύνσεις υπήρξαν ακυρώ-
σεις;
-Για ποιο λόγο, ενώ η διοίκηση αποφάσισε την ίδρυση νέων Υπηρεσιών δεν μετέ-
θεσε από τον Πίνακα των μορίων τον ίδιο αριθμό αστυνομικών;
Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ξανά ότι κάποιοι ακολουθούν την πεπατημένη και τον 
ολισθηρό δρόμο των εύκολων αποφάσεων για λόγους επικοινωνίας και όχι 
αποτελεσματικής λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών. Αντί να εργαστούν 
για τον εξορθολογισμό της απασχόλησης του αστυνομικού προσωπικού, απαλ-
λάσσοντάς το από κάθε είδους «πάρεργα», αχρείαστες υπηρεσίες «συνοδείας», 
φύλαξης «στόχων» κλπ, συμπεριφέρονται με φοβικά σύνδρομα, μη τολμώντας να 
συγκρουστούν με τα κακώς κείμενα και να λειτουργήσουν, ως επιτάσσει το υπηρε-
σιακό καθήκον και το δημόσιο συμφέρον.  Διότι, τι άλλο πρέπει να υποθέσουμε, 
όταν  αγνοούν τις καταγγελίες μας για τις σκανδαλώδεις χρόνιες αποσπάσεις σε 
επίπεδο περιφέρειας, που πρέπει να σταματήσουν άμεσα, είτε με δαπάνες είτε 
χωρίς δαπάνες του δημοσίου; Επιπροσθέτως δε, όταν από τη μια επικαλούνται 
την υποστελέχωση της ΓΑΔΑ σε σύγκριση με την εγκληματικότητα εντός κι εκτός 
Αττικής, και από την άλλη με λογική «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» να μην 
εγκρίνουν μετακινήσεις αστυνομικών που επιθυμούν μετάθεση στη ΓΑΔΑ από 
την επαρχία;
Προειδοποιούμε ότι σε τέτοια «παιγνίδια» δεν θα συμμετάσχουμε!
Η Ομοσπονδία ακούει τον Αστυνομικό και  παραμένει σταθερά δίπλα του.
Για τους λόγους αυτούς, ο εκπρόσωπός μας στο Kατώτερο συμβούλιο μεταθέ-
σεων, αποχώρησε από αυτό, καταγγέλλοντας τις μεθοδεύσεις που θίγουν το 
αστυνομικό προσωπικό και υπονομεύουν τη θεσμική λειτουργία του συνδικαλι-
στικού μας κινήματος, ενώ επιφυλάχθηκε παντός νομίμου δικαιώματός του, ως 
νόμιμος εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας και μέλος, με δικαίωμα ψήφου, στο ως 
άνω συμβούλιο.
Οψόμεθα!
Υ.Γ.: Το καλύτερο όπλο στο κυνήγι της ψήφου είναι η αλήθεια Κύριοι.

Ντράπηκε η … ντροπή ! 
Οι αστυνομικοί που υπηρετούν στην Αττική δέχτηκαν  τη «χαριστική» βολή από 

την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από την πρωτοφανή απόφα-
ση της πλειοψηφίας του Συμβουλίου Μεταθέσεων Κατωτέρων Α.Ε.Α. για τη μη 
προκήρυξη θέσεων για τις συμπληρωματικές μεταθέσεις του έτους 2022. Η από-
φαση φρονούμε ότι προέρχεται από πιέσεις εξωθεσμικών παραγόντων, με τις 
οποίες κατ΄ουσίαν καταργήθηκε η αυτοτέλεια του Συμβουλίου Μεταθέσεων. 
Ηλίου φαεινότερο πλέον ότι η Διοίκηση «απεχθάνεται» οτιδήποτε αντικειμενικό 
που δεν εμπεριέχει «ρουσφέτι», καθώς δεν εξηγείται διαφορετικά το ΑΠΟΛΥΤΟ 
ΜΗΔΕΝ. Επειδή μάλλον ορισμένοι αγνοούν ή ενδεχομένως έχουν λησμονήσει 
την υπηρεσιακή πραγματικότητα των υπηρετούντων στην Αττική, οφείλουμε να 
επισημάνουμε ορισμένα ζητήματα:
• Οι αστυνομικοί που υπηρετούν στην Αττική έρχονται αντιμέτωποι με το χει-
ρότερο υπηρεσιακό – εργασιακό περιβάλλον της Χώρας, με τις δυσμενέστερες 
οικονομικές συνθήκες, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών έχει ως τόπο 
συμφερόντων άλλους νομούς της Χώρας.
• Την δια ώρα που συναδέλφισσες και συνάδελφοί μας περιμένουν υπομονετικά 
να μετατεθούν αξιοκρατικά με αντικειμενικά κριτήρια, αντικρίζουν κάθε χρόνο 
αντί για τους ίδιους που αναμένουν με το σταυρό στο χέρι, να μετατίθενται άλ-
λοι επωφελούμενοι από τα δεκάδες «παράθυρα» (διαζύγια, λόγοι υγείας κλπ). 

Καταγγελία των Ενώσεων Αθηνών,  
Β/Α Αττικής - Δυτικής Αττικής  και Πειραιά

Ερωτούμε τη Διοίκηση εάν έχει τη διάθεση να ελέγξει όλους αυτούς που χρησιμο-
ποιούν τέτοιες πρακτικές εις βάρος των υπολοίπων συναδέλφων μας.
• Αναφορικά με το αφήγημα ότι στις Υπηρεσίες της Αττικής δεν επαρκεί το προ-
σωπικό, αναρωτιόμαστε αν έχουν αναλογιστεί οι Διοικούντες ότι με το ατελείωτο 
ρουσφέτι των τελευταίων ετών έχουν δημιουργήσει υπερτροφικές και ατροφικές 
Υπηρεσίες μέσα στον ίδιο νομό, με αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες πρώτης γραμμής να 
είναι αυτές που υπολείπονται σε προσωπικό.
• Έχει κάτι να απαντήσει η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία στους αστυνομικούς και 
στις οικογένειές τους (και αυτοί ψηφοφόροι είναι!!!), στο ότι την ίδια ώρα που 
δεν προκηρύσσονται θέσεις, έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες προσλήψεις προ-
σωπικού με άλλο τρόπο εισαγωγής πλην των πανελλήνιων εξετάσεων και οι οποίοι 
έχουν τοποθετηθεί εξ αρχής σε νομούς της Περιφέρειας;
• Έχει κάτι να απαντήσει η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία για τους εκατοντάδες απο-
σπασμένους σε νομούς της Περιφέρειας, οι οποίοι έχουν οργανική θέση στην Αττι-
κή και τους οποίους ποτέ δεν τόλμησε να αγγίξει κανείς;
• Έχει κάτι να απαντήσει η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία για το γεγονός ότι οι αστυ-
νομικοί της Αττικής έχουν αποκλειστεί από τις αποσπάσεις με έξοδα δημοσίου, 
ενώ την ίδια ώρα εκατοντάδες δεκάδες άλλοι λαμβάνουν πακτωλούς χρημάτων;
• Έχει κάτι να απαντήσει η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία για την απόσπαση εκατό 
αστυνομικών της ΟΠΠΙ σε νομό της Περιφέρειας, ενώ την ίδια ώρα ο νόμος για 
την Πανεπιστημιακή Αστυνομία δεν λειτουργεί και πιθανόν ούτε πρόκειται να λει-
τουργήσει; 
• Έχει κάτι να απαντήσει η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία για το ότι απεργάζονται 
σενάρια απόσπασης στην Περιφέρεια επιπλέον Ειδικών Φρουρών της ΟΠΠΙ, ενώ 
την ίδια ώρα δεν προκηρύσσονται θέσεις;
Ως Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και 
Πειραιά, θα κλιμακώσουμε τις αντιδράσεις μας καθώς τα χθεσινά μηδενικά αποτε-
λούν πρόκληση και ντροπή. Απαιτούμε την επανεξέταση της απόφασης του Συμ-
βούλιου Μεταθέσεων Κατωτέρων και την προκήρυξη θέσεων εκεί που απαιτείται, 
την διερεύνηση των «παραθύρων» που προαναφέραμε και επανεξέταση των κάθε 
λογής αποσπάσεων, την πραγματική ανακατανομή προσωπικού στις Υπηρεσίες της 
Αττικής, την αύξηση του αριθμού των εισακτέων στις σχολές μέσω πανελλαδικών 
εξετάσεων κλπ.
 Αφού λοιπόν θεωρείτε τους υπηρετούντες αστυνομικούς της Αττικής τόσο σημα-
ντικούς, υιοθετήστε την πρόταση που σας καταθέσαμε δια ζώσης μέσω Υπομνή-
ματος σχετικά με τη θέσπιση επιδόματος δυσμενούς διαβίωσης για τους υπηρε-
τούντες στην Αττική.
Δε σέβεστε εμάς και τις οικογένειές μας, ήρθε η ώρα να μας νιώσετε…



4σύγχρονηαστυνομία

Συνάντηση του Δ.Σ. Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών 
πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο κ. ΣΚΟΥΜΑ Κωνσταντίνο, παρουσία του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ 
κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ Γρηγορίου, με τη συνδρομή του οποίου προγραμματίστηκε η 
συνάντηση.
       Κατά τη διάρκεια της συνάντησης καταθέσαμε στον κ. Αρχηγό Υπόμνημα 
με θεσμικά και καθημερινά ζητήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς που 
υπηρετούν στις Διευθύνσεις – Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Ε.ΑΣ.Υ.Α., τα οποία 
παραθέτουμε επιγραμματικά: 

• Θεσμοθέτηση επιδόματος δυσμενούς διαβίωσης για τους υπηρετούντες  
στην Αττική.

• Μοριοδότηση Υπηρεσιών Αττικής.

• Ενιαίος τρόπος πρόσληψης στην ΕΛ.ΑΣ. αποκλειστικά μέσω του συστήματος 
των πανελλαδικών εξετάσεων - αύξηση του αριθμού των εισακτέων στις 
αστυνομικές σχολές.

• Αποζημίωση νυχτερινής εργασίας για τους υπηρετούντες σε επιτελικές 
Υπηρεσίες - Γραμματείες (παρ.1 του αρθ.1 του Π.Δ 394/2001).

• Δυνατότητα εξ αποστάσεως εξέτασης με ηλεκτρονικά μέσα αστυνομικού, ο 
οποίος καλείται ως μάρτυρας σε ποινικό δικαστήριο.

• Πειθαρχικός έλεγχος Διοικούντων - πρόβλεψη πειθαρχικών ποινών 
σε περιπτώσεις  καταστρατήγησης  των εργασιακών δικαιωμάτων του 
προσωπικού.

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

• Θεσμική θωράκιση του αστυνομικού - ακριβές μνημόνιο ενεργειών – σαφείς 
εντολής του Κέντρου.

• Άμεση ανάγκη ανακατανομής προσωπικού μεταξύ υπερτροφικών & 
ατροφικών αλλά και των ίδιων Υπηρεσιών με αδήριτη την ανάγκη ενίσχυσης 
των Αστυνομικών Τμημάτων – Τμημάτων Ασφαλείας.

• Αποδέσμευση των Αστυνομικών Υπηρεσιών από τις εκατοντάδες φυλάξεις 
(σταθερές ή μη) κάθε λογής στόχων και μέτρων Ασφάλειας – Τάξης – 
Τροχαίας.

• Κατάργηση παρωχημένων δομών – Υπηρεσιών, όπως η Υποδιεύθυνση Πεζών 
Περιπολιών και η Ομάδα Πάνθηρες.

• Επέκταση της δυνατότητας αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας του Π.Δ. 
169/2007 με αναδρομική ισχύ στην Φρουρά Α.Μ.Α., στη Φρουρά Α.Ε.Α./
Δ.Ε.Λ., στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και στη Διεύθυνση 
Οικονομικής Αστυνομίας.

• Αποδέσμευση από τη Φύλαξη πειστηρίων – ανάθεση της αρμοδιότητας 

στην υπό Ίδρυση Δικαστική Αστυνομία. 

• Αναβάθμιση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (προβληματικές τηλεπικοινωνίας, 
απαράδεκτες κτιριακές υποδομές, απαρχαιωμένα οχήματα, προβληματική 
ανακατασκευή υπηρεσιακών λεωφορείων Δ.Α.Ε.Α.).

   Ο κ. Αρχηγός αφού ευχήθηκε καλή θητεία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξήρε 
την καθοριστική συμβολή του συνδικαλιστικού μας κινήματος στην καλυτέρευση 
των συνθηκών συγκριτικά με το παρελθόν, αλλά κυρίως στην ανάδειξη - 
διεκδίκηση δίκαιων αιτημάτων προς όφελος τόσο των αστυνομικών, όσο και των 
πολιτών. Ζήτησε δε να υπάρχει εποικοδομητική συνεργασία μαζί του μέσω της 
Ομοσπονδίας μας. Ακούγοντας ένα – ένα τα ανωτέρω ζητήματα από τον Πρόεδρο  
Ε.ΑΣ.Υ.Α. Πάκο Δημοσθένη και μελετώντας το Υπόμνημα, κατέγραψε με προσοχή 
τα περισσότερα θέματα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό, ενημερώνοντάς μας 
ότι θα πράξει ως νέος Αρχηγός του Σώματος ότι περνάει από το χέρι του ώστε 
αρκετά από αυτά να ικανοποιηθούν.  
         Από την πλευρά μας δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι τα πάντα θα επιλυθούν 
από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά όπως τονίσαμε και στον κ. Αρχηγό, αν τα 
ζητήματα αυτά δεν επιλυθούν στο μεγαλύτερο  μέρος τους, δε θα μπορούμε 
ποτέ να μιλάμε για πραγματική αστυνόμευση, σοβαρές εργασιακές συνθήκες 
και επαγγελματισμό, αλλά μόνο για φιλότιμο και τύχη. 
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θα παρακολουθούμε την εξέλιξη των 
ζητημάτων που συμπεριλαμβάνονται στο Υπόμνημά μας και όπου χρειαστεί θα 
παρεμβαίνουμε για την επίλυση ζητημάτων που απασχολούν τους συναδέλφους 
– μέλη μας.         

 

                                                                                      Αθήνα, 21 Ιουλίου 2022 
                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 604-20β 
 
Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
           Αντιστράτηγο κ. ΣΚΟΥΜΑ Κωνσταντίνο 
 

Επίδομα δυσμενούς διαβίωσης για τους υπηρετούντες στην 
Αττική: Οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και η επικινδυνότητα κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων των αστυνομικών που υπηρετούν στην Αττική είναι 
πανθομολογουμένως στο ανώτατο επίπεδο. Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία 
των συναδέλφων κατάγονται από την περιφέρεια, δεν μπορούν να μετατεθούν 
στον Τόπο Συμφερόντων τους και μεγάλο μέρος του μισθού τους δαπανάται για τη 
μίσθωση κατοικίας. Θεωρούμε ότι πλέον έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την 
χορήγηση ενός επιδόματος, που θα αποτελούσε ελάχιστη αναγνώριση και 
ανακούφιση για τους αστυνομικούς του λεκανοπεδίου. 
 

Μοριοδότηση-κίνητρα υπηρετούντων στην Αττική: Πρόβλεψη για 
επιπλέον μοριοδότηση στον πίνακα τακτικών μεταθέσεων ώστε να δίνονται κίνητρα 
μετάθεσης και παραμονής σε Υπηρεσίες που παρουσιάζουν μόνιμα έλλειψη 
προσωπικού. 
 

Ενιαίος τρόπος πρόσληψης στην ΕΛ.ΑΣ. αποκλειστικά μέσω του 
συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων - αύξηση του αριθμού των εισακτέων 
στις αστυνομικές σχολές. 
 

Αποζημίωση νυχτερινής εργασίας για τους υπηρετούντες σε επιτελικές 
Υπηρεσίες - Γραμματείες (παρ.1 του αρθ.1 του Π.Δ 394/2001, όπως 
τροποποιήθηκε) 
 

Δυνατότητα εξ αποστάσεως εξέτασης με ηλεκτρονικά μέσα 
αστυνομικού, ο οποίος καλείται ως μάρτυρας σε ποινικό δικαστήριο. 
 
 

 

 

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 

 

Πειθαρχικός έλεγχος Διοικούντων: Λογοδοσία της διοίκησης και 
πρόβλεψη πειθαρχικών ποινών σε περιπτώσεις  καταστρατήγησης  των εργασιακών 
δικαιωμάτων του προσωπικού (υγιεινή και ασφάλεια του αστυνομικού 
προσωπικού, έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση, χρόνος εργασίας κλπ). 
 

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

Θεσμική θωράκιση του αστυνομικού, ακριβές μνημόνιο ενεργειών και  
τρόπος δράσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του.  
- Τραυματισμοί Αστυνομικών σε συναθροίσεις-συγκεντρώσεις. 

Οι εντολές από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γ.Α.Δ.Α. προς τις αστυνομικές 
δυνάμεις να είναι σαφείς, ώστε να μην κινδυνεύει η ζωή και η σωματική 
ακεραιότητα των μελών μας. 
 

Άμεση ανάγκη ανακατανομής προσωπικού μεταξύ υπερτροφικών και 
ατροφικών αλλά και μεταξύ των ίδιων Υπηρεσιών. π.χ. στη Διεύθυνση Άμεσης 
Δράσης Αττικής παρότι αριθμεί τέσσερις χιλιάδες αστυνομικούς, στα περιπολικά 
και στην ομάδα Ζ υπηρετεί μόλις το 25%.  
- Σύσταση Συμβουλίου Μεταθέσεων Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής. 
- Αστυνομικά Τμήματα – Τμήματα Ασφαλείας. 

Τεράστια έλλειψη προσωπικού σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα 
Ασφαλείας. Άμεση ανάγκη για πραγματική ενίσχυση, αφού η λήψη των 
Ημερησίων Αναπαύσεων είναι δυνατή μόνο με αυτοδίκαιη χρήση. 

 

Αδήριτη η ανάγκη αποδέσμευσης των όλων Αστυνομικών Υπηρεσιών από 
τις εκατοντάδες φυλάξεις κάθε λογής στόχων και μέτρων Ασφάλειας – 
Τάξης - Τροχαίας που έχουν απομυζήσει τους αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. Ο 
πολλαπλασιασμός των απαιτήσεων από πλευράς της Πολιτικής και Φυσικής 
Ηγεσίας για άσκοπα, κατά την άποψή μας, ιδιαιτέρως μέτρα Ασφάλειας – Τάξης - 
Τροχαίας, αποβαίνει αποκλειστικά εις βάρος της φύσης και της κύριας αποστολής 
της εκάστοτε Υπηρεσίας. Παράλληλα, την ίδια ώρα που οι καθημερινές απαιτήσεις 
των Υπηρεσιών αυτών εκκρεμούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συχνό φαινόμενο 
αποτελεί η αναζήτηση ευθυνών από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές αναφορικά με 
τη διεκπεραίωση των εκκρεμούντων υποθέσεων, κάτι που βεβαίως έχει αντίκτυπο  
στην ασφάλεια των πολιτών, ενώ σοβαρές σημαντικές αστυνομικές υποθέσεις 
εγκληματικών ενεργειών δεν δύνανται να εξιχνιαστούν, αφού δεν επαρκούν οι 
αστυνομικοί για τις αναγκαίες έρευνες, παρακολουθήσεις κ.λ.π.  
 

Πειθαρχικός έλεγχος Διοικούντων: Λογοδοσία της διοίκησης και 
πρόβλεψη πειθαρχικών ποινών σε περιπτώσεις  καταστρατήγησης  των εργασιακών 
δικαιωμάτων του προσωπικού (υγιεινή και ασφάλεια του αστυνομικού 
προσωπικού, έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση, χρόνος εργασίας κλπ). 
 

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

Θεσμική θωράκιση του αστυνομικού, ακριβές μνημόνιο ενεργειών και  
τρόπος δράσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του.  
- Τραυματισμοί Αστυνομικών σε συναθροίσεις-συγκεντρώσεις. 

Οι εντολές από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γ.Α.Δ.Α. προς τις αστυνομικές 
δυνάμεις να είναι σαφείς, ώστε να μην κινδυνεύει η ζωή και η σωματική 
ακεραιότητα των μελών μας. 
 

Άμεση ανάγκη ανακατανομής προσωπικού μεταξύ υπερτροφικών και 
ατροφικών αλλά και μεταξύ των ίδιων Υπηρεσιών. π.χ. στη Διεύθυνση Άμεσης 
Δράσης Αττικής παρότι αριθμεί τέσσερις χιλιάδες αστυνομικούς, στα περιπολικά 
και στην ομάδα Ζ υπηρετεί μόλις το 25%.  
- Σύσταση Συμβουλίου Μεταθέσεων Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής. 
- Αστυνομικά Τμήματα – Τμήματα Ασφαλείας. 

Τεράστια έλλειψη προσωπικού σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα 
Ασφαλείας. Άμεση ανάγκη για πραγματική ενίσχυση, αφού η λήψη των 
Ημερησίων Αναπαύσεων είναι δυνατή μόνο με αυτοδίκαιη χρήση. 

 

Αδήριτη η ανάγκη αποδέσμευσης των όλων Αστυνομικών Υπηρεσιών από 
τις εκατοντάδες φυλάξεις κάθε λογής στόχων και μέτρων Ασφάλειας – 
Τάξης - Τροχαίας που έχουν απομυζήσει τους αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. Ο 
πολλαπλασιασμός των απαιτήσεων από πλευράς της Πολιτικής και Φυσικής 
Ηγεσίας για άσκοπα, κατά την άποψή μας, ιδιαιτέρως μέτρα Ασφάλειας – Τάξης - 
Τροχαίας, αποβαίνει αποκλειστικά εις βάρος της φύσης και της κύριας αποστολής 
της εκάστοτε Υπηρεσίας. Παράλληλα, την ίδια ώρα που οι καθημερινές απαιτήσεις 
των Υπηρεσιών αυτών εκκρεμούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συχνό φαινόμενο 
αποτελεί η αναζήτηση ευθυνών από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές αναφορικά με 
τη διεκπεραίωση των εκκρεμούντων υποθέσεων, κάτι που βεβαίως έχει αντίκτυπο  
στην ασφάλεια των πολιτών, ενώ σοβαρές σημαντικές αστυνομικές υποθέσεις 
εγκληματικών ενεργειών δεν δύνανται να εξιχνιαστούν, αφού δεν επαρκούν οι 
αστυνομικοί για τις αναγκαίες έρευνες, παρακολουθήσεις κ.λ.π.  
 

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

Κατάργηση παρωχημένων δομών – Υπηρεσιών, όπως η Υποδιεύθυνση 
Πεζών Περιπολιών και η ομάδα Πάνθηρες. 
 

Επέκταση της δυνατότητας αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας του 
Π.Δ. 169/2007 με αναδρομική ισχύ στην Φρουρά Α.Μ.Α., στη Φρουρά 
Α.Ε.Α./Δ.Ε.Λ., στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και στη 
Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. 
 

Φύλαξη πειστηρίων: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα Τμήματα 
Πειστηρίων που λειτουργούν στις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών είναι 
αποκλειστικά αρμόδια για τη φύλαξη και αποθήκευση των πειστηρίων. Όμως, τα 
τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης αδυνατούν να τα παραλάβουν και οι Εισαγγελίες 
επιστρέφουν τα πειστήρια, συντάσσοντας υπηρεσιακά σημειώματα για τη φύλαξή 
τους στις Αστυνομικές Υπηρεσίες (λόγω έλλειψης χώρων). Το αποτέλεσμα είναι να 
τα παραλαμβάνει για φύλαξη εκ νέου η Ελληνική Αστυνομία, η οποία καίτοι δεν 
διαθέτει ειδικούς χώρους φύλαξης πειστηρίων, έχει επιφορτιστεί και με αυτό το 
πάρεργο.  
 

Αναβάθμιση υλικοτεχνικού εξοπλισμού:  
- Ασύρματοι: Προβληματικό αναλογικό σύστημα στις επικοινωνίες το 

οποίο θέτει σε κίνδυνο τόσο τον πομπό (εκφωνητής) όσο και τον δέκτη 
(μηχανοκίνητες ή πεζές μονάδες) αφού σε αρκετές περιπτώσεις η μεταξύ 
τους ενδοεπικοινωνία είναι αδύνατη ή διακοπτόμενη με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για την ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα των 
αστυνομικών. 

- Κτηριακές υποδομές: Το μεγαλύτερο ποσοστό των κτηριακών υποδομών 
στην Αθήνα δεν συμβαδίζουν ούτε στο ελάχιστο με εγκαταστάσεις άλλων 
ευρωπαϊκών πρωτευουσών, κάτι που αποβαίνει εις βάρος τόσο των 
πολιτών που τις επισκέπτονται, όσο και των εργαζόμενων αστυνομικών οι 
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Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών Δ.Σ.   
Αντιπροσώπων & Λοιπών Οργάνων Ε.ΑΣ.Υ.Α. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΨΗΦΟΙ

1. ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2646
2. ΧΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1961
3. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1896
4. ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1860
5. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1828
6. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1814
7. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1808
8. ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1780
9. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1772

10. ΚΡΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1772
  11. ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 1725
  12. ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1719
  13. ΦΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1683
  14. ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1681
  15. ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1614
  16. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1296
  17. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1008
  18. ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 620
  19. ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 591
  20. ΣΩΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 506
  21. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 313
  22. ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 285
  23. ΚΑΨΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 217
  24. ΝΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 207
  25. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 67
  26. ΞΕΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 64
  27. ΜΠΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 58
  28. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 48

Ολοκληρώθηκε η διαλογή των ψήφων από τους δικαστικούς αντιπρο-
σώπους και την εφορευτική επιτροπή για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ύστερα από τις αρχαι-
ρεσίες που έλαβαν χώρα τις 3, 4, 5, 6 και 7 Ιουνίου 2022.

Οι υποψήφιοι έλαβαν τις κάτωθι ψήφους και εκλέγονται ως τακτικά 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι πρώτοι δεκαεπτά (17):

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών Αντιπροσώπων & λοιπών οργάνων  Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ανακοινώνει τα αποτελέσματα  για 
τους αντιπροσώπους στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. και των λοιπών Οργάνων της για τις αρχαιρε-
σίες που πραγματοποιήθηκαν από 3 έως 7 Ιουνίου 2022 στην Αθήνα. Τα αποτελέ-
σματα έχουν κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών και ανακοινώνονται αφού πέρα-
σε ο απαιτούμενος χρόνος για τη μη προσβολή των αρχαιρεσιών. Συγκεκριμένα: 

Τακτικοί Αντιπρόσωποι (εκλέγονται οι 141 πρώτοι):
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 5706
2 ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 4555
3 ΧΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4153
4 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 4032
5 ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 3289
6 ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3042
7 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 3033
8 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2971
9 ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2942

10 ΦΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2890
11 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2890
12 ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 2872
13 ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2845
14 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2823
15 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2619
16 ΚΡΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2612
17 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2584
18 ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2531
19 ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2526
20 ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2462
21 ΤΟΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2431
22 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2352
23 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2344
24 ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2330
25 ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2306

26 ΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2280
27 ΜΑΧΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2279
28 ΜΠΟΥΡΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 2263
29 ΤΖΙΑΦΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2245
30 ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2235
31 ΛΑΧΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 2217
32 ΓΚΑΒΟΛΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2169
33 ΤΑΡΣΟΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2113

34 ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2111
35 ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2099
36 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2088
37 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007
38 ΜΠΕΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1982
39 ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1922
40 ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1910
41 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1896
42 ΤΡΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1806
43 ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1784
44 ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1738
45 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1716
46 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1641
47 ΔΟΥΒΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1637
48 ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1636
49 ΖΑΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1635



6σύγχρονηαστυνομία

50 ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1632
51 ΦΑΡΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1632
52 ΜΑΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1630
53 ΠΛΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1627
54 ΚΡΙΜΠΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1626
55 ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1625
56 ΚΟΥΤΕΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 1596
57 ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1590
58 ΒΑΝΤΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1586
59 ΓΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1586
60 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1583
61 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1577
62 ΖΟΥΜΠΟΥΡΤΙΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1577
63 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1575
64 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1575
65 ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1575
66 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1575
67 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1573
68 ΠΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ 1570
69 ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1567
70 ΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 1565
71 ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1565
72 ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1562
73 ΓΟΥΜΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1558
74 ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1556
75 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1554
76 ΛΥΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1551
77 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1551
78 ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1550
79 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΘΩΜΑΣ 1539
80 ΑΝΔΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1538
81 ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1538
82 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1533
83 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1532
84 ΝΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1531
85 ΧΑΤΖΗΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΖΩΗΣ 1530
86 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1529
87 ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1525
88 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1523
89 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1521
90 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1516
91 ΤΣΟΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1515
92 ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1508
93 ΖΑΧΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1507
94 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1499
95 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1491
96 ΛΙΟΛΙΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1488

97 ΒΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1479
98 ΖΑΓΚΛΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1476
99 ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1453

100 ΡΩΜΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1443
101 ΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1443
102 ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1434

103 ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ 1430
104 ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1426
105 ΜΠΑΒΕΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1419
106 ΡΑΪΖΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ 1419
107 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1412
108 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 1384
109 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1374
110 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1362
111 ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1352
112 ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 1343
113 ΠΟΛΠΑΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1342
114 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1340
115 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1324
116 ΜΠΑΝΤΙΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 1303
117 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1297
118 ΠΑΠΠΑΣ ΔΟΝΑΤΟΣ 1282
119 ΔΟΥΜΟΥΣΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1244
120 ΚΑΡΤΣΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1221
121 ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1182
122 ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1163
123 ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1115
124 ΚΑΡΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1113
125 ΣΚΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 1079
126 ΧΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 του Γεωργίου
1056

127 ΤΣΟΓΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1031
128 ΦΙΚΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1021
129 ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1014
130 ΔΕΡΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 975
131 ΛΙΑΠΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 936
132 ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 927
133 ΒΑΓΕΝΑ ΣΟΦΙΑ 900
134 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 896
135 ΒΕΝΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 890
136 ΜΠΕΛΙΤΣΑ ΑΛΙΔΗ 886
137 ΚΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 885
138 ΣΩΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 882
139 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 872
140 ΒΑΡΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 872
141 ΚΛΙΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 870

Αναπληρωματικοί Αντιπρόσωποι:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ
142 ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 858
143 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 858
144 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 845
145 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 834
146 ΑΝΤΑΒΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 830
147 ΔΗΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 816
148 ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 809
149 ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 782
150 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 775
151 ΧΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 772
152 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 769
153 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 760
154 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 757
155 ΣΙΔΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 755
156 ΠΙΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 752
157 ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 735
158 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  

ΦΑΙΔΩΝ
731

159 ΒΑΪΡΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 730
160 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 713
161 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 711
162 ΤΑΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 704
163 ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 687
164 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 686
165 ΚΟΛΥΜΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 649
166 ΓΙΑΝΔΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 554
167 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.ΑΛΕΞ.ΓΕΩΡ. 498
168 ΦΩΤΑΚΗ ΑΝΘΗ 454
169 ΓΚΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 435
170 ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 415
171 ΓΚΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 399
172 ΓΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 376
173 ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 371
174 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 369
175 ΧΑΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 365
176 ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 359
177 ΜΑΡΓΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 353
178 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 338
179 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 304

180 ΛΙΤΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 299
181 ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 295
182 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 291
183 ΖΟΥΜΠΟΥΡΤΙΚΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 286
184 ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 284
185 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 255
186 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 252
187 ΚΑΨΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 249
188 ΣΦΟΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 247
189 ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 244
190 ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 243
191 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 241
192 ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 241
193 ΦΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 238
194 ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 234
195 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 234
196 ΝΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 234
197 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 230
198 ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 230
199 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 225
200 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 221
201 ΚΑΝΑΚΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 221
202 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ 216
203 ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 211
204 ΣΙΔΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 206
205 ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 205
206 ΣΟΛΑΧΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 202
207 ΤΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 202
208 ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 195
209 ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 194
210 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 191
211 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 183
212 ΚΥΡΓΙΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 183
213 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 177
214 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 175
215 ΣΥΨΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 171
216 ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 170
217 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 168
218 ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 168
219 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 166
220 ΜΠΑΝΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 162



7 σύγχρονηαστυνομία

Για την ελεγκτική επιτροπή εκλέγονται οι:

Συμβούλιο Μεταθέσεων  Δ.Α.Ε.Α.

221 ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ 159
222 ΒΡΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 156
223 ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 153
224 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 152
225 ΓΟΥΙΓΟΥΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 151
226 ΛΕΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 147
227 ΡΟΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 147
228 ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 146
229 ΓΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 145
230 ΜΕΤΕΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 144
231 ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 143
232 ΓΩΓΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 130
233 ΡΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 129
234 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 129
235 ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 128
236 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
128

237 ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 127
238 ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 127
239 ΜΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 124
240 ΤΖΙΝΤΖΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 124
241 ΔΕΛΗΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 123
242 ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 123
243 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 122
244 ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 122
245 ΤΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 121
246 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 121
247 ΚΙΑΜΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 120
248 ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 120
249 ΠΕΛΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 120
250 ΕΜΕΡΖΑΣ ΕΡΜΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 119
251 ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 119
252 ΚΑΛΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 118
253 ΚΟΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 118
254 ΛΕΦΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 118
255 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 117
256 ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 116
257 ΝΟΥΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 115
258 ΚΟΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 114
259 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 113
260 ΣΙΩΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 113
261 ΚΑΚΑΦΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 113
262 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 112
263 ΤΖΑΤΖΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 112
264 ΛΙΑΓΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 112
265 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 111
266 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 111
267 ΣΙΩΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 111
268 ΚΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 111
269 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 110
270 ΚΑΜΑΤΣΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 110
271 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΑΣΩΝ 110
272 ΛΙΑΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 109
273 ΝΙΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 108
274 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 108

275 ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 108
276 ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 107
277 ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 107
278 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 107
279 ΔΟΥΜΛΕΣ ΣΠΥΡΟΣ 107
280 ΔΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 107
281 ΚΟΥΚΛΑΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 107
282 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 106
283 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 106
284 ΒΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 106
285 ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 106
286 ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 106
287 ΣΙΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 105
288 ΤΣΑΒΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 105
289 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 105
290 ΚΑΠΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 105
291 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 105
292 ΤΡΙΒΥΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 105
293 ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 104
294 ΔΑΝΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 104
295 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 104
296 ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 104
297 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 104
298 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 104
299 ΣΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 104
300 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 104
301 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 104
302 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 103
303 ΜΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 103
304 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 103
305 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 102
306 ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 101
307 ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 100
308 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 100
309 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 99
310 ΚΟΥΚΟΥΡΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 95
311 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 79
312 ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 65
313 ΞΕΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 64
314 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 56
315 ΜΠΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55
316 ΛΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 50
317 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 49
318 ΚΙΟΣΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47
319 ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 46
320 ΚΥΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44
321 ΖΙΓΚΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38
322 ΛΑΧΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 38
323 ΜΠΑΡΚΑΣ ΕΝΕΑΣ 33
324 ΤΣΑΚΗΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33
325 ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 4

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΨΗΦΟΙ
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2043
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1741

ΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1712
Ο ΣΦΟΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έλαβε 293 ψήφους, η ΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ έλαβε 114 ψή-
φους και ο ΛΥΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε 9 ψήφους.

Εκπρόσωποι στα Συμβούλια Μεταθέσεων:
    Συμβούλιο Μεταθέσεων  Γ.Α.Δ.Α.

 Συμβούλιο Μεταθέσεων Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΨΗΦΟΙ
Τακτικό μέλος ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 3400
Αναπλ. μέλος ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2269

Ο ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε 259 ψήφους και ο ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
έλαβε 332 ψήφους.

Ο ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ έλαβε 464 ψήφους και ο ΜΠΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έλαβε 
27 ψήφους.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΨΗΦΟΙ
Τακτικό μέλος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 3722
Αναπλ. μέλος ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2102

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΨΗΦΟΙ
Τακτικό μέλος ΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2479
Αναπλ. μέλος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1815

 Ο ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ έλαβε 1693 ψήφους.

 Συμβούλιο Μεταθέσεων Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΨΗΦΟΙ
Τακτικό μέλος ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΗΛΙΑΣ 3406
Αναπλ. μέλος ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2577

Συμβούλιο Μεταθέσεων Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής

Συμβούλιο Μεταθέσεων Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών

Συμβούλιο Μεταθέσεων Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής

Συμβούλιο Μεταθέσεων  Γ.Δ.Π.Ε. & Ε.Σ.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΨΗΦΟΙ
Τακτικό μέλος ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4103
Αναπλ. μέλος ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1880

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΨΗΦΟΙ
Τακτικό μέλος ΤΑΡΣΟΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4264
Αναπλ. μέλος ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1743

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΨΗΦΟΙ
Τακτικό μέλος ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4072
Αναπλ. μέλος ΓΚΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1894

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΨΗΦΟΙ
Τακτικό μέλος ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3912
Αναπλ. μέλος ΜΠΕΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2069



8σύγχρονηαστυνομία

Οι Νόμοι και τα Διατάγματα δεν αφορούν μόνο τον Αστυφύλακα !!!

Φοιτητικές εστίες κέντρα παρανομίας – Συγχαρητήρια  
στους συναδέλφους μας για τον επαγγελματισμό τους

Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε τρεις (3) περιπτώσεις 
καταφανών παρεκκλίσεων των Διατάξεων του π.δ. 100/2003 από υπηρεσιακούς 
παράγοντες της Γ.Α.Δ.Α. και παρακαλούμε όπως από πλευράς σας διερευνηθούν 
και τύχουμε άμεσων απαντήσεων από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προ-
κειμένου εν συνεχεία προσφύγουμε σε τυχόν νομικές ενέργειες για τη διασφάλιση 
των συμφερόντων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, αλλά και των χι-
λιάδων μελών μας: 
i) Την Κυριακή 31 Αυγούστου 2022 έλαβε χώρα η συνεδρίαση του Συμβουλίου Με-
ταθέσεων της Γ.Α.Δ.Α. σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2003, προκειμένου να εξετάσει 
αποκλειστικά προσφυγές αστυνομικών (επανεξέταση απορριφθέντων αιτήσεων 
μετάθεσης ή  ακύρωση ή τροποποίηση  διαταχθεισών μεταθέσεων), όπως προέ-
κυψαν από το τακτικό ετήσιο Συμβούλιο Μεταθέσεων της Γ.Α.Δ.Α. που πραγμα-
τοποιήθηκε το Σάββατο 30 Ιουλίου 2022. Ο εκπρόσωπος της Ένωσής μας στο εν 
λόγω Συμβούλιο Μεταθέσεων, με μεγάλη του έκπληξη, διαπίστωσε ότι ανάμεσα 
στις προσφυγές που τέθηκαν υπ’ όψιν του Συμβουλίου προς εξέταση, είχαν «πα-
ρεισφρύσει» και τρεις (3) περιπτώσεις νέων μεταθέσεων που εισήχθησαν και απο-
φασίστηκαν κατά πλειοψηφία των υπηρεσιακών παραγόντων του Συμβουλίου, με 
τη σημείωση «Πρωτοβουλία Γ.Α.Δ.Α.» και χωρίς καμία άλλη πληροφορία. Ο εκπρό-
σωπος της Ένωσής μας εκδήλωσε την πλήρη αντίθεσή του κατά την εξέταση των εν 
λόγω μεταθέσεων, αρνήθηκε δε να προσυπογράψει την εκδοθείσα Απόφαση του 
Συμβουλίου Μεταθέσεων, ζητώντας να καταγραφεί η αντίθεσή  του στα πρακτικά 
της Απόφασης. Οι εν λόγω μεταθέσεις με «Πρωτοβουλία Γ.Α.Δ.Α.» σε Συμβούλιο 
που συνέρχεται για να εξετάσει αποκλειστικά τις προσφυγές επί των τακτικών 
ετήσιων μεταθέσεων, αποτελεί πρωτοφανή παρέκκλιση των Διατάξεων του Π.Δ. 
100/2003, καθώς αντικρούει με το άρθρο 14 παρ. 3 του εν λόγω Π.Δ. που προβλέ-
πει ότι οι τακτικές μεταθέσεις της Γ.Α.Δ.Α. αποφασίζονται υποχρεωτικά κατά το Β΄ 
Δεκαπενθήμερο μηνός Ιουλίου χωρίς καμία υποσημείωση, το δε Συμβούλιο που 
συγκαλείται κατόπιν έως την 31 Αυγούστου, εξετάζει μόνο ασκηθείσες προσφυγές, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του εν λόγω Π.Δ. και σε καμία περίπτωση πρωτοείσακτα 
αιτήματα μεταθέσεων ή μεταθέσεις με πρωτοβουλία Υπηρεσίας.
ii) Έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι 2ετείς  Δόκιμοι Αστυφύλακες οι οποίοι επίκει-
ται να τοποθετηθούν τις προσεχείς ημέρες σε Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., καίτοι έχουν 
επιλεγεί από Επιτροπές, εντούτοις ασκούνται «άνωθεν» πιέσεις προκειμένου 
να αποεπιλεγούν και να αντικατασταθούν από άλλους συναδέλφους τους, κατά 
παρέκκλιση του άρθρου 7 παρ. 6 του Π.Δ. 100/03. Βεβαίως, τούτο πρόκειται να 
διαπιστωθεί αν όντως ισχύει από τον εκπρόσωπό μας που θα συμμετάσχει στο 
Συμβούλιο Μεταθέσεων της Γ.Α.Δ.Α.  
iii) Έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τα υπ’ αριθ. 400/4 από 16/09/2020 
και υπ’ αριθ. 400/4-α από 05/04/2022 έγγραφά μας σύμφωνα με το οποία ζητή-

θηκε από τη Φυσική Ηγεσία αλλά και από τη Γ.Α.Δ.Α., η σύσταση Συμβουλίου Μετα-
θέσεων της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 
100/03. Επαναφέρουμε εκ νέου το αίτημα σύστασης Συμβουλίου Μεταθέσεων και 
δηλώνουμε ότι σε περίπτωση μη σύστασής του θα προσφύγουμε σε νομικές ενέργει-
ες για την διασφάλιση της όλης διαδικασίας της τοποθέτησης νεοεξερχόμενων Αστυ-
φυλάκων στην εν λόγω νευραλγική Διεύθυνση, που υπάγεται στα γεωγραφικά όρια 
της Ένωσής μας.  

Ο Οργανισμός της Ελληνικής Αστυνομίας, παραμένει, δυστυχώς, στο ίδιο έργο 
θεατής! Οι παθογένειες που τον μαστίζουν, σε συνδυασμό με την ευθυνοφοβία και 
την ανεπάρκεια των υπηρεσιακών παραγόντων, δημιουργούν ένα μείγμα αμιγώς επι-
κίνδυνο και ασταθές. Δεν τιμά και δεν ωφελεί η κατά συρροή καταστρατήγηση των 
προεδρικών διαταγμάτων και της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τον τρόπο λειτουρ-
γίας της ΕΛ.ΑΣ., ενώ παράλληλα καθιστά το Π.Δ. 100/2003 «κουρελόχαρτο», ανοίγο-
ντας τον «ασκό του Αιόλου» για Συμβούλια Μεταθέσεων ανά την επικράτεια «αλλά 
κάρτ» που θα αποφασίζουν μεταθέσεις εκτός των αυστηρών χρονικών πλαισίων και 
νόμιμων διαδικασιών που προβλέπονται με σαφήνεια στο Π.Δ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών δηλώνουμε 
ότι δεν θα επιτρέψουμε την καταστρατήγηση της νομοθεσίας με νεοεπινοήσεις συ-
γκεκριμένων Δημοσίων λειτουργών, που τάχθηκαν από την Πολιτεία να τηρούν την 
κείμενη νομοθεσία και όχι να την καταστρατηγούν, σύμφωνα με τις «διαθέσεις» τους.

 Ως αποτέλεσμα, ύστερα από ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
μας, επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματός μας ενώπιων 
των αρμόδιων Ποινικών και Διοικητικών αρχών και Δικαστηρίων σε περίπτωση που η 
Διοίκηση δεν συνετιστεί με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Καταγγελία Ε.ΑΣ.Υ.Α. για την παρέκκλιση Διατάξεων του Π.Δ. 100/03 από τη Γ.Α.Δ.Α.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εκφράζουμε θερμά συγχαρητήρια 
και  ευχόμαστε περαστικά στη συνάδελφο-μέλος μας που τραυματίστηκε σε 
συμπλοκή με σεσημασμένο κακοποιό στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, η 
οποία με ψυχραιμία και με επαγγελματισμό απέφυγε τη δολοφονική επίθεση με 
αιχμηρό αντικείμενο εις βάρος της.

Συγχαρητήρια αξίζουν και στον έτερο συνάδελφο ο οποίος βρισκόταν μαζί της και 
βοήθησε στη σύλληψη του δράστη. Επιπρόσθετα, εύσημα ανήκουν και στους συ-
ναδέλφους όλων των Υπηρεσιών που ενεπλάκησαν στην όλη επιχείρηση (ΟΠΚΕ, 
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών).

Ως Ένωση, πάντοτε πιστή σ’ αυτά που ορίζει ο θεσμικός μας ρόλος, βρεθήκαμε 
από την πρώτη στιγμή δίπλα στη συνάδελφό μας η οποία μεταφέρθηκε στο 401 
Γ.Σ.Ν.Α.

Στο σημείο αυτό όμως οφείλουμε να θέσουμε προς όλο το πολιτικό φάσμα τα 
εξής ερωτήματα:
• Είναι εν τέλει το επάγγελμα του αστυνομικού επικίνδυνο ή όχι; Πότε επιτέ-

λους προτίθεται η Πολιτεία να πράξει το αυτονόητο;

• Θα λάβουν σάρκα και οστά οι προτάσεις μας για τη θεσμική θωράκιση του 
αστυνομικού κατά την άσκηση των καθηκόντων του;

• Το άσυλο της ανομίας ποιον ακριβώς εξυπηρετεί; Μήπως τους φοιτητές, τους 
σεσημασμένους κακοποιούς ή τους φορολογούμενους πολίτες που πληρώ-
νουν -ως συνήθως- τα σπασμένα της μανίας των μπαχαλάκηδων;

• Όλοι αυτοί που υπερασπίζονται το άσυλο της ανομίας για πόσο καιρό ακόμα 
θα είναι κρυμμένοι πίσω από τις ιδεοληψίες τους;

• Οι πρυτανικές αρχές και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πέφτουν από τα σύννε-
φα με αυτά που συμβαίνουν στις φοιτητικές εστίες; Θα αναλάβουν επιτέλους 
κάποια ευθύνη – πρωτοβουλία;

• Οι άοπλοι αστυνομικοί της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας (ΟΠΠΙ) όπως έχει 
διαρθρωθεί θα ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτό το περιστατικό;

• Εν τέλει θα παραδεχθούν οι ιθύνοντες ότι η ΟΠΠΙ με τον τρόπο που έλαβε 
σάρκα και οστά δεν αποτελεί λύση στη βαρύτατη εγκληματικότητα εντός ορι-
σμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων;

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών διαχρονικά αποδίδουμε τα του καίσα-
ρος τω καίσαρι, έτσι λοιπόν αποδίδουμε στην Κυβέρνηση το λάθος σχεδιασμό με 
τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Από την πρώτη στιγμή είχαμε στη-
λιτεύσει τον τρόπο δημιουργίας της εν λόγω Υπηρεσίας και εκφράσαμε την αντίθε-
σή μας για τον τρόπο που αυτή σχεδιάστηκε. Πολλοί θεώρησαν ότι αντιδρούσαμε 
για συντεχνιακούς λόγους, πλην όμως, ύστερα από 2 χρόνια ως «μάντεις κακών» 
επαληθεύονται στο έπακρο οι φοβίες μας καθώς και όλα αυτά για τα οποία είχαμε 
εγγράφως αλλά και δια ζώσης προειδοποιήσει.  

Επειδή όμως τα «γραπτά μένουν» και είναι διαθέσιμα τοις πάσι, θα μπορούσε η 
Κυβέρνηση να έχει υιοθετήσει εξ αρχής τις προτάσεις μας ώστε τα Πανεπιστήμια 
να είναι ασφαλή και όχι άνδρο ανομίας, ενώ η αντιπολίτευση δίχως τις ιδεοληψίες 
ορισμένων και τη στήριξή της σε θλιβερές μειοψηφίες, θα μπορούσε να βοηθήσει 
ώστε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα οποία αποτελούν περιουσία του ελληνικού 
λαού, να αποδοθούν στους φυσικούς «κατόχους», ήτοι  στους φοιτητές και στην 
πανεπιστημιακή κοινότητα.
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Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. επισκέφθηκε το Αστυνομικό Πρατήριο

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. αποτελούμενη από τον 
Γενικό Γραμματέα Χύτα Κωνσταντίνο, Ειδικό Γραμματέα Τύπου & Μ.Μ.Ε. – Υπεύθυνο 
έκδοσης εφημερίδας Φούκα Θεόδωρο, αναπληρωτή Οργανωτικό Γραμματέα Κρόκο 
Ιωάννη και τον Αντιπρόσωπο Ταρσούνα Παντελή, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις 
του Αστυνομικού Πρατηρίου (Λ. Συγγρού 288 & Μυκηνών, Αθήνα), συνομίλησαν 
με την κα Διοικητή Α/Α’ κα Κουτρουμπή Αιμιλία και ομολογουμένως έμειναν 
έκπληκτοι τόσο από την οργάνωση και τους χώρους, όσο και από τις τιμές. Καλούμε 
όλους τους συναδέλφους μέλη μας να στηρίξουν το Αστυνομικό Πρατήριο . Μια 
επίσκεψη θα τους πείσει. 
Λίγα λόγια για το Αστυνομικό Πρατήριο:

Το Αστυνομικό Πρατήριο είναι ένας θεσμός που έχει τις ρίζες του στις αρχές 
της δεκαετίας του 1980 και κύριος ρόλος του είναι να στέκεται έμπρακτα και 
διαχρονικά, δίπλα στον Αστυνομικό και την οικογένειά του.
Ο πρώτος πυλώνας αυτής της έμπρακτης στήριξης είναι η κατά το δυνατό 
πληρέστερη κάλυψη των σύγχρονων καταναλωτικών αναγκών των συναδέλφων, 
παρέχοντάς τους ποιοτικά προϊόντα και διασφαλίζοντας πλεονεκτικές τιμές γι’ 
αυτούς, καλύπτοντας παράλληλα μια μεγάλη γκάμα ειδών.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας του Αστυνομικού 
Πρατηρίου ο οποίος πραγματώνεται μέσα από το γεγονός ότι ο θεσμός αυτός 
αποτελεί βασικό χρηματοδότη ιδρυμάτων όπως το Ίδρυμα Μέριμνας και Αριστείας 
της Ελληνικής Αστυνομίας που στηρίζει οικονομικά τους αναξιοπαθούντες 
συναδέλφους και τις οικογένειές τους, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

 Στον Β’ όροφο του  Αστυνομικού Πρατηρίου, όπου λειτουργεί ένα shop in 
shop πολυκατάστημα,  μπορεί κανείς να βρει, αστυνομικά και στρατιωτικά είδη, 
ανδρική και γυναικεία ένδυση και υπόδηση, γυναικεία αξεσουάρ και κοσμήματα, 
είδη ταξιδίου, λευκά είδη, αθλητικά είδη σε μεγάλη ποικιλία που καλύπτουν 

ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων, εσώρουχα, κάλτσες, πυτζάμες, τσάντες και είδη 
δώρων καθώς και είδη διακόσμησης οικίας.

Στον Α’ όροφο του Αστυνομικού Πρατηρίου λειτουργεί ένα πλήρως ανακαινισμένο 
super market με ποιοτικά προϊόντα σε πολύ πλεονεκτικές τιμές που θα καλύψουν 
κάθε ανάγκη του αγοραστικού κοινού.  Επιπλέον εδώ θα βρει κανείς είδη αυτοκινήτου, 
μεγάλη ποικιλία σε σχολικά είδη, ηλεκτρικές συσκευές, αλλά και εργαλεία.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουν πραγματοποιηθεί στο Αστυνομικό 
Πρατήριο τεράστιες και δραστικές αλλαγές οι οποίες συνέβαλλαν καθοριστικά 
στον εκσυγχρονισμό του. Η εγκατάσταση συστήματος μηχανογράφησης, η 
πλήρης ανακαίνιση τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου ορόφου, η ανακαίνιση 
των χώρων παραλαβής και αποθήκευσης των προϊόντων, καθιστούν πλέον το 
Αστυνομικό Πρατήριο ένα σύγχρονο, ασφαλή και ευχάριστο χώρο στον οποίο 
οι συνάδελφοι μπορούν να περάσουν ευχάριστα το χρόνο τους και φυσικά να 
επωφεληθούν από τις προσφορές και τις πλεονεκτικές τιμές των ποιοτικών 
προϊόντων που διατίθενται σε αυτό. Με πρωτοστατούσα σε αυτό το εγχείρημα την 
Διοικητή του Αστυνομικού Πρατηρίου Α/Α’ κα Κουτρουμπή Αιμιλία, αλλά και την 
καθοριστική συμβολή του συνόλου του προσωπικού του Αστυνομικού Πρατηρίου, 
ο θεσμός εκσυγχρονίζεται διαρκώς, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εναρμονίζεται 
διαρκώς με τις ανάγκες των συναδέλφων.  Οι συνάδελφοι αστυνομικοί έχουν ήδη 
αγκαλιάσει το εγχείρημα του εκσυγχρονισμού του αστυνομικού πρατηρίου κάτι 
το οποίο φαίνεται τόσο από την αισθητή αύξηση της επισκεψιμότητας, όσο και 
από τα θετικά σχόλιά τους. 

Όραμα των υπηρετούντων αποτελεί όπως το αστυνομικό πρατήριο να 
συνεχίσει να αποτελεί ένα φιλικό, καλαίσθητο και ασφαλές περιβάλλον το οποίο 
θα εκσυγχρονίζεται διαρκώς και θα ανταποκρίνεται πάντα με σεβασμό και κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των συναδέλφων.
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Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή στην αιμοδοσία  
της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στη Γ.Α.Δ.Α.

Συγκινητική ήταν για ακόμη μια φορά η προσέλευση των μελών μας, 
στο κάλεσμα της Ένωσής μας, στην εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιή-
θηκε στο αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α., σήμερα Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022.

Ο μεγάλος αριθμός των συναδέλφων μας, οι οποίοι προσήλθαν και ανέ-
μεναν υπομονετικά την σειρά τους για να επιτελέσουν το «ιερό τους καθήκον», 
επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι ο Έλληνας Αστυνομικός διακατέχεται από 
υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο κα-
θώς σε μια χρονική συγκυρία, που λόγω της θερινής περιόδου και της εκ νέου 
έξαρσης της πανδημίας τα αποθέματα αίματος στα νοσοκομεία έχουν εξαντλη-
θεί. 

Ο αριθμός μονάδων αίματος που συλλέχθηκαν θα χρησιμοποιηθεί για 
την κάλυψη συναδέλφων – μελών μας και οικείων τους προσώπων καθώς και 
συμπολιτών μας που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία και χρήζουν μετάγγισης 
αίματος.

Θα πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοί μας ότι, πέραν των εθελοντικών 
αιμοδοσιών που διενεργεί η Ένωσή μας, μπορούν επίσης να δίνουν αίμα για 
την τράπεζα αίματος της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» στο κτίριο αιμο-
ληψίας, ή σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο που διαθέτει μονάδα αιμοληψίας, 
αναφέροντας τον υπ.αριθμ. 11894 αριθμό μητρώου της τράπεζας αίματος της 
Ένωσής μας.

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

Νιώθουμε ως Ένωση, την υποχρέωση να πούμε ένα τεράστιο «μπρά-
βο» και ένα «ευχαριστώ» σε όλους τους συναδέλφους μας που συμμετείχαν 
και σε αυτή την αιμοδοσία και να τους διαβεβαιώσουμε πως η συνεχώς αυξα-
νόμενη  συμμετοχή τους μας δεσμεύει να συνεχίσουμε με ανάλογες μελλοντι-
κές δράσεις.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Αθηνών Ταξίαρχο κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Γεώργιο για την παραχώρηση του 
αμφιθεάτρου του Α.Μ.Α.

Δίνω Αίμα σημαίνει Δίνω Ζωή !!! 
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Ανεφάρμοστα σχέδια επί χάρτου

Το σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα προ ενός έτους περίπου στην περιοχή 
του Περάματος, ήταν η αφορμή να ξηλωθεί εν μια νυκτί όλη η τότε ηγεσία της 
Αμέσου Δράσεως. Μια διαταγή για μια καταδίωξη  και όχι μόνο, αλλά και το απο-
τέλεσμα που προέκυψε, ήταν το επίμαχο σημείο και στάθηκε η αφορμή ώστε να 
ανοίξει μια τεράστια συζήτηση με γνώμες αντικρουόμενες και σε κάποια σημεία 
αντιφατικές. Ανώτατοι αξιωματικοί οι οποίοι επόπτευαν το κέντρο επιχειρήσεων 
της Γ.Α.Δ.Α. με σαφή ρόλο να κατευθύνουν τις αστυνομικές δυνάμεις άφαντοι, 
με τις δικαιολογίες που επικαλέστηκαν όταν ήρθε η στιγμή του δια ταύτα, να εί-
ναι τουλάχιστον κωμικοτραγικές. Αυτά καταγράφηκαν ως γεγονότα στις μνήμες 
όλων. Και εξ’ αφορμής όλων αυτών, Φυσική και Πολιτική ηγεσία αποφάσισαν 
πως πρέπει να γίνουν άμεσα τομές και μια εκ βαθέων ριζική αναδιάρθρωση της 
υπηρεσίας της Α.Δ. ώστε η υπηρεσία να αναβαθμιστεί σε επίπεδο διαχείρισης 
σοβαρών συμβάντων και εκπαίδευσης του προσωπικού που την στελεχώνει. Οι 
νέοι διοικητές που τοποθετήθηκαν από την πρώτη στιγμή σήκωσαν μανίκια κα-
θότι ο χρόνος έτρεχε και κάτω απ’ την πίεση προφανώς του χρόνου αλλά και 
της Φυσικής και Πολιτικής ηγεσίας για άμεσα αποτελέσματα ξεκίνησαν δουλειά. 
Μέσα σε όλα τα άλλα η ριζική εσωτερική αναδιάρθρωση στην Α.Δ. προέβλεπε 
και την ανακατανομή του προσωπικού εντός της ίδια υπηρεσίας σύμφωνα με τις 
πραγματικές ανάγκες, ώστε το ζητούμενο που είναι η εμπέδωση του αισθήματος 
ασφάλειας των πολιτών και της κοινωνίας, να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο. Αλλά και λειτουργικά εσωτερικά, το προσωπικό να έχει όλα τα εχέγγυα 
ώστε να φέρει εις πέρας το δύσκολο αυτό έργο.

Για το λόγο αυτό λοιπόν συστάθηκαν επιτροπές αξιωματικών της Α.Δ. υπό την 
επίβλεψη των νέων διοικητών της. Μελετήθηκαν ενδελεχώς οι εγκληματογόνες 
ζώνες, περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λαμβάνοντας υπ όψιν όλες τις πα-
ραμέτρους και τα ιδιαίτερα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά κάθε μιας εξ’ αυτών. 
Όλα τα στοιχεία συνέτειναν πως μέσα σε όλα τ ‘άλλα, τα μόλις 28 περιπολικά 
που μέχρι τότε περιπολούσαν ανά βάρδια σε όλη την Αττική (κάποτε ήταν 60-
65) ήταν ένας ιδιαίτερα μικρός αριθμός ώστε να διαχειριστεί τον όγκο δουλειάς 
και σημάτων. Η ΔΙΑΣ και η ομάδα ΖΗΤΑ άλλωστε, που αποτελούν το δεύτερο 
επιχειρησιακό βραχίωνα της Α.Δ., κυρίως η ομάδα ΔΙΑΣ είχε επιφορτισθεί τη δι-
αχείριση μιας συγκεκριμένης γκάμας σημάτων που αφορούσε τα πιο σοβαρά πε-
ριστατικά εγκληματικότητας. Ως εκ τούτου η ενίσχυση της Α’ υποδιεύθυνσης πε-
ριπολικών εξ ορισμού προϋπέθετε μια σημαντική αύξηση του προσωπικού της. 
Οι ενδείξεις όλες προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος σύμφωνα 
ξαναλέω και με την σχετική έρευνα – μελέτη των αξιωματικών της υπηρεσίας, 
έκανε λόγο για τουλάχιστον 150 άτομα, ώστε το νούμερο των 28 περιπολικών 
που περιπολούν στην Αττική να γίνει 45-50. Με την περαίωση της ανωτέρω ερ-
γασίας των αξιωματικών το πόρισμα αυτής ιεραρχικά ετέθη υπ’ όψιν της Φυσι-
κής και Πολιτικής ηγεσίας.

Εν αναμονή λοιπόν της υλοποίησης του ανωτέρω σχεδιασμού ως είχαν υποδείξει 
οι καθ’ ύλην αρμόδιοι ,περίπου ένα χρόνο μετά, ουδεμία ενέργεια ακολούθη-
σε προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι ελπίδες ενίσχυσης τόσο από την εσωτερική 
αναδιοργάνωση όσο και από τις τακτικές μεταθέσεις εντός Γ.Α.Δ.Α. παρέδωσαν 
τη σειρά τους στις τοποθετήσεις των νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων απο τις 
αστυνομικές ακαδημίες. Όμως κι εδώ η αναμονή -προσμονή για μια ενίσχυση, 
σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας, όπως οι αρμόδιοι αξιωμα-
τικοί συνέταξαν στις σχετικές εκθέσεις που υπέβαλαν αρμοδίως και ιεραρχικώς, 
διαψεύστηκε διότι η προκείμενη ενίσχυση απέχει κατά πολύ απ’ αυτές.

Μόλις 75 άτομα άντρες και γυναίκες εκ των σχολών μετατίθενται στην Άμεση Δρά-
ση ενώ τα 24 άτομα απ’ τις εσωτερικές μεταθέσεις εντός Γ.Α.Δ.Α. είναι ίσα βάρκα 
ίσα νερά με αυτούς που φεύγουν για επαρχία είτε για άλλες υπηρεσίες. Συνεπώς 
75 άτομα και για το τ/φ κέντρο και για τα περιπολικά.Το νούμερο πραγματικά 
αστείο, επαναλαμβάνουμε σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες ως υπέδειξαν οι 
αρμόδιοι. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής, τι μεσολάβησε άραγε 
όλο αυτό το διάστημα και παρά τον αρχικό σχεδιασμό φτάσαμε σήμερα να μιλάμε 
για αυτά τα νούμερα τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με τις πραγματικές ανάγκες; Τι 
ήταν αυτό που άλλαξε την απόφαση Πολιτικής και Φυσικής ηγεσίας ως αποτέλεσμα 
διαχείρισης μιας κρίσης με την μορφή του κατεπείγοντος μάλιστα; Την απάντηση 
προφανώς θα πρέπει να τη δώσουν αυτοί που έχουν τον πρώτο λόγο. Τι κι αν τα 
καταγγελλόμενα από πολίτες για μη διεκπεραίωση σημάτων ή για σοβαρές καθυ-
στερήσεις των πληρωμάτων σε απλά καθημερινά συμβάντα  καταφθάνουν στην 
Γ.Α.Δ.Α. κατά δεκάδες, τι κι αν οι αναμονές τηλεφωνημάτων από πολίτες που κα-
λούν στο τηλεφωνικό κέντρο της Α.Δ. επιβεβαιώνουν όλα τα ανωτέρω;Τίποτα όπως 
φαίνεται δεν στάθηκε ικανό ώστε να υλοποιηθεί η σχετική μελέτη των αρμοδίων.

Οι άνδρες και οι γυναίκες που στελεχώνουν τα πληρώματα των περιπολικών της 
Α.Δ. διαχρονικά έχουν αποδείξει τα υψηλά στάνταρ που διαθέτουν με αδιαμφι-
σβήτητες επιτυχίες.

Ο καθημερινός τους αγώνας στην μάχη κατά της εγκληματικότητας με συλλήψεις 
σοβαρών και επικίνδυνων κακοποιών είναι τα διαπιστευτήρια τους και όχι μόνο. 
Πριν λίγο καιρό πλήρωμα της Α.Δ. εξουδετέρωσε σκληρό κακοποιό αλλοδαπό που 
προκάλεσε ολόκληρο μακελειό στο κέντρο της πρωτεύουσας. Μάλιστα το πλήρω-
σαν με το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο, την ίδια τους την υγεία ,την σωμα-
τική τους ακεραιότητα αφού πριν τον εξουδετερώσουν τραυματίσθηκαν και οι δύο 
απ’ τα πυρά που άνοιξε εναντίον τους. Μόλις χθες περιπολικό της Α.Δ. συνέλαβε 
επικίνδυνους κακοποιούς στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Οι εν λόγω είχαν στην κα-
τοχή τους δύο πολεμικά τυφέκια ΑΚ47 καλάσνικοφ, ενώ ο ένας εξ αυτών ιδιαίτερα 
σκληρός ήταν υπαίτιος για μια ανθρωποκτονία και μια απόπειρα ανθρωποκτονίας. 
Τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε οι αστυνομικοί που στελεχώνουν τα περιπολικά 
είναι αριθμητικά λίγοι, κάτι που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, πάλι λοιπόν μένουν 
με το παράπονο πως ο αγώνας και η προσπάθεια που καταβάλουν δεν είναι ικανή 
να πείσει Φυσική και Πολιτική ηγεσία πως είναι αριθμητικά λίγοι. Πως αν ενισχυ-
θούν πραγματικά τότε τα αποτελέσματα θα είναι προς όφελος της κοινωνίας και 
των συμπολιτών μας. Τι κι αν το φωνάζουν όλοι όσοι έχουν υπηρεσιακή και επιχει-
ρησιακή γνώση; Δεν θα αναφερθώ καν σε περιστατικά εμπλοκής συμπλοκής με όλη 
σχεδόν την νεοτρομοκρατία. Ας ψάξουν στα αρχεία τους.

Οι πολίτες όμως θα πρέπει να γνωρίζουν. Θα πρέπει να γνωρίζουν, γιατί στο τέλος 
της ημέρας σε αυτούς δίνουμε λόγο. Θα πρέπει να γνωρίζουν για ποιο λόγο αργεί 
αρκετές φορές να έρθει το περιπολικό στις κλήσεις του. Αργεί γιατί τα πληρώματα 
δεν επαρκούν να βγει ο φόρτος εργασίας. Θα πρέπει να ξέρουν γιατί είναι στην 
αναμονή όταν καλεί το 100 και δεν υπάρχει άμεση τηλεφωνική ανταπόκριση. Γιατί 
πολύ απλά το τηλεφωνικό κέντρο είναι υποστελεχωμένο σε σχέση με τις πραγμα-
τικές ανάγκες. (προφανώς η τραγωδία στο Μάτι δεν στάθηκε αρκετή ώστε κάποιοι 
να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του τηλεφωνικού κέντρου, ή την ξέχασαν πολύ 
γρήγορα). Για όλα τα παραπάνω λοιπόν, ελάχιστα ευθύνεται ο απλός  αστυνομικός 
στην προσπάθεια που κάνει για να επιτελέσει την αποστολή του. Η ευθύνη ανήκει 
σε αυτούς που καταρτίζουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και όχι μόνο.

Του Κυριακάκου Παναγιώτη 
Αντιπρόεδρου της Ε.ΑΣ.Υ.Α

Ουκ ολίγες φορές η Ελληνική Αστυνομία έχει αποδείξει ότι βρίσκεται δί-
πλα στο πλευρό του πολίτη, τόσο στην καταπολέμηση των καθημερινών προβλη-
μάτων του, όσο και στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προκύπτουν 
από θεομηνίες και άλλες καταστροφές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
η συνεισφορά της στην κατάσβεση των πύρινων μετώπων, που για μια ακόμη 
φορά έπληξαν την χώρα μας. Συγκεκριμένα, απογευματινές ώρες της 19ης Ιου-
λίου 2022, όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά στο Νταού Πεντέλης, όλα τα περιπο-
λικά και μηχανές της Ελληνικής Αστυνομίας συντονίστηκαν από το Κέντρο Επι-
χειρήσεων προκειμένου να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης της 
φωτιάς και του απεγκλωβισμού ανθρώπων και ζώων. Η φωτιά έκαιγε από το 
μεσημέρι της ίδιας ημέρας ως και πρωινές ώρες της επόμενης.  Οι αστυνομικοί 
χωρίς την χορήγηση του απαραίτητου εξοπλισμού και χωρίς να έχουν εκπαιδευ-

τεί στο αντικείμενο της πυρκαγιάς, εισήλθαν με αυταπάρνηση, προθυμία και θάρ-
ρος στα μέτωπα της φωτιάς, βλέποντας τις φλόγες, οι οποίες δημιουργούσαν μια 
αποπνικτική ατμόσφαιρα να ξεπηδούν δίπλα τους και μπροστά τους. Αξιοσημείω-
τη είναι η αναφορά, ότι εκείνο το βράδυ, η Αστυνομία κλήθηκε να απεγκλωβίσει 
ηλικιωμένους ανθρώπους με κινητικά και άλλα προβλήματα από το γηροκομείο 
στην περιοχή της Πεντέλης, όπου μέσα σε ελάχιστα λεπτά είχε περικυκλωθεί από 
την πυρκαγιά. Συμπερασματικά, χρειάζεται να γίνει αντιληπτή, η αναγκαιότητα του 
εφοδιασμού του Αστυνομικού με κατάλληλο εξοπλισμό κατά τις κρίσιμες αυτές 
συνθήκες αλλά και η στήριξη του ανθρώπου ο οποίος  αντιλαμβανόμενος το κύρος 
του επαγγέλματός του και την ανάγκη των συμπολιτών του, θέτει σε δεύτερη μοίρα 
τις προσωπικές του ανάγκες και την υγεία του και εκτελεί το καθήκον του.

Η Ελληνική Αστυνομία Πρώτη στα Πύρινα Μέτωπα
Του Δουμουσιάρη Πέτρου

  Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Εκπροσωπώντας το σύνολο των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενό-
πλων Δυνάμεων, ως αιρετοί και θεσμικά υπεύθυνοι εκπρόσωποί τους, με την 
ευκαιρία των αυριανών εγκαινίων της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 
είμαστε στη δυσάρεστη θέση, να απευθυνθούμε σε σας προσωπικά, και να σας 
μεταφέρουμε τον έντονο προβληματισμό, αλλά και τα αισθήματα ανησυχίας, θυ-
μού και απογοήτευσής τους, όσον αφορά στη συμπεριφορά που τους επιφυλάσ-
σει η Κυβέρνησή σας.

Χωρίς καμία αντιπολιτευτική διάθεση και πολύ περισσότερο, χωρίς να ισοπεδώ-
νουμε τη συμβολή των αρμοδίων Υπουργών στην επίλυση σημαντικών και επιμέ-
ρους αιτημάτων μας, ως αποτέλεσμα κυρίως του δικού μας αγώνα, με πλήρη επί-
γνωση της βαρύτητας της αποστολής και του λόγου μας, σας ενημερώνουμε ότι:

Το ανθρώπινο δυναμικό των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, 
και κατ’ επέκταση, το σύνολο της μεγάλης οικογένειας του ένστολου δυναμικού 
της Χώρας, εξακολουθεί να δοκιμάζεται σε όλα τα επίπεδα, διότι αντί η Χώρα 
μας να αξιοποιήσει τις διαδοχικές κρίσεις, στις οποίες βρέθηκε τα τελευταία δέκα 
χρόνια, παραμένει δέσμια παλαιών προβλημάτων και συμπεριφορών, απροετοί-
μαστη έως και αθωράκιστη απέναντι σε νέες απειλές και προκλήσεις.

Η υπηρεσιακή ανασφάλεια, εξαιτίας των χρόνιων παθογενειών της λειτουργί-
ας των κρατικών υπηρεσιών και της μη λήψεως των αναγκαίων μέτρων για την 
αντιμετώπισή τους, υπό το βάρος των κοινωνικών ανισοτήτων, της ανεργίας, της 
ακρίβειας και του πληθωρισμού, συναντά την καθημερινή αγωνία στο σπίτι και 
στη γειτονιά - αγωνία επιβίωσης σε ένα σκοτεινό ορίζοντα με μαύρα σύννεφα…

Όλοι εμείς που «Φυλάττουμε Θερμοπύλες», όλοι εμείς που «βαδίζουμε στην 
κόψη του ξυραφιού» καθημερινά, όλοι εμείς που αγαπάμε την πατρίδα μας και 
προτάσσουμε το καθήκον και το ιερό χρέος της υπεράσπισής της έναντι οποιασ-
δήποτε εσωτερικής και εξωτερικής απειλής, σας διαβεβαιώνουμε, φυσικά, ότι 
δεν φειδόμαστε δυνάμεων ούτε επηρεαζόμαστε από δεύτερες σκέψεις, ανταπο-
κρινόμενοι στις προσταγές της Υπηρεσίας.

Οι καθησυχαστικές προσπάθειες και οι όποιες άλλες ενέργειες για τον περιορι-
σμό των προβλημάτων και την αλλαγή κλίματος, δυστυχώς δεν αρκούν για να σας 
διαβεβαιώσουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό των Σωμάτων Ασφαλείας και των 
Ενόπλων Δυνάμεων διατηρεί ακμαιότατο το φρόνημά του, ευχαριστημένο από 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα και το αφορούν άμεσα, πολύ δε περισ-
σότερο για τα επόμενα δίσεκτα έτη.

Σεις ο ίδιος, αναγνωρίζοντας την υψηλή αποστολή των Σωμάτων Ασφαλείας και 
των Ενόπλων Δυνάμεων και ταυτόχρονα την παραδεδεγμένη συμβολή τους στην 
αντιμετώπιση κρίσιμων απειλών και δοκιμασιών, είχατε δηλώσει σε ανύποπτο 
χρόνο ότι δεν αρκούν τα συγχαρητήρια και τα ωραία λόγια για το ανθρώπινο δυ-
ναμικό τους, δηλαδή για τους χιλιάδες αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενι-
κούς, για όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη των Ενόπλων μας Δυνάμεων που βρέθηκαν 
στον κυκλώνα των μνημονίων, της πανδημίας, της κλιματικής αλλαγής, του με-
ταναστευτικού – προσφυγικού, της ενεργειακής κρίσης και όπως όλα δείχνουν, 
ξανά της νέας διαφαινόμενης οικονομικής ύφεσης.

Με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπο και το θεσμό που εκπροσωπείτε, επιτρέψ-
τε μας, λοιπόν, να σας υπενθυμίσουμε ότι διανύουμε τον 4ο χρόνο της κυβερ-
νητικής σας θητείας και ενώ η Χώρα έχει τεθεί σε τροχιά εκλογών, ο ένστολος 
ακόμα αναμένει την έμπρακτη αναγνώριση και υποστήριξη, όπως εξάλλου την 
επιζητεί το σύνολο του πολιτικού κόσμου, αλλά και η ίδια η ελληνική κοινωνία.

Από την πλευρά μας, στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου και της διαβού-
λευσης με τους αρμόδιους υπουργούς, έχουμε θέσει υπόψη της Κυβέρνησής 
σας, όλο το πλέγμα των αιτημάτων μας, έτσι όπως αυτά έχουν εγκριθεί μέσω των 
συνεδρίων των Ομοσπονδιών μας και αξιώνουμε από εσάς να δώσετε τέλος στις 
αγωνίες των ενστόλων, αλλά και των οικογενειών τους.

Ειδικότερα, απαιτούμε, να δρομολογήσετε μέσω των αρμοδίων Υπουργών σας 
την επίλυση κατά προτεραιότητα, πλέον, των κάτωθι αιτημάτων μας:

-Πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών, ήτοι την επαναφορά 
των αποδοχών των ενστόλων στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και τη χορήγηση 
του συνόλου των αντίστοιχων αναδρομικών.

-Αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας.

Ψήφισμα Ομοσπονδιών Σωμάτων  
Ασφαλείας Και Ενόπλων Δυνάμεων
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-Αποζημίωση της απλήρωτης υπερεργασίας, της εργασίας πέραν του προβλεπό-
μενου χρόνου εργασίας, ώστε να μπει τέλος στο εργασιακό καθεστώς εκμετάλ-
λευσης.

-Εφαρμογή της αποζημίωσης για τη νυχτερινή εργασία στα στελέχη των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

-Αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης για τη νυχτερινή εργασία.

-Λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και καθιέρωση ιατρού εργασίας στους χώ-
ρους εργασίας, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.

-Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

-Αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους και των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσι-
ών στον τομέα της Πρόνοιας, της Υγείας και της Παιδείας.

-Αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, του πληθωρισμού και της ακρίβειας που 
γονατίζουν το λαϊκό εισόδημα και τις αποδοχές των ενστόλων.

 Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
 
Το διεκδικητικό μας πλαίσιο, δεν διέπεται από συντεχνιακή λογική, αλλά υπηρε-
τεί ώριμες ανάγκες όλων των ενστόλων και όλων των οικογενειών τους. Η ικανο-
ποίηση των αιτημάτων μας, δεν θα επιφέρει απλώς την εσωτερική ηρεμία ή την 
αποκατάσταση του κύρους των ενστόλων, αλλά θα λειτουργήσει προωθητικά στη 
βελτίωση της λειτουργίας κρίσιμων δομών των οργανισμών και υπηρεσιών ασφα-
λείας της χώρας.

Αναμένουμε από εσάς, με τις εξαγγελίες σας στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί-
κης, να επαναφέρετε την αισιοδοξία και την ελπίδα για το αύριο.

Ισχυρά Σώματα Ασφαλείας και ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις με άρτια εξοπλισμένο 
και θωρακισμένο ανθρώπινο δυναμικό, η καλύτερη εγγύηση για την ευημερία και 
ανάπτυξη της πατρίδας μας.
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Προνομιακή προσφορά για τα μέλη  
της Ε.ΑΣ.Υ.Α. από τη Βιοϊατρική

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ενημερώνει τα μέλη της ότι 
η Βιοϊατρική Όμιλος Εταιρειών Υγείας προσφέρει από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 
2022, αποκλειστικά για τα εγγεγραμμένα μέλη της Ε.ΑΣ.Υ.Α., πέραν των προνο-
μιακών προσφορών, πλήρης απορρόφηση του ποσού συμμετοχής διενέργειας 
των ιατρικών εξετάσεων (εξετάσεις αίματος, υπέρηχος, αξονική, μαγνητική), σε 
όλες τις περιοχές της Χώρας που εδρεύουν τα γραφεία της Βιοϊατρικής Όμιλος 
Εταιρειών Υγείας. Διευκρινίζεται ότι η προσφορά ισχύει για όσους συναδέλφους 
– μέλη μας διαθέτουν προηγουμένως ηλεκτρονικό παραπεμπτικό από συμβεβλη-
μένο ιατρό με τον ΕΟΠΥΥ, για την πραγματοποίηση εξετάσεων.

Πρόκειται για μια υγειονομική υπηρεσία η οποία υπερκαλύπτει τις συ-
νήθεις Υπηρεσίες που προσφέρει το Δημόσιο, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι η 
Βιοϊατρική Όμιλος Εταιρειών Υγείας αναγνωρίζει εμπράκτως το καθημερινό λει-
τούργημα που επιτελεί ο Έλληνας Αστυνομικός στην κοινωνία.

Για τη διασφάλιση της όλης διαδικασίας, τα μέλη μας προτού επισκε-
φτούν τη Βιοϊατρική Όμιλος Εταιρειών Υγείας, θα προμηθεύονται υποχρεωτικά 
από τα γραφεία της Ένωσης Αθηνών (οδός Καρύστου 3, Αμπελόκηποι) ώρες 

09:00 - 20:00 τηλ. 2105236302, ειδικό αριθμημένο κουπόνι υπογεγραμμένο 
από το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης, το οποίο εν συνεχεία θα προσκομίζουν 
στη Βιοϊατρική Όμιλος Εταιρειών Υγείας, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία  δι-
ενέργειας των εξετάσεων που επιθυμεί έκαστο μέλος μας.

Η εκκλησιαστική ζωή της ορθοδόξου πίστεώς μας, διακρίνεται 
από την παρουσία πλήθους ανθρώπων που ενστερνίστηκαν την ορθό-
δοξη διδασκαλία και πίστεψαν στον Υιό και Λόγο του Θεού, Ιησού Χρι-
στό. Επομένως έζησαν στη μετά Χριστόν εποχή.

Ειδικότερα όμως τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, διακρίθηκαν 
για τους διωγμούς που εξαπέλυσαν οι ειδωλολάτρες γι’ αυτούς τους 
ανθρώπους που ήταν χριστιανοί. Πολλοί εξ αυτών συνελήφθησαν και 

τους ζητήθηκε να αλλαξοπιστήσουν. Όμως επειδή αυτοί οι άνθρωποι είχαν πιστέ-
ψει στο Ευαγγέλιο του Χριστού, στην ορθόδοξη διδασκαλία, δεν απαρνήθηκαν το 
Χριστό με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο βωμό του μαρτυρίου. Αρχίζει έτσι να 
ποτίζεται το δέντρο της ορθοδόξου πίστεώς μας, με το αίμα αυτών και εκείνοι να 
γράφονται στη λίστα του μαρτυρολογίου της πίστεώς μας.

Αρχίζει λοιπόν η εποχή των Αγίων και συγκεκριμένα να ονομάζονται Με-
γαλομάρτυρες, αφού υπέστησαν σκληρά και φρικτά βασανηστήρια, για την πίστη 
μας, μένοντας ακλόνητοι σ’ αυτήν. Μέσα λοιπόν στη χορεία των Αγίων Μεγαλο-
μαρτύρων συγκαταλέγεται και ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Αρτέμιος, προστάτης του 
Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο Αγιος Αρτέμιος έζησε στην εποχή του Αυτο-
κράτορα Μ. Κωνσταντίνου τον 3ο αιώνα μ.Χ..

Η παρουσία του στην πολιτική δράση του Βυζαντίου διέγραφε μια εξαι-
ρετική πορεία, γι’αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκτιμώντας τα ηθικά και πολιτικά 
του χαρίσματα, του έδωσε το αξίωμα του πατρικίου και τον διόρισε Δούκα και Αυ-
γουστάλιο της Αλεξάνδρειας. Το 357 μ.Χ. μετέβη στην Πάτρα για να παραλάβει 
τα σεπτά λείψανα του Αγίου Ανδρέα και να τα ανακομίσει στον νεόκτιστο Ναό 
των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τη διαμονή του στην πόλη 
των Πατρών, στρατοπεδευμένος στην περιοχή της Μονής Γηροκομείου, βοήθησε 
πλήθος αναξιοπαθούντων και κυρίως γερόντων, γεγονός που δικαιολογεί την το-
πωνυμία γηροκομείο. 

Όταν το 363 μ.Χ. ο Αρτέμιος άκουσε ότι ο Ιουλιανός ο Παραβάτης βασάνιζε 
τους χριστιανούς στην Αντιόχεια, ήλθαν στα χείλη του τα λόγια του ψαλμωδού 
Δαβίδ προς το Θεό «Κύριε πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με»  {ψαλμός Ν΄ (50ος) 
στ. 14.}. Κύριε στήριξέ με, με σκέψεις σταθερές και θέληση ισχυρή, που να με 
κατευθύνει στην υπεράσπιση του αγαθού με θάρρος.

Πράγματι ο Αρτέμιος, με δύναμη που του έδωσε ο Θεός, έφτασε στην 
Αντιόχεια και με παρρησία ήλεγξε τον Ιουλιανό για τις παρανομίες του κατά των 
χριστιανών. Ο Ιουλιανός, που δεν περίμενε τέτοια στάση από τον αξιωματούχο, 

τον συνέλαβε και τον μαστίγωσε αλύπητα. Έπειτα του έσπασε τα κόκκαλα και 
τον αποκεφάλισε. Έτσι ακόμη ένας άνθρωπος προστέθηκε στο μαρτυρολόγιο της 
ορθόδοξης πίστης ως Άγιος, αφού έδωσε τη ζωή του για τον αληθινό Θεό. Και 
η Εκκλησία μας τιμά αυτόν τον Άγιο κάθε χρόνο στις 20 Οκτωβρίου ημέρα που 
μαρτύρησε.

Κάποιοι Άγιοι λόγω της ιδιότητας που είχαν κατά την εποχή που έζησαν, 
αλλά και της δράσης που ανέπτυξαν, όπως και το μαρτυρικό τέλος που είχαν, 
διακρίθηκαν από την Εκκλησία μας, ως Προστάτες Άγιοι κάποιων επαγγελμάτων.

Ο Αγιος Αρτέμιος ήλεγξε την παρανομία του Ιουλιανού κατά των χριστια-
νών και επειδή η αποστολή της Αστυνομίας είναι να ελέγχει την παρανομία και 
να επιβάλλει τάξη όπου υπάρχει αταξία, γι’αυτό και το έτος 1984, όταν ενώθηκαν 
τα σώματα ασφαλείας, Ελληνική Χωροφυλακή και Αστυνομία Πόλεων, ορίσθηκε 
προστάτης και έφορος του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά την ημέρα 
της Εορτής του, εορτάζει το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, αποδίδοντας ύψι-
στες τιμές προς τον Προστάτη του Σώματος Άγιο Αρτέμιο.

Έχοντας λοιπόν, ως πρότυπο όλοι οι αστυνομικοί τον Προστάτη Άγιό μας 
πορευόμαστε, πράττοντας το Ιερό Καθήκον, όπως προστάζει ο όρκος που δώσα-
με, μαχόμενοι την παρανομία, επιζητώντας τη χάρη και τις πρεσβείες του, ώστε 
με θεία δύναμη και προστασία να συνεχίσουμε το θεάρεστο έργο που επιτελού-
με.  

Το δένδρο λοιπόν της ορθοδόξου πίστεώς μας μεγάλωσε, φούντωσε, 
έβγαλε κλαδιά και φύλλα. Και μείς οι χριστιανοί που ζούμε 2000 χρόνια και κάτι, 
μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να καταφύγουμε στο δένδρο αυτό, να ξα-
ποστάσουμε κάτω από τη σκιά του, να γευθούμε τους καρπούς του, αλλά και να 
προστατευτούμε από τις καταιγίδες της ζωής, κάτω από το το πυκνό φύλλωμά 
του. Αυτό το δένδρο είναι η Εκκλησία μας και μας προσμένει όλους με ορθάνοι-
χτες τις πύλες ώστε να εισέλθουμε. 

Φωτεινοί οδοδείκτες οι Άγιοί μας.
Όσοι πιστοί προσέλθετε.

Η είσοδος ελεύθερη.
Mε αγάπη Χριστού εύχομαι χρόνια πολλά σε όλα τα μέλη του Σώματος  

της Ελληνικής Αστυνομίας. 

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ  
Β΄ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο Πάτερ Αλέξιου, προϊσταμένου  
της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ.

Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αθήνας , Αρμόδιο  Εργασιακών Θεμάτων,  ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟ Μιχαήλ και 
τον Ειδικό Γραμματέα Τύπου και Μ.Μ.Ε, Υπεύθυνο Έκδοσης  Εφημερίδας,  ΦΟΥΚΑ 
Θεόδωρου, συναντήθηκε με τον προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας Αρ-
χιμανδρίτη ΚΟΥΡΤΕΣΗ Αλέξιο προκειμένου να  συζητήσουμε και να γνωρίσουμε 
βασικά θέματα που αφορούν στην λειτουργία της προαναφερόμενης υπηρεσίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ θερμό κλίμα και ο Πάτερ Αλέξιος 
προσφέρθηκε να αρθρογραφεί μέσω μόνιμης στήλης στην εφημερίδα μας προ-
κειμένου να γίνονται  γνωστές προς τους αστυνομικούς οι δράσεις της θρησκευ-
τικής υπηρεσίας. Από την μεριά μας δεσμευθήκαμε ότι θα είμαστε αρωγοί των εν 
λόγω δράσεων καθώς και σε ότι άλλο μας ζητηθεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 
μας  ώστε να συμβάλουμε στη στήριξη και την διατήρηση του σημαντικού θεσμού 
της Εκκλησίας στις ζωές όλων μας.

Συνάντηση ΕΑΣΥΑ με τον Πάτερ Αλέξιο
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Έμπρακτη αναγνώριση από επιφανή  
επιχειρηματία σε μέλη της Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας

Από την πρώτη στιγμή το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Αθηνών βρέθηκε δίπλα στους δύο τραυματίες συναδέλφους-μέλη μας, 
οι οποίοι ενεπλάκησαν σε αιματηρό περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα την 
03/07/2022 στην περιοχή των Πατησίων με σκληρό αλλοδαπό κακοποιό.

Ως αναγνώριση της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο, τους δύο 
αστυνομικούς επισκέφτηκε στις οικίες τους ο Αντιπρόεδρος της Ε.ΑΣ.Υ.Α. κ. 
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Παναγιώτης, συνοδευόμενος από τον επιφανή επιχειρηματία κ. 
Αλετρά Σταμάτη. Ο κ. Αλετράς επέδειξε για ακόμα μια φορά την έμπρακτη 
στήριξή του προς τον Έλληνα αστυνομικό συνδράμοντας οικονομικά στους 
δύο συναδέλφους στη δύσκολη γι’ αυτούς χρονική περίοδο.

Ως Ένωση Αθηνών ευχαριστούμε για πολλοστή φορά τον κ. Σταμάτη 
Αλετρά, αφού τέτοιες πράξεις προσφοράς και αλληλεγγύης, είναι άξιες λόγου 
και οφείλουν να τυγχάνουν της ανάλογης προβολής.

Το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, δυστυχώς αποτελεί ένα ζήτημα ιδιαιτέ-
ρως επίκαιρο στις μέρες μας, το οποίο κατά την προσέγγισή του είναι εξαιρετι-
κά πολυδιάστατο. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού προβλή-
ματος δεν μπορεί να γίνει με τη συμβολή ενός μόνο επιστημονικού κλάδου. 

Αν και αποδέκτες της ενδοοικογενειακής βίας είναι συνήθως οι γυναίκες και τα 
παιδιά, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι εκδηλώνονται περιστατικά βίας και σε βά-
ρος ανδρών, φυσικά σε μικρότερο ποσοστό. Η ενδοοικογενειακή βία με θύματα 
άνδρες δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμη και αποτελεί σοβαρή απειλή, εξαιτίας του 
ότι ιδιαίτεροι λόγοι και στερεότυπα εμποδίζουν τους άνδρες θύματα να καταγγεί-
λουν το γεγονός. Όσον αφορά τα παιδιά, αυτά επηρεάζονται εξίσου αρνητικά από 

τη βία εντός της οικογένειας, εβρισκόμενα είτε σε μια θέση αυτόπτη μάρτυρα 
είτε θύματος.
Για το λόγο αυτό πρέπει η Αστυνομία, σε συνεργασία με άλλους φορείς, να επεν-
δύσει πολλά στον τομέα της πρόληψης και να εφαρμόσει διάφορες μεθόδους και 
προγράμματα, που να στοχεύουν στον κατά το δυνατό μεγαλύτερο περιορισμό 
της διάπραξης τέτοιου είδους εγκλημάτων.
Σε αυτή μας την προσπάθεια δεν μπορεί η Αστυνομία να είναι μόνη αλλά πρέπει 
να υπάρξει μια αλυσίδα πρόληψης των εγκλημάτων βίας από όλη την κοινωνία. 
Ο αγώνας κατά του εγκλήματος είναι έργο και υπόθεση όλων, αστυνομίας, οικο-
γένειας, σχολείου, τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησίας, δικαιοσύνης και προπά-
ντων των ίδιων των πολιτών.

 
Του Κόκκαλη Ιωάννη  

Μέλος Δ.Σ. Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Υπηρετώντας στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας για 22 και πλέ-
ον χρόνια  πλέον ως μέλος της Συνδικαλιστικής μας Ένωσης είναι αναρίθμητα 
τα άρθρα από αρχής εκδόσεως αυτής της εφημερίδας, τα οποία περιήλθαν σε 
γνώση μου και αφορούσαν την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των Αστυνομικών 
Τμημάτων και Τμημάτων Ασφαλείας του λεκανοπεδίου και δη της Περιφέρειας 
Αθηνών και του Κέντρου αυτής. Μία διαχρονική παθογένεια η οποία πιθανότα-
τα αποτελεί Ελληνικό προνόμιο σε ολόκληρη την Ευρώπη με τα γνωστά αποτε-
λέσματα της παροχής χαμηλής ποιότητας Υπηρεσιών στους πολίτες και την ηθι-
κή, ψυχική και σωματική εξάντληση των υπηρετούντων σε αυτά, αστυνομικών 
οι οποίοι πέραν των άλλων εκτίθενται λόγω του υπερβολικού φόρτου εργασίας 
πολλές φορές σε ποινική και πειθαρχική δίωξη . Η ¨εν τη ρύμη του λόγου¨ φράση 
του Προέδρου της Ένωσης μας κου Πάκου Δημοσθένη ¨ότι το Αστυνομικό Τμήμα 
Ομονοίας αποτελεί ίσως την χειρότερη Αστυνομική Υπηρεσία Πανευρωπαϊκά¨ 
δεν απέχει από την πραγματικότητα . Πρέπει επιτέλους να θεσπισθούν κίνητρα 
(μοριοδότηση-οικονομικά) για να επιστρέψουν οι Αστυνομικοί από τις Κεντρικές 
και Ειδικές Υπηρεσίες στα Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας τα οποία 
αποτελούν τον πυρήνα της Ελληνικής Αστυνομίας.Σε μία εποχή κατά την οποία 

Άμεση Στελέχωση των Α.Τ και Τ.Α

η ενεργειακή κρίση έχει εκτινάξει το κόστος των μεταφορών παρατηρείται το 
φαινόμενο Αστυνομικοί να διασχίζουν το μισό και πλέον λεκανοπέδιο Αττικής 
προκειμένου να εργασθούν σε Υπηρεσίες της ¨αρεσκείας¨ τους αρνούμενοι να 
παρέχουν την εργασία τους στο Α.Τ ή Τ.Α του τόπου κατοικίας τους ή έστω όμο-
ρου Δήμου, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με αυξημένο κόστος μετάβασης 
και να σπαταλούν αμέτρητες ώρες καθημερινά σε μετακινήσεις. Συνομιλώντας 
με πολλούς συναδέλφους διαπίστωσα ότι οι περισσότεροι θα προτιμούσαν να 
εργάζονται κοντά στο σπίτι τους εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρήμα γεγονός 
το οποίο θα αναβάθμιζε σαφώς την ποιότητα ζωής τους αλλά διστάζουν λόγω 
της υπό-στελέχωσης σκεπτόμενοι ότι θα κληθούν οι ίδιοι να¨ βγάλουν το φίδι 
από την τρύπα¨. Θα πρέπει πλέον να αντιληφθεί η φυσική και πολιτική ηγεσία ότι 
υπηρεσιακή ¨ερήμωση¨ φέρνει περισσότερη ¨ερήμωση¨ καθώς πολλοί συνάδελ-
φοι πασχίζουν να μετατεθούν ή αποσπαστούν σε Κεντρικές και Ειδικές Υπηρεσίες 
γιατί απλά δεν έχει μείνει κανείς στο Τμήμα και όχι για λόγους οι οποίοι έχουν να 
κάνουν με την φύση του αντικειμένου ή με την συμπεριφορά της διοίκησης απέ-
ναντί τους. Θέσπιση κινήτρων άμεσα, χθες προτού να μείνουν μόνο οι καρέκλες 
στα Τμήματα. Η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο .

Του Γεωργά Αθανάσιου
  Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.



Αρχικά θα θέλαμε να αναφερθούμε σε όσα συνέβησαν τον περασμένο  
Αύγουστο. 

Η πολιτεία πήρε την απόφαση να ξεκινήσει τις εργασίες για την κατασκευή σταθ-
μού Μετρό στα Εξάρχεια. 

Αυτό όπως όλοι καταλαβαίνουμε είχε άμεσο αντίκτυπο στην υπηρεσία μας 
διότι απασχολούνται σε καθημερινή βάση έξι Διμοιρίες της Υ.Α.Τ. ανά βάρ-

δια, δηλαδή εικοσιτέσσερις Διμοιρίες ημερησίως και συν τις όποιες άλλες Δυνά-
μεις ,αγγίζοντας και πολλές φορές ξεπερνώντας τους τετρακόσιους<400> αστυ-
νομικούς ημερησίως σε ένα μόλις οικοδομικό τετράγωνο της Αττικής και σε μια 
περιοχή η οποία θεωρητικά έχει «καθαρίσει» 

Πως είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται τετρακόσιοι αστυνομικοί την ίδια 
ώρα που πολιτικοί παράγοντες ισχυρίζονται πως τα Εξάρχεια έχουν «καθα-
ρίσει».

Φανταστείτε να μην είχαν καθαρίσει τότε πόσους θα χρειάζονταν; Όλο αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα την τρομερή καταπόνηση του προσωπικού λόγω της πολύωρης 
ορθοστασίας η οποία ήρθε να προστεθεί στο ήδη ταλαιπωρημένο προσωπικό της 
Υ.Α.Τ. λόγω των τεράστιων ελλείψεων που υπάρχουν σε ανθρώπινο δυναμικό. 

Από την στιγμή που εκπονήθηκε ο εν λόγω σχεδιασμός θέσαμε στην φυ-
σική ηγεσία κάποιους προβληματισμούς μας αν και δεν είμαστε  επιχ/κοι 

παράγοντες λόγω του ότι βρισκόμαστε όλοι εδώ και αρκετά χρόνια σε αυτή την 
υπηρεσία εύλογα μας γεννούνται τα εξής ερωτήματα:

Τι θα γίνει όταν αρχίσουν οι αθλητικές εκδηλώσεις(ποδοσφαιρικά ή μπα-
σκετικά ντέρμπι); 

Τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν οι πορείες και οι συγκεντρώσεις; 
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Πως θα αντιμετωπιστούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες σε άλλες πόλεις 
όπως η αναγκαία μετακίνηση Διμοιριών της υπηρεσίας μας για την Διεθνή 

Έκθεση Θεσσαλονίκης που συνέβη τις προηγούμενες μέρες; Όλοι μας διαπιστώ-
σαμε ότι ο υπάρχων σχεδιασμός πήγε στον βρόντο.

Την ίδια ώρα που είμαστε επιφορτισμένοι με όλα τα παραπάνω είχαμε και την 
«πρεμιέρα» της πανεπιστημιακής Αστυνομίας γεγονός που έφερε και την δίκη 
μας υπηρεσία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα καθώς οι συνάδελφοι της νεοσυ-
σταθείσας αυτής υπηρεσίας βρίσκονται πραγματικά εκτεθειμένοι σε κάθε λογής 
παραβατ ική συμπεριφορά από άτομα που χρησιμοποιούν ως ορμητήριο τα πα-
νεπιστήμια.

Όσον αφορά της αναγκαία ενίσχυση της Υπηρεσίας μας, ενισχυθήκαμε με 
μόλις 180 νεοεξερχόμενους αστυφύλακες σαν διεύθυνση ενώ ταυτόχρονα 

για να ανταπεξέλθουμε στις συνεχώς αυξανόμενες  απαιτήσεις της φυσικής ηγε-
σίας θα έπρεπε να ενισχυθούμε με τουλάχιστον 350 άτομα.

Στο ζήτημα των καταγγελλομένων είναι γεγονός πως έχουν αυξηθεί κατα-
κόρυφα τα αμφιβόλου προσελεύσεως καταγγελλόμενα έγγραφα εναντίον 

της υπηρεσίας μας, με αποτέλεσμα  όλα να καταλήγουν στο νομικό σύμβουλο 
της Ένωσης μας.

Καθώς εμάς μας καλούν με το παραμικρό αναξιόπιστο δημοσίευμα να δώσουμε 
έγγραφες εξηγήσεις πράγμα το οποίο δε συμβαίνει για το ζήτημα της ανακα-
τασκευής των υπηρεσιακών οχημάτων το οποίο έχουμε καταγγείλει ως Ένωση 
πολλάκις.

Υγ: Όταν οι αριθμοί συμφωνούν οι ιδέες γίνονται πράξη. 

Στην Υπηρεσίας μας οι αριθμοί δεν συμφωνούν αλλά η ηγεσία απαιτεί να κάνου-
με πράξη τις ιδέες

Tα Νέα της Υ.Α.Τ.
Επιμέλεια: ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ΓΕΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος,  ΠΛΑΛΑΣ Γεώργιος, 

ΡΑΧΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος, ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Οδυσσέας, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος,  
ΨΑΛΛΙΔΑΣ Γεώργιος, ΛΑΧΑΝΑΣ Ηλίας, ΚΡΙΜΠΕΝΗΣ Αποστόλης, ΚΑΤΣΙΝΟΣ Ιωάννης, ΒΑΡΒΑΤΟΣ  
Απόστολος, ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Θωμάς, ΜΑΛΑΚΟΣ Χρήστος, ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Γρηγόριος, 

 ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χρήστος, ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Σπυρίδων, ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Αγγελος, ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Βασίλειος



Τα παρατράγουδα με την ανακατασκευή των υπηρεσιακών οχημάτων συ-
νεχίζονται και δυστυχώς με αμείωτο ρυθμό. Οι βλάβες ήδη έχουν ξεπερά-

σει το διψήφιο αριθμό. Οι «μετακομίσεις» των υλικών από όχημα σε όχημα είναι 
καθημερινή κατάσταση και πλέον δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα για να εξυ-
πηρετήσουν. Είναι ανεπίτρεπτο τα λεωφορεία να παρουσιάζουν σοβαρές βλάβες 
ακόμα και την ίδια μέρα της ολοκλήρωσης της επισκευής τους.

Ο φετινός χειμώνας υπηρεσιακά προβλέπεται να είναι «βαρύς». Οι υπηρε-
σιακές ανάγκες μέρα με τη μέρα μεγαλώνουν, καινούργια σταθερά σημεία 

προστίθενται (αντί να μειωθούν). Καθημερινά απαιτείται μεγάλος αριθμός αστυ-
νομικών σε σημείο που να μην επαρκεί η υπάρχουσα δύναμη. Ειδικά την περίοδο 
των θερινών αδειών, η χορήγηση της προβλεπόμενης ημερήσιας ανάπαυσης δεν 
ήταν δεδομένη.

Απονομή της ηθικής αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ» σε διμοιρία του Δ’ ΤΜΕΤ 
διότι εργάστηκε με προθυμία και αυταπάρνηση, πέραν του προβλεπόμε-

νου χρόνου κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, βοηθώντας στην εκκένωση μονάδας 
ηλικιωμένων. Οι συνάδελφοι κυριολεκτικά μετέφεραν στα χέρια πάνω από δέκα 
ηλικιωμένους.

Οι εικόνες που είδαμε με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία δεν χωρούν σχο-
λιασμό. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής η Αστυνομία φυλάει την Αστυνομία. Επί-

σης, η τελευταία εξέλιξη οι ΟΠΠΙ να περιπολεί εξωτερικά των Πανεπιστημίων, δεν 
προσφέρει κάτι, γιατί αυτό πράττει και η «κανονική» Αστυνομία.
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Επιμέλεια: ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Μιχαήλ, ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ΦΩΤΗΣ Βασίλειος,  
ΑΛΕΞΙΟΥ Κωνσταντίνος, ΔΟΥΒΛΗΣ Απόστολος, ΚΑΡΑΚΩΤΑΣ Βασίλειος, ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Σπυρίδων,  

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Σπυρίδων, ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος, ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ Σπυρίδων, 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Παντελής, ΜΠΟΝΙΑΣ Γεώργιος, ΓΑΤΣΑΣ Ιωάννης, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δημήτριος, ΜΠΑΝΤΙΑΚΑΣ Θωμάς, 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αναστάσιος, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

H φωνή της Υ.ΜΕ.Τ.

Συγχαρητήρια στους υπηρετούντες της Υ.ΜΕ.Τ. που πέτυχαν την εισαγωγή 
τους στην Σχολή Αξιωματικών. Είναι η πρώτη φορά που οι επιτυχόντες ξε-

περνά σε ποσοστό τον ένα στους τέσσερις εισαχθέντες.

Συνελήφθη αλλοδαπός πορτοφολάς ο οποίος αφαίρεσε μία τσάντα τουρί-
στριας από την περιοχή του Ζάππειου. Η δύναμη του Β’ ΤΜΕΤ που εκτελού-

σε υπηρεσία στην Ακακιών ενήργησε άμεσα ως ενημερώθηκε και προέβη στη 
σύλληψη του ατόμου. Τους αξίζουν συγχαρητήρια!!!

Επίσης, περιστατικό με προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας συνέβη σε 
δύο τουρίστριες στον Εθνικό Κήπο. Άμεση η κινητοποίηση της δύναμης του 

Α’ ΤΜΕΤ που εκτελούσε υπηρεσία στην Ακακιών που προέβη στον εντοπισμό 
και σύλληψη του δράστη. Οι διμοιρίες ακόμα και όταν είναι σε σταθερά σημεία 
επιτελούν έργο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την οικογένεια του Ορφανιώτη τόσο στην Ένωση 
Αθηνών όσο και στο προσωπικό των διμοιριών Υ.ΜΕ.Τ.-Υ.Α.Τ. για τη στήριξη 

ηθικά και υλικά όλο αυτό το διάστημα. Να ευχηθούμε και εμείς καλή ανάρρωση 
στον Θοδωρή.

Δεν είναι δουλειά μας να παρεμβαίνουμε σε επιχειρησιακά θέματα, δεν 
μπορούμε όμως να παραβλέψουμε το γεγονός πως οι διμοιρίες που λαμ-

βάνουν μέτρα σε αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, αποτελούνται από μικρό 
αριθμό ατόμων και έρχονται αντιμέτωποι με πολυπληθείς ομάδες, γεγονός που 
εγκυμονεί κινδύνους για τους συναδέλφους-μέλη μας.
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Αμεσοδρασίτικα Νέα
Επιμέλεια: ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Παναγιώτης, ΦΟΥΚΑΣ Θεόδωρος,ΒΙΔΑΛΗΣ Ιωάννης ,ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Χρήστος, 

ΔΟΥΜΟΥΣΙΑΡΗΣ Πέτρος, ΖΑΓΚΛΑΚΑΣ Κων/νος, ΖΑΧΑΡΗΣ Βασίλειος, ΖΑΧΟΣ Στυλιανός, ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Αρι-
στείδης, ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ Παναγιώτης, ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ Βασίλειος, ΠΑΛΛΗ Μαρία, ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ Βασίλειος, 
ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ Μιλτιάδης, ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Αλέξανδρος, ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ Περικλής, ΣΑΜΙΩΤΗΣ Αναστάσιος, 

      Συναντήθηκα με την Αρχιφύλακα ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗ Σοφία η οποία υπηρετεί στο τη-
λεφωνικό κέντρο της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής από το 2004. Μου εξιστόρη-
σε πως την 10/6/2022, ενώ εκτελούσε υπηρεσία κατά το ωράριο 21:00-05:30, και 
πιο συγκεκριμένα περί την 21:34 ώρα, έλαβε κλήση από κινητό τηλέφωνο όπου 
ακουγόταν ένας άντρας να κλαίει με λυγμούς μη καταλαβαίνοντας τι προσπαθού-
σε να της πει. Εκείνη προσπάθησε να τον ηρεμήσει ώστε να καταλάβει τι του συ-
νέβαινε και όταν τα κατάφερε τελικά της είπε ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά και 
ότι ήθελε να αυτοκτονήσει. Μου περιέγραψε πως χωρίς να χρονοτριβήσει, του 
ζήτησε αμέσως να της πει την διεύθυνση κατοικίας του προκειμένου να μεταβεί 
άμεσα περιπολικό, και εν συνεχεία τον κράτησε απασχολημένο συζητώντας μέχρι 
να φτάσουν στο σημείο οι συνάδελφοι διότι ακουγόταν έντονα φορτισμένος. 

      Στην συζήτηση που είχε μαζί του της είπε ότι διέμενε σε ένα ημιυπόγειο διαμέ-
ρισμα και τον παρότρυνε να βγει έξω από αυτό στο δρόμο, ώστε να είναι αφενός 
μεν ευκολότερη και ασφαλέστερη η προσέγγιση των συναδέλφων στο σημείο και 
αφετέρου δε  για να τον αποτρέψει από το να πράξει κάτι που θα μπορούσε να 
αποβεί μοιραίο. Στη συνέχεια τον ρώτησε διάφορες πληροφορίες για την ζωή του 
δηλώνοντας της ότι είναι 43 ετών , χωρισμένος και έχοντας μία κόρη με την οποία 
δεν έχει καλές σχέσεις. 

       Η Αρχ/κας μου τόνισε ιδιαιτέρως ότι μέσα από την συζήτηση που είχε μαζί 
του ένιωσε ότι άρχισε να κερδίζει την εμπιστοσύνη του ακούγοντας τον λίγο πιο 
χαλαρό και δίνοντας της περισσότερες πληροφορίες για εκείνον , όπως ότι ένιωθε 
πολύ μόνος διότι είχε χάσει τον πατέρα του όταν ο ίδιος ήταν  7 ετών, ότι η μητέρα 
του είναι κατάκοιτη  και ότι ο ίδιος είχε να εργαστεί εδώ και 3 μήνες καθώς είχε 
σπάσει το χέρι του. Αντιλήφθηκε ότι ο άνθρωπος είχε φτάσει σε απόγνωση κα-
θώς επαναλάμβανε διαρκώς ότι η αυτοκτονία ήταν η μοναδική λύση να λυτρωθεί. 
Εκείνη από την μεριά της του έλεγε ότι είναι πολύ νέος και ότι όλα με τον καιρό θα 

 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.

 Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την στήλη μας χωρίς να αναφερθούμε 
στους δύο συνάδελφους  μας που ενεπλάκησαν στο ένοπλο περιστατικό στο Ίλιον. 
Καταρχάς τους ευχόμαστε περαστικά και γρήγορη ανάρρωση αλλά και τα θερμά 
συγχαρητήρια τόσο εμάς και των λοιπών συνάδελφων μας  όσο και της υπόλοιπης 
κοινωνίας.

 Αυτά τα παιδιά των 1000 ευρώ προέταξαν τα στήθη τους έναντι σε πυρά 
σεσημασμένου δράστη και με περίσσιο θάρρος αλλά και επαγγελματισμό κατά-
φεραν να τον εξουδετερώσουν διασφαλίζοντας για τους υπόλοιπους πολίτες το 
αγαθό της ασφάλειας όπως πράττουν και κάθε μέρα χιλιάδες συνάδελφοι μας.

 Επιπροσθέτως απέδειξαν σε όλους ότι η Άμεση Δράση αποτελεί την αιχμή 
του δόρατος της εμφανούς αστυνόμευσης παρότι τυγχάνει υποστελεχομένη και 
με πενιχρά δημόσια υλικά.

 Αλλάζοντας σελίδα δεν θα μπορούμε να μην εστιάσουμε στις πρόσφατες 
εκλογές του σωματείου μας και την αύξηση της εκπροσώπησης μας  με 17 αντιπρο-
σώπους στην Άμεση Δράση, έναν αντιπρόεδρο νομικών θεμάτων και έναν ειδικό 

γραμματέα τύπου στο Δ.Σ της Ε.ΑΣ.Υ.Α γεγονός που αποδεικνύει ότι οι συνάδελ-
φοι πιστεύουν και αναγνωρίζουν το έργο μας αυτά χρόνια. Θα προσπαθήσουμε 
να δώσουμε τον αγώνα μας με όλα τα μέσα που διαθέτουμε και να είμαστε δίπλα 
στον κάθε  συνάδελφο μας και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

 Στο καθημερινό μας αγώνα αξίζει να αναφέρουμε την δυναμική παρουσία 
μας στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όπου διαδηλώσαμε ως κομμάτι της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών στο πλευρό της Π.Ο.ΑΣ.Υ και συζητή-
σαμε με τους θεσμικούς μας φορείς ζητήματα που αφορούν την Υπηρεσία μας. 
Ζητήματα που θα αναλυθούν διεξοδικότερα και σε επικείμενες συναντήσεις μας 
τόσο με το Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α  όσο και με τον πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 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

τακτοποιηθούν και ότι αυτό που σκέφτεται δεν αποτελεί λύση , προσπαθώντας 
διαρκώς να του τονίσει το ηθικό. Καθώς μιλούσε μαζί του έφτασαν στο σημείο οι 
συνάδελφοι και στη θέα τους, πριν κλείσει την γραμμή ,την ευχαρίστησε για την 
υπομονή και τις συμβουλές της.

        Η συνάδελφος του ζήτησε να την καλέσει όποτε επιθυμεί στο 100 για να την 
ενημερώσει για την κατάσταση του.  Πράγματι, μετά από 4 μέρες εκείνος τηλε-
φώνησε και την ενημέρωσε ότι νοσηλευόταν λόγω ψυχολογικών προβλημάτων  
και την ευχαρίστησε ξανά για την στήριξη που του παρείχε σε μία τόσο δύσκολη 
στιγμή της ζωής του.

Γυναίκα Αστυνομικός Αποτρέπει  
Άντρα από Αυτοκτονία

Του Φούκα Θεόδωρου Ειδικού Γραμματέα Ε.ΑΣ.Υ.Α. και Μ.Μ.Ε. - Υπεύθυνου έκδοσης εφημερίδας.



Κρίση Πανικού

Κρίση πανικού είναι μια ξαφνική κρίση υπερβολικού άγχους και φόβου. Η καρ-
διά σας χτυπά δυνατά και δεν μπορείτε να αναπνεύσετε. Μπορεί ακόμη και να 
νιώθετε σαν να πεθαίνετε ή να τρελαίνεστε. Εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία, οι κρί-
σεις πανικού μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχή πανικού και άλλα προβλήμα-
τα. Μπορούν ακόμη και να σας αναγκάσουν να αποσυρθείτε από τις συνήθεις 
σας δραστηριότητες. Αλλά οι κρίσεις πανικού μπορούν να θεραπευτούν και όσο 
πιο γρήγορα ζητήσετε βοήθεια, τόσο το καλύτερο. Με τη θεραπεία, μπορείτε να 
μειώσετε ή και να εξαλείψετε τα συμπτώματα του πανικού και να επανακτήσετε 
τον έλεγχο της ζωής σας.

Κατανοώντας τις κρίσεις πανικού

Σε πολλές περιπτώσεις, οι κρίσεις πανικού εμφανίζονται από το πουθενά, χωρίς 
καμία προειδοποίηση. Συχνά, δεν υπάρχει σαφής λόγος για την κρίση. Μπορούν 
ακόμη και να συμβούν όταν είστε χαλαροί ή κοιμάστε. Μια κρίση πανικού μπορεί 
να εμφανιστεί μόνο μια φορά, αλλά πολλοί άνθρωποι βιώνουν επαναλαμβανό-
μενα επεισόδια. Οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις πανικού συχνά προκαλούνται 
από μια συγκεκριμένη κατάσταση, όπως όταν διασχίζει κάποιος μια γέφυρα 
ή μιλάει σε κοινό, ειδικά αν η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει μια κρίση πα-
νικού στο παρελθόν. Συνήθως, η κατάσταση που προκαλεί πανικό είναι εκεί-
νη κατά την οποία θα αισθάνεστε ότι απειλείστε και δεν μπορείτε να ξεφύγετε. 
Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μια ή περισσότερες κρίσεις πανικού, αλλά να είστε 
απόλυτα ευτυχισμένοι και υγιείς κατά τα άλλα. Ή μπορεί οι κρίσεις πανικού σας 
να εμφανίζονται ως μέρος μιας άλλης διαταραχής, όπως η διαταραχή πανικού, η 
κοινωνική φοβία, ή ακόμα και η κατάθλιψη. Ανεξάρτητα από την αιτία, οι κρίσεις 
πανικού είναι θεραπεύσιμες. Υπάρχουν πολλές αποτελεσματικές θεραπείες και 
στρατηγικές αντιμετώπισης των συμπτωμάτων.

Συμπτώματα της κρίσης πανικού

Οι κρίσεις πανικού συχνά εμφανίζονται όταν είστε μακριά από το σπίτι, αλλά 
μπορούν να συμβούν οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Μπορεί να έχετε μία, ενώ 
βρίσκεστε σε ένα εμπορικό κατάστημα, περπατάτε στο δρόμο, οδηγείτε το αυτο- 
κίνητό σας, ή κάθεστε στον καναπέ στο σπίτι. Η κρίση πανικού εκδηλώνεται 
απότομα και συνήθως κορυφώνεται μέσα σε 10 λεπτά. Οι περισσότερες κρίσεις 
πανικού τελειώνουν μέσα σε 20 έως 30 λεπτά, και σπάνια διαρκούν περισσότερο 
από μία ώρα. Μια συνήθης κρίση πανικού περιλαμβάνει ένα συνδυασμό από τα 
ακόλουθα συμπτώματα:

Ψυχολογικά Συμπτώματα

-Φόβος για την υγεία και την πιθανή απώλεια της ζωής.

-Αδυναμία συγκέντρωσης.

-Φόβος ότι το άτομο θα χάσει τον έλεγχο.

-Φόβος ότι το άτομο οδηγείται στην τρέλα.

-Φόβος για κλειστούς χώρους - έλλειψη οξυγόνου.

-Φόβος για πολύβουα και πολυπληθή μέρη - αποφυγή του συγχρωτισμού με πλή-
θος ανθρώπων.

-Υποχόνδρια συμπεριφορά σε σχέση με την υγεία.

Σωματικά Συμπτώματα

-Δύσπνοια – αίσθηση πνιγμού (το άτομο νιώθει ότι δεν του φτάνει ο αέρας).

-Ταχυκαρδία.

-Τάση λιποθυμίας.

-Ζάλη και τρέμουλο.

-Αίσθημα αστάθειας και έλλειψης ισορροπίας.

-Αίσθημα βάρους και σφίξιμο στο στήθος.

-Μούδιασμα και μυρμηγκιάσματα σε όλο το σώμα.

-Εξάψεις, ρίγη και έντονη εφίδρωση κυρίως στα άκρα.

-Ναυτία και τάση για εμετό.

΄Σημειώνεται ότι αρκεί ο συνδυασμός τεσσάρων από τα παραπάνω συμπτώματα 
για να συμπεράνουμε ότι το άτομο έχει εκδηλώσει κρίση πανικού.

Διαταραχή Πανικού

Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν κρίσεις πανικού χωρίς περαιτέρω επεισόδια ή 
επιπλοκές. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να ανησυχείτε αν είχατε μόνο μία ή δύο 
κρίσεις πανικού. Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι που έχουν βιώσει κρίσεις πανικού, 
αναπτύσσουν στη συνέχεια διαταραχή πανικού. Η διαταραχή πανικού χαρακτη-
ρίζεται από επαναλαμβανόμενες κρίσεις πανικού, σε συνδυασμό με σημαντικές 
αλλαγές στη συμπεριφορά ή επίμονο άγχος σχετικό με ενδεχόμενες νέες κρί-
σεις. Μπορεί να πάσχετε από διαταραχή πανικού, αν:

· Έχετε συχνές, απροσδόκητες κρίσεις πανικού που δεν σχετίζονται με μια συγκε- 
κριμένη κατάσταση.

· Ανησυχείτε πολύ για μια ενδεχόμενη κρίση πανικού.
· Συμπεριφέρεστε διαφορετικά εξαιτίας των κρίσεων πανικού, όπως με το να 

αποφεύγετε μέρη, όπου είχατε πανικοβληθεί στο παρελθόν.

Ενώ μια μεμονωμένη κρίση πανικού μπορεί να διαρκέσει λίγα μόνο λεπτά, τα 
αποτελέσματα της εμπειρίας αυτής μπορούν να αφήσουν ανεξίτηλο το σημά-
δι τους. Εάν έχετε διαταραχή πανικού, οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις πανικού 
στοιχίζουν πολύ συναισθηματικά. Η μνήμη του έντονου φόβου και του τρόμου 
που αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια των κρίσεων μπορεί να επηρεάσει αρνητι-
κά την αυτοπεποίθησή σας και να προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στην καθη-
μερινή ζωή σας. Συχνά παρατηρούνται τα ακόλουθα συμπτώματα διαταραχής 
πανικού:
· Άγχος αναμονής - Αντί να νιώθετε χαλαροί μεταξύ των κρίσεων πανικού, αι-
σθάνεστε ανήσυχοι και στρεσαρισμένοι. Αυτή η ανησυχία προέρχεται από το 
φόβο του να έχετε μελλοντικά κρίσεις πανικού. Αυτός ο «φόβος του φόβου» 
είναι παρών σχεδόν συνέχεια, και μπορεί να σας αποδιοργανώσει.
· Φοβική αποφυγή - Αρχίζετε να αποφεύγετε ορισμένες καταστάσεις ή περιβάλ-
λοντα. Αυτή η αποφυγή μπορεί να βασίζεται στην πεποίθηση ότι η κατάσταση 
που αποφεύγετε προκάλεσε μια προηγούμενη κρίση πανικού. Ή μπορεί να απο-
φεύγετε μέρη, όπου η διαφυγή θα ήταν δύσκολη ή δεν θα υπήρχε διαθέσιμη βο-
ήθεια αν είχατε μια κρίση πανικού. Σε ακραίες περιπτώσεις, η φοβική αποφυγή 
γίνεται αγοραφοβία.

Αιτίες των κρίσεων πανικού και της διαταραχής πανικού

Αν και τα ακριβή αίτια των κρίσεων πανικού και της διαταραχής πανικού είναι 
ασαφή, υπάρχει η τάση να εμφανίζονται σε άτομα-μέλη της ίδιας οικογένει-
ας. Φαίνεται επίσης να συνδέονται με σημαντικές μεταβολές ζωής, όπως την απο-
φοίτηση και την είσοδο στην αγορά εργασίας, το γάμο και την απόκτηση ενός παι-
διού. Στρεσογόνα γεγονότα, όπως ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, ένα 
διαζύγιο ή η ξαφνική ανεργία μπορούν επίσης να προκαλέσουν μια κρίση πανικού. 
Κρίσεις πανικού μπορούν επίσης να προκληθούν από ιατρικά προβλήματα και 
άλλες σωματικές αιτίες. Εάν έχετε συμπτώματα πανικού, είναι σημαντικό να επι-
σκεφθείτε έναν ιατρό για να αποκλείσει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας (ένα μικρό καρδιακό πρόβλημα που πα-
ρουσιάζεται όταν μια εκ των βαλβίδων της καρδιάς δεν κλείνει σωστά)

- Υπερθυρεοειδισμός (υπερδραστήριος θυρεοειδής αδένας)

- Υπογλυκαιμία (χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα)

- Χρήση διεγερτικών (αμφεταμίνες, κοκαΐνη, καφεΐνη)

- Διακοπή φαρμάκων

Θεραπεία των κρίσεων πανικού και της διαταραχής πανικού

Οι κρίσεις πανικού και η διαταραχή πανικού είναι γενικά θεραπεύσιμες. Συνή-
θως μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς με στρατηγικές αυτοβοήθειας, με 
ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, με φαρμακευτική αγωγή ή με συνδυασμό όλων 
αυτών. Κάποιοι τρόποι για να βοηθήσετε μόνοι σας τον εαυτό σας είναι οι ακό-
λουθοι:

· Μάθετε για τον πανικό. Γνωρίζοντας περισσότερα πράγματα για τον πανικό 
μπορείτε να ανακουφίσετε σε μεγάλο βαθμό την αγωνία σας. Έτσι διαβάστε σχε-
τικά με το άγχος και τη διαταραχή πανικού για να μάθετε ότι οι αισθήσεις και τα 
συναισθήματα που έχετε όταν πανικοβάλλεστε είναι φυσιολογικά και ότι δεν 
τρελαίνεστε.
· Αποφύγετε το κάπνισμα και την καφεΐνη. Το κάπνισμα και η καφεΐνη μπορεί 
να προκαλέσει κρίσεις πανικού σε άτομα που είναι ευαίσθητα σε τέτοιου είδους 
ουσίες. Ως εκ τούτου, είναι σοφό να αποφευχθούν τα τσιγάρα, ο καφές και άλλα 
ροφήματα με καφεΐνη. Επίσης, να είστε προσεκτικοί με τα φάρμακα που περι-
έχουν διεγερτικά, όπως τα διαιτητικά χάπια και τα φάρμακα για τη γρίπη και το 
κρυολόγημα.

· Μάθετε πώς να ελέγχετε την αναπνοή σας. Οι πολύ γρήγορες αναπνοές ευθύ-
νονται για πολλές αισθήσεις (όπως ζαλάδα και σφίξιμο στο στήθος) που συμβαί-
νουν κατά τη διάρκεια μιας κρίσης πανικού. Οι βαθιές αναπνοές, από την άλλη 
πλευρά, μπορούν να ανακουφίσουν από τα συμπτώματα πανικού. Μαθαίνοντας 
να ελέγχετε την αναπνοή σας, αναπτύσσετε μια δεξιότητα που μπορείτε να χρη-
σιμοποιείτε για να ηρεμείτε όταν αρχίζετε να νιώθετε άγχος. Ο έλεγχος αυτός 
σας κάνει να νιώθετε και πιο δυνατοί.
· Εξασκηθείτε σε τεχνικές χαλάρωσης. Δραστηριότητες όπως η γιόγκα, ο διαλο-
γισμός και η προοδευτική μυϊκή χαλάρωση ενδυναμώνουν την ανταπόκριση του 
σώματος στο στρες. Αυτές οι τεχνικές όχι μόνο είναι χαλαρωτικές, αλλά επίσης 
δημιουργούν συναισθήματα χαράς και ψυχικής ισορροπίας. 

Αν οι παραπάνω τεχνικές δεν αποδίδουν όσο θα θέλατε, τότε θα πρέπει να επι-
σκεφθείτε έναν ειδικό.
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ΔΙ.ΑΣ. και παίρνουν και αυτοί την άγουσα για τον όρχο τους για να σχολάσουν. 
Μόλις έφυγαν, ξέμεινα μόνος μου σε ένα γραφείο με έναν χρήστη με στερητικό 
σύνδρομο, να προσπαθώ να πάρω αποτυπώματα και να τελειώσω δικογραφία. 
Άλλη μία δικογραφία που θα πέσει στο κενό (ξέρουν οι Αξυπ).
   Ώρα 20:20. Με έναν κρατούμενο με χειροπέδες πάνω σε μία καρέκλα και περι-
μένοντας περιπολία να έρθει να τον πάρει (κάποια στιγμή), συνεχίζω με δύο δη-
λώσεις απώλειας. Προσπαθώ να βρω την όρεξη να φάω επιτέλους αλλά τίποτα… 
Πάλι μόνο με καφέ βγήκε η βάρδια. 
   Ώρα 21:55. Η περιπολία πήρε τον κρατούμενο δέκα λεπτά πριν. Μαζεύω πράγ-
ματα για να σχολάσω, όταν ακούω το τηλέφωνο να χτυπάει και τον Αξιωματικό 
Υπηρεσίας του Τμήματος να μου λέει για δύο ανήλικα που βρέθηκαν με σπα-
στά γκλομπ. Του λέω να καλέσει το βραδινό ανακριτικό (ή αλλιώς το τρενάκι του 
τρόμου). Κλείνω φώτα, υπολογιστές, πόρτες και φεύγω. Άλλη μια βάρδια μόνος 
μου, μέσα σε ένα Τμήμα Ασφαλείας με τομέα αρμοδιότητας χιλιάδων πολιτών. 
Άλλη μία βάρδια να παίρνω την ευθύνη και το ρίσκο για δεκάδες περιστατικά και 
περιστάσεις… Άλλη μια βάρδια με μηνύσεις και γράψιμο χωρίς σκοπό και αποτέ-
λεσμα, απλά για τυπικούς-νομικούς λόγους. 
   Ώρα… να αλλάξει κάτι. Η κατάσταση δεν πάει άλλο! Όλοι κοιτάν να φύγουν 
από το Τμήμα. Πιάνουν γραφεία, υπηρεσίες με επιδόματα, επίσημα πρόσωπα, 
σκοπιές. Χθες πήρε φύλλο πορείας κι άλλος συνάδελφος για κεντρική Υπηρεσία. 
Πόσο φιλότιμο χρειάζεται τελικά για να υπηρετήσεις σε ένα Τμήμα Ασφαλείας; 
Και σκέψου ότι κυνήγησα αυτή τη μετάθεση. Ήθελα ένα πιο ενεργό αντικείμενο 
με πιο ενδιαφέροντα αδικήματα. Απογοήτευση ενάμιση έτος μετά… Απογοήτευ-
ση για Τμήματα Ασφαλείας που δεν μπορούν πλέον να προσφέρουν τίποτα στον 
πολίτη που τον εξαπάτησαν, τον έκλεψαν, τον λήστεψαν. Τμήματα Ασφαλείας 
άδεια από Αστυνομικούς, που έχουν μετατραπεί σε διεκπεραιωτικά γραφεία, απ’ 
όπου οι πολίτες παίρνουν απλά βεβαιώσεις, χωρίς να σε σέβονται για τη δουλειά 
σου. Χωρίς κι εσύ ο ίδιος, εν τέλει, να σέβεσαι αυτό που κάνεις. 
    Ώρα 00:03. Ώρα για ύπνο. Αύριο πρωινός τελικά. Μετά από τρία απογευματινά. 
Στην (αν)Ασφάλεια…
   Το άνωθεν χρονογράφημα, αποτυπώνει στο χαρτί με ζοφερό τρόπο την καθημερι-
νότητα όλων των συναδέλφων, που υπηρετούν στα Τμήματα Ασφαλείας της Υπο-
διεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών. Σκοπός και μέλημα είναι να αναγνωσθεί από τους 
ιθύνοντες της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του Σώματος και να βρει κατάλληλους 
αποδέκτες, οι οποίοι θα δώσουν λύσεις στα χρόνια προβλήματα λειψανδρίας που 
ταλανίζουν την κοιτίδα της Αστυνομίας, δηλαδή τα Τμήματα Ασφαλείας… όσο δύ-
σκολο και να φαντάζει αυτό… Οι αλήθειες δύσκολα βγαίνουν από το στόμα, δυ-
σκολότερα αποτυπώνονται στο χαρτί και ακόμα πιο δύσκολα μπαίνουν στα αυτιά.  
  

Τμήματα (αν)Ασφάλειας

Άμεση Δράση η αιχμή του δόρατος 

   Τα έχω επαναλάβει πολλές φορές και ίσως γίνομαι κουραστικός στα αυτιά κά-
ποιων, μα όσο οι συνάδελφοί μου με επιλέγουν και συνεχίζουν να με τιμούν με την 
ψήφο τους για την εκπροσώπησή τους θα συνεχίζω να τα λέω και να «καταγγέλ-
λω» τα «κακώς κείμενα» που βιώνει ο Μάχιμος αστυνομικός που υπηρετεί στην 
πρωτεύουσα της εγκληματικότητας.
Ο Αύγουστος που μόλις πέρασε αποτέλεσε ένα πραγματικό “Crash test” για την 
Υπηρεσίας μας. Εκτός από τις τρομερές ελλείψεις που υπάρχουν σε ανθρώπινο 
δυναμικό και τα εξαιτίας της ολιγωρίας κάποιων εκ των  ιθυνόντων κακώς ανακα-
τασκευασμένα υπηρεσιακά οχήματα πολλά εκ των οποίων δεν διαθέτουν εν έτη 
2022 σύστημα  κλιματισμού, ήρθε και η απόφαση της πολιτείας για την κατασκευή 
σταθμού Metro στην πλατεία των Εξαρχείων με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Εξυπακούεται και είναι αυτονόητο για τον καθένα από εμάς που υπηρετούμε στην 
Δ.Α.Ε.Α. πως θα βρισκόμαστε οπουδήποτε θεωρείται αναγκαία η παρουσία μας 
από την ηγεσία κάνοντας το καθήκον μας με τα μέσα που διαθέτουμε και με τον 
τρόπο που έχουμε εκπαιδευτεί.
Το έχουμε αποδείξει άλλωστε πολλάκις κατά το παρελθόν.
Αυτό που δεν περνάει από το χέρι μας όμως είναι ο σχεδιασμός δράσης των αστυ-
νομικών δυνάμεων. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι ως συνδικαλιστές δεν αποτελούμε 
επιχειρησιακό παράγοντα, σίγουρα όμως μετά τα τελευταία γεγονότα τόσο στην 
Πλατεία Εξαρχείων όσο και στα μεγάλα Πανεπιστημιακά ιδρύματα εύλογα μου δη-
μιουργούνται κάποια ερωτήματα.
Άραγε πόσο φυσιολογικό ακούγεται σε κάποιον που δεν υπηρετεί στην ΔΑΕΑ το 

ότι οι άνδρες της υπηρεσίας μας βρίσκονται σε καθημερινή βάση και για ολόκλη-
ρη την βάρδια τους  σε ορθοστασία με όλα τα δημόσια είδη πάνω τους; Ότι τα 
υπηρεσιακά μας οχήματα βρίσκονται σε απόσταση μισού χιλιομέτρου από εμάς 
καθώς είναι τόσο ενοχλητική η ύπαρξη τους που επηρεάζουν με την στάθμευση 
τους τους εργαζόμενους άλλων υπουργείων στο έργο τους; Ότι εν μέσω καύσωνα 
μια ολόκληρη υπηρεσία βρίσκεται «βιδωμένη» αδιαμαρτύρητα στην Πλατεία των 
Εξαρχείων είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα, επτά μέρες την εβδομάδα αναμένο-
ντας την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή; Τι θα γίνει όταν αρχίσει η διεξαγω-
γή των αθλητικών πρωταθλημάτων; Τι θα γίνει στο πρώτο μεγάλο ποδοσφαιρικό 
ή μπασκετικό «ντέρμπι» στην πρωτεύουσα; Τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν οι πορείες 
και οι συγκεντρώσεις κάθε λογής;
Ποιοι θα φροντίσουν για την χωρίς έκτροπα πραγματοποίηση τους;
Εμείς την απάντηση την ξέρουμε!
Για άλλη μια φορά οι άνδρες της ΔΑΕΑ θα πρέπει να ανταπεξέλθουν όπως κάνουν 
πάντα άλλωστε, με επαγγελματισμό, στα πλαίσια που ορίζουν οι νόμοι και το Σύ-
νταγμα και με μοναδικό τους «όπλο» το αστείρευτο φιλότιμο τους.
Το μόνο που ζητάμε είναι η αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε και 
η άμεση και επαρκής ενίσχυση μας με όσο το δυνατό περισσότερους νεοεξερχό-
μενους από τις αστυνομικές σχολές συναδέλφους!
Βασικό είναι βέβαια να δοθούν και κίνητρα ώστε να επιλέξει κάποιος την Υ.Α.Τ. ως 
υπηρεσία. Με τα νούμερα δε μπορούμε να τα βάλουμε και δυστυχώς οι αιτήσεις 
μετάθεσης προς την υπηρεσία μας είναι κάθε χρόνο σχεδόν μηδενικές.

    Ώρα 15:38. Τμήμα Ασφαλείας… Κάπου στην Αθηνών… Αξιωματικός Υπηρεσίας… 
Τρίτο σερί απογευματινό. Αύριο ρεπό αλλά ενδέχεται να κοπεί γιατί κάτι προέκυ-
ψε μου είπε ο Διοικητής. Το περίμενα το ρεπό αλλά δεν πρόλαβα να το σκεφτώ 
και πολύ. Έχει δύο ώρες που ανέλαβα και δεν ηρέμησα. Ο συνάδελφος, ο πρωινός 
έφυγε πριν λίγο, για να τελειώσουμε το αυτόφωρο και να μεταφέρουμε τον κρα-
τούμενο σε άλλο τμήμα, αφού εμείς κρατητήρια και σκοπό ούτε για δείγμα. Είχαμε 
και τους εμφανισθέντες με περιοριστικούς όρους σήμερα (παρόν) οπότε…
    ‘Ώρα 16:25. Μόλις έφυγε το αυτόφωρο και έπεσαν λίγο οι τόνοι, άρχισε ο δεύτε-
ρος γύρος. Πολίτες να μπαινοβγαίνουν ο ένας πίσω από τον άλλο. Πολίτες εκνευρι-
σμένοι, πολίτες στεναχωρημένοι, πολίτες ανυπόμονοι και βιαστικοί… Όλοι θέλουν 
να εξυπηρετηθούν άμεσα, παρ’ ότι με βλέπουν μόνο μου μέσα σε ένα γραφείο να 
γράφω ασταμάτητα μπροστά σε έναν υπολογιστή. Και να χτυπάνε και τα τηλέφω-
να και όλοι κάτι να ζητάνε. Δικαιολογητικά για ταυτότητες, εξαφανίσεις, περιστα-
τικά ασφαλείας κι η λίστα δεν έχει τελειωμό. Κι άλλοτε να είναι από τις προϊστά-
μενες Υπηρεσίες, οι οποίες είναι πιο ανυπόμονες από τους πολίτες. Όταν θέλουν 
κάτι, το θέλουν ΤΩΡΑ, γιατί ο άγνωστος X προϊστάμενος διέταξε! 
   Ώρα 17:45. Πείνασα αλλά κάνω πως δεν το σκέφτομαι. Μπαίνει μήνυση για 
κλοπή. Μια κυρία γύρω στα 75. Μέσα στο λεωφορείο, κάποιος άγνωστος X της 
πήρε το πορτοφόλι. Χρήματα, ταυτότητες, κάρτες, διπλώματα, φωτογραφίες των 
εγγονιών της, όλα μέσα. Στο βλέμμα, μία αγωνιώδης προσπάθεια να επιβεβαιω-
θεί πως η μήνυση που κάνει θα έχει κάποιο νόημα. Άλλη μία «κενή» μήνυση κατ’ 
αγνώστων, ίσα ίσα να ακυρωθούν τα δημόσια έγγραφα. Υπογραφή, υποδείξεις 
να προσέχει, δικαιολογητικά για ταυτότητα και έφυγε. Δικονομία χωρίς δικαίωση, 
χωρίς αντίκρισμα, χωρίς νόημα για τον παθόντα. Από πίσω, κλοπή αυτοκινήτου. 
Νεαρός, εκνευρισμένος. Όση ώρα έγραφα τα στοιχεία του στην κατάθεση, μου 
ανέλυε τα παράπονά του για την έλλειψη αστυνόμευσης της περιοχής και ότι είναι 
η τρίτη φορά που του κλέβουν το αμάξι. Εγώ, εκτελώντας την υπηρεσία μου απλά 
ως «διεκπεραιωτής και γραμματέας», δεν απαντάω γιατί η ατάκα με την έλλειψη 
προσωπικού πάλιωσε πλέον. Που να του πω ότι πήγαν οι 50.000 (και παραπάνω) 
Αστυνομικοί; Ρωτάω τα τυπικά, υπογράφει την κατάθεση, σηματική αναφορά και 
στο συρτάρι η δικογραφία. 
   Ώρα 18:50. Έρχεται ο δεύτερος καφές (ακόμα δεν έφαγα) και στο παράθυρο 
βλέπω φως από φάρο περιπολικού. Λίγα δευτερόλεπτα μετά δύο Αστυνομικοί της 
ΔΙ.ΑΣ. ανεβάζουν έναν αλλοδαπό τοξικομανή. Περιγραφή περιστατικού εν συντο-
μία (τα κλασσικά!) και ξεκινάω εν τάχει  κατάθεση, γιατί οι συνάδελφοι επρόκειτο 
στις 19:00 να σχολάσουν. Στοιχεία κρατουμένου κατά δήλωση, χωρίς χαρτιά, χωρίς 
ταυτότητα, χωρίς καταγεγραμμένη παρουσία πουθενά. Τελειώνω την κατάθεση 
και τη διαβάζω. Μισή ώρα μετά, υπογράφουν και τη σύλληψη οι συνάδελφοι της 

     Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Άμεση Δράση πέρα από την κύρια αποστο-
λή της, που είναι οι εποχούμενες  περιπολίες και η αστυνόμευση κάθε δρόμου, 
κάθε σημείου της Αττικής, βρέθηκε δίπλα στους πολίτες, είτε τον χειμώνα με τις 
πλημμύρες και τις χιονοπτώσεις, είτε το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές συνδράμοντας 
τις υπόλοιπες υπηρεσίες και βοηθώντας τους πολίτες με οποιοδήποτε τρόπο...
είτε βοηθώντας τους  να σώσουν τις περιουσίες τους είτε μεταφέροντας τους σε 
ασφαλή τοποθεσία. Μόνο που φέτος η  υπό- στελέχωση της Α΄ Υποδιεύθυνσης 

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

Του Ζάχου Στυλιανού 
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Του Χατζημαγιόγλου Πολυζώη 
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

20σύγχρονηαστυνομία

Σεβασμός στον ΜΑΧΙΜΟ Αστυνομικό και Επιτέλους  
Έμπρακτη Στήριξη από την Πολιτεία

των περιπολικών που βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα σε συνδυασμό με τα 
έκτακτα φαινόμενα που προέκυψαν είχαν ως αποτέλεσμα,  η αναμονή του πολίτη 
σε συμβάντα ήσσονος σημασίας να αγγίζει την 1 ώρα και πολλές φορές ακόμη 
περισσότερο.
    Κατόπιν τούτου καθίσταται αναγκαία η στελέχωση της Υπηρεσίας με προσω-
πικό προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη αστυνόμευση και εξυπηρέτηση του 
πολίτη.     



Τμήματα (αν)Ασφάλειας

Αποζημίωση νυχτερινής εργασίας αστυνομικών σε επιτελικές
Υπηρεσίες – γραμματείες – λέσχες – εστιατόρια κ.λ.π.

21 σύγχρονηαστυνομία

Με την κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη (τεύχος 
Β’, Αρ. Φ. 3603, 08/07/2022), έλαβε χώρα η τροποποίηση του μηνιαίου πλαφόν 
των 48 ωρών, σε 64 πλέον ώρες από 01/09/2022 και η κατάργηση του ετήσιου 
πλαφόν των 488 ωρών νυχτερινής εργασίας. 

Παράλληλα όμως ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αθηνών (υπ’ αριθ. 500/7 από 06/05/2020 έγγραφό μας και 500/12/22α 
από 08/05/2020 έγγραφο Π.Ο.ΑΣ.Υ.) σχετικά με τη νυχτερινή εργασία αστυνομικών 
σε επιτελικές Υπηρεσίες – γραμματείες – λέσχες – εστιατόρια κ.λ.π. Υπηρεσίες, 
στις οποίες υπηρετούν εκατοντάδες μέλη μας. Συγκεκριμένα η κατηγορία αυτή 
συναδέλφων μας αδικούνταν κατάφορα, αφού καίτοι σε πολλές περιπτώσεις 

εργάζονταν πέραν της 22.00’ βραδινής, εντούτοις δεν λάμβαναν τις  δεκαέξι 
(16) ώρες νυχτερινής απασχόλησης,  αφού έπρεπε σύμφωνα με την προηγού-
μενη κ.υ.α. να εκτελέσουν εξωτερική ή μάχιμη υπηρεσία. 

Με την υπ’ αριθ. 1744/22/1658525 από 28/07/2022 Διαταγή του Α.Ε.Α., από 
την 01-09-2022 το ανώτατο μηνιαίο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης ανά 
δικαιούχο, διαμορφώνεται στις εικοσιτέσσερις (24) ώρες για όσους ως κύρια 
καθήκοντα, εκτελούν υπηρεσία της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 
394/2001, όπως επιτελικές Υπηρεσίες και Γραμματείες όλων των Υπηρεσιών, 
Υπασπιστήρια, Τεχνίτες κάθε ειδικότητας, Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, λέ-
σχες, εστιατόρια  κλπ., ενώ καταργείται η προϋπόθεση εκτέλεσης εξωτερικής ή 
μάχιμης υπηρεσίας ! Από την πλευρά μας εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για 
την εξέλιξη αυτή, αφού αποκαθίσταται μια χρόνια αδικία προς τους συναδέλ-
φους μας. 

Κλείνοντας, εφιστούμε την προσοχή προς όλους τους αρμοδίους (Διοικητές 
– Διευθυντές – Προϊσταμένους Υπηρεσιών), όπως στα πλαίσια της χρηστής Διοί-
κησης, σε περιπτώσεις όπου υπηρεσιακές ανάγκες απαιτούν την εργασία πέραν 
της 22.00’ βραδινής, να δηλώνουν στην υφιστάμενη εφαρμογή του POL όλες τις 
ώρες εργασίας–υπερεργασίας οι οποίες χρονικά βρίσκονται μεταξύ της 22.00’ 
βραδινής και της 06.00’ πρωινής. Δεν επιθυμούμε επ’ ουδενί να μας καταγγελθεί 
από μέλη μας στο μέλλον, ότι ώρες νυχτερινής απασχόλησης που ενώ είναι δε-
δουλευμενες, δε δηλώθηκαν, αφού πέραν των όποιων ευθυνών που από πλευ-
ράς μας θα αναζητήσουμε εξαιτίας της οικονομικής ζημιάς σε αυτές τις δύσκολες 
εποχές, άπαντες οφείλουν να σεβαστούν ότι η νυχτερινή εργασία εκ φύσεως 
αποτελεί από τα πιο δύσκολα καθήκοντα τόσο για την υγεία, όσο και για τον 
οικογενειακό προγραμματισμό του αστυνομικού.

Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων
     Η Ενωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αθηνών η οποία 
εκπροσωπεί πάνω από 
10.000 Αστυνομικούς του 
λεκανοπεδίου της Αττικής 
απέδειξε στο πρόσφατο 
παρελθόν την κοινωνική 
ευαισθησία που την δια-
κατέχει στο πρόβλημα των 
ασυνόδευτων ανηλίκων, 
αφού ύστερα από έγγραφη 
παρέμβασή μας (υπ’ αριθ. 
305/7 από 11/08/2020 έγ-
γραφό μας), στηλιτεύσαμε 

και αναδείξαμε την μέχρι πρότινος απαράδεκτη διαδικασία παραμονής ασυνόδευ-
των ανηλίκων που τίθεντο από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές σε καθεστώς προ-
στατευτικής φύλαξης στις Αστυνομικές Υπηρεσίες, οι οποίες δεν πληρούσαν τους 
στοιχειώδεις κανόνες αξιοπρεπούς παραμονής και διαβίωσης ανηλίκων παιδιών 
στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις τους. Ήμασταν οι πρώτοι δε οι οποίοι χαιρετίσα-
με την ικανοποίηση του αιτήματός μας, ήτοι την κατάργηση της προστατευτικής 
Φύλαξης Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου 118 του Π.Δ. 141/1991. (υπ’ αριθ. 
305/7δ από 12/12/2020 έγγραφό μας).

     Σας μεταβιβάζουμε την έντονη δυσαρέσκεια η οποία μας έχει μεταφερθεί από 
προχθές 26/09/2022 από δεκάδες μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αθηνών, εξαιτίας δημοσιευμάτων αναφορικά με δηλώσεις της Πολιτικής Ηγεσί-
ας περί «δημιουργίας νέας διεύθυνσης για την παραβατικότητα των ανηλίκων». 
     Θα θέλαμε να ενημερώσουμε την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία για το γεγονός ότι:
Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων υφίσταται από τη δεκαετία του 1990 και 
έχει σημειώσει τεράστια και ασταμάτητα «χτυπήματα» στην εγκληματικότητα των 
ανηλίκων.
Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων απαρτίζεται από δύο Τμήματα:
Α) Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων, το οποίο είναι αρμόδιο για την πρόληψη και 
καταπολέμηση των εγκλημάτων που διαπράττονται από ανηλίκους ή ενα-
ντίον αυτών, τη μελέτη των κοινωνικών αιτίων των εγκλημάτων που δι-
απράττονται από αυτούς και τη συνεργασία με τους συναρμόδιους φο-
ρείς για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας των ανηλίκων, 
καθώς και για την αναζήτηση εξαφανισθέντων ανηλίκων. Επιπλέον μεριμνά 
για την εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών, που αφορούν την αναζήτη-
ση και απομάκρυνση των ανηλίκων, από το οικογενειακό τους περιβάλλον. 
Β) Τμήμα Αντιμετώπισης Παραβατικότητας Ανηλίκων, το οποίο είναι αρμόδιο για 
την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων, συνεργαζόμενο προς τούτο 
με τις δικαστικές αρχές ανηλίκων και τους συναρμόδιους φορείς . Επίσης, μεριμνά 
για τη μεταχείριση των ανήλικων ποινικών παραβατών, κατά τη διάρκεια παραμο-
νής τους στις αστυνομικές υπηρεσίες, ιδίως κατά την κράτηση και μεταγωγή τους, 

καθώς και για την προστασία και αρωγή ανηλίκων.
  Επιπρόσθετα, από τον Ιανουάριο του έτους 2021 λειτουργεί στον 8ο όροφο 
του Α.Μ.Α. στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Αττικής, ειδικός χώρος δικανικής εξέτασης ανηλίκων θυμάτων προ-
σβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας το οποίο διαθέτει τον απαιτού-
μενο τεχνικό εξοπλισμό.
Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων αριθμεί περίπου λίγο πάνω από 60 αστυ-
νομικούς για όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής από τους οποίους μεγάλο ποσοστό 
απορροφάται στα ατελείωτα μέτρα Ασφαλείας φύλαξης στόχων και επισήμων τα 
οποία η Ηγεσία διατάσσει.  
Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων μεταβαίνει με ειδικό επιτελείο, αρκετά 
συχνά σε σχολεία, ύστερα από πρόσκληση του εκάστοτε σχολικού συγκροτήμα-
τος και παραθέτει ενημερωτική διάλεξη για τον σχολικό εκφοβισμό (bullying).
Θέτουμε κάποια ερωτήματα στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.:
Τι διαφορετικό θα προσφέρει μια νέα Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων συγκριτι-
κά με την ήδη υπάρχουσα;
Πως και με ποιον τρόπο θα λειτουργεί η «νέα» (;;;) Υπηρεσία;
Βάσει ποιων κριτηρίων θα επιλεχθεί το νέο προσωπικό;
Ποιες είναι οι διαφορετικές αρμοδιότητες συγκριτικά με τις ήδη υπάρχουσες;
Έχουν αναλογιστεί οι Διοικούντες ότι με το ατελείωτο ρουσφέτι των τελευταίων 
ετών έχουν δημιουργήσει υπερτροφικές και ατροφικές Υπηρεσίες μέσα στον ίδιο 
νομό, με αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες πρώτης γραμμής να είναι αυτές που υπο-
λείπονται σε προσωπικό, ενώ την ίδια ώρα η Ηγεσία δημιουργεί συνεχώς νέες 
Υπηρεσίες – δομές, οι οποίες συνήθως στο τέλος αποτυγχάνουν (π.χ. Γραφεία 
Ενδοοικογενειακής Βίας);
Ασχολείται ουδείς για το γεγονός ότι εδώ και τουλάχιστον 8 έτη διατυμπανίζου-
με προς όλες τις κατευθύνσεις ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αστυνομικών 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής απασχολείται σε άσκοπα μέτρα ασφαλείας 
αλλότρια του αντικειμένου της ειδικής Υπηρεσίας που υπηρετούν, με ανοιχτές 
τις εκκρεμότητες με τις δικαστικές αρχές, με σοβαρές αστυνομικές υποθέσεις να 
μένουν σε εκκρεμότητα, προκειμένου να διεκπεραιωθούν τα πάγια και έκτακτα 
μέτρα και τον οικογενειακό προγραμματισμό των συναδέλφων μας να γίνεται κα-
θημερινά άνω κάτω από τις Διαταγές για μέτρα ασφαλείας που έρχονται πάντα 
τελευταία στιγμή, ακόμα και για γνωστές από καιρό εκδηλώσεις και ενώ έχουν 
ανακοινωθεί οι υπηρεσίες ;
  Απαιτούμε απαντήσεις προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη μας τα οποία 
λαμβάνουν γνώση δια μέσω δημοσιευμάτων για την Υπηρεσία που υπηρετούν.
  Ας απαγκιστρώσει επιτέλους η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία τις Υπηρεσίες (ιδι-
αιτέρως της Ασφάλειας) από τα ατελείωτα πάρεργα και άσκοπα μέτρα τα οποία 
έχουν φορτωθεί διαχρονικά στην πλάτη του Έλληνα Αστυνομικού, ας εξορθολο-
γήσει το προσωπικό από την ανισομέρεια μεταξύ Υπηρεσιών και ας επενδύσει 
στις ήδη υπάρχουσες δομές, οι οποίες καθημερινά υπερβάλλουν εαυτό για να 
αισθάνεται ασφαλής ο πολίτης.

Έγγραφο για την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων απέστειλε  
η Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Πολιτική & Φυσική Ηγεσία



Τεράστια επιτυχία για τον αντιπρόσω-
πο μας Βατσιλίδη Γεώργιο στο 15ο Πα-
νευρωπαϊκό πρωτάθλημα Καράτε SKIEF 
που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία 
από 27 έως 31 Ιουλίου με την συμμε-
τοχή 23 χωρών. Κατόρθωσε να πάρει 
2 πρώτες και μια τρίτη θέση αγωνιζό-
μενος σε 4 διαφορετικές κατηγορίες . 
Αναλυτικά πήρε χρυσό μετάλλιο στο 
ατομικό kumide master 45-49, χρυσό 
μετάλλιο στο ομαδικό master 40+ και 
χάλκινο στο yakusoku kumide.
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Τεράστια επιτυχία για 
τον αντιπρόσωπό  

μας Βατσιλίδη Γεώργιο

σύγχρονηαστυνομία

 
 Η ανδρική ομάδα καλαθοσφαίρισης της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομι-
κών Ελλάδος συμμετείχε στο 9ο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλαθοσφαί-
ρισης αστυνομικών, που έλαβε χώρα στη Λιμόζ της Γαλλίας από 20 έως 
27/06/2022 και διοργάνωσε η Πανευρωπαϊκή Αθλητική Ένωση Αστυνομι-
κών (USPE) σε συνεργασία με την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Γαλλίας. 
Για τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση η αντιπροσωπευτική μας ομάδα κατά-
φερε να κατακτήσει το Χρυσό Μετάλλιο και να ανέβει στο πρώτο σκαλί του 
βάθρου. Οι αθλητές όσο και οι συνοδοί έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για 
την κατάκτηση του τίτλου και ο κάθε ένας προσέφερε τα μέγιστα προς την κα-
τεύθυνση αυτή. Η Ελληνική αποστολή για ακόμα μία φορά απέσπασε τα ευ-
μενή σχόλια των διοργανωτών αλλά και των λοιπών αποστολών για την αγω-
νιστικότητα, το ήθος και την άρτια παρουσία της όλες τις ημέρες των αγώνων. 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγών έχουν ως εξής:
 
21/06/2022 16:00 ΕΛΛΑΔΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ 64-75 
22/06/2022 10:30 ΕΛΛΑΔΑ – ΒΕΛΓΙΟ 101-54 
23/06/2022 16:00 ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 108-68 
25/06/2022 16:00 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 73-87 (ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ) 
26/06/2022 17:30 ΕΛΛΑΔΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ 71-65 (ΤΕΛΙΚΟΣ) 

Η Ελληνική αποστολή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθόσον πέραν του τίτλου 
της ομάδας μας για τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση, γεγονός μοναδικό στα 
ιστορικά των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, ο προπονητής της ομάδας Ανθ/μος 

ΚΑΛΑΝΤΩΝΕΑΣ Ηλίας τιμήθηκε από την USPE για την επιτυχημένη παρουσία του 
σε πέντε συνεχόμενες διοργανώσεις (2022-2017-2013-2009-2005) σε ειδική βρά-
βευση που έλαβε χώρα κατά την τελετή λήξης.
 
Η σύνθεση της Ελληνικής αποστολής είχε ως εξής: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Δημήτριος (Αρχη-
γός Αποστολής), ΚΑΛΑΝΤΩΝΕΑΣ Ηλίας (Προπονητής), ΖΑΚΕΣΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 
(Βοηθός Προπονητή), ΜΑΝΟΥΡΑΣ Νικόλαος (Συνοδός), ΔΡΑΓΑΝΗΣ Θωμάς (Συνοδός), 
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης (Συνοδός), ΣΚΑΛΤΣΗΣ Παναγιώτης (Διαιτητής), ΝΙΚΟΣ Θωμάς, 
ΘΕΟΣ Σεραφείμ, ΚΟΥΠΙΔΗΣΘεμιστοκλής, ΜΑΛΟΥΚΟΣ Δημήτριος, ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ Σταύρος, 
ΧΩΜΑΤΑΣ Θεοχάρης, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, ΚΑΝΕΛΛΗΣ Παντελεήμων, ΜΠΑΚΑΣ 
Γεώργιος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΩΝΗΣ Αναστάσιος, ΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ Χρήστος, ΣΚΟΝΔΡΑΣ Παναγιώτης. 
Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος αισθάνεται την υποχρέωση να ευχα-
ριστήσει την Ηγεσία του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, τη Δ/νση Επικοι-
νωνίας/ΑΕΑ, την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης καθώς και τις εταιρεί-
ες Altion του ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, Plumo και ΠΑΦΑΡΜ για την πολύτιμη ηθική και 
υλική βοήθειά τους
. 
Ο Πρόεδρος Α/Α΄  Γεώργιος ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος θα ήθελαν να συγχαρούν τους 
αθλητές για την προσπάθεια τους! Εν κατακλείδι, τονίζεται ότι η συμμετοχή της 
αντιπροσωπευτικής ομάδας στον εν θέματι αναγραφόμενο πρωτάθλημα ΔΕΝ ζη-
μίωσε το Δημόσιο και την Ελληνική Αστυνομία ούτε στο ελάχιστο.

9ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης 
Αστυνομικών - Κατάκτηση Χρυσού μεταλλίου
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Καρύστου 3 Αθήνα  Τ.Κ.11523 
τηλ. 210 5245210   fax. 210 5245288 

                                              e-mail synetelas2011@gmail.com  
  www.synetelas.gr               

                                            ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ    ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  VVOODDAAFFOONNEE  
 
                       Νέοι αριθμοί και μεταφορά από (Cosmote,Wind) & Vodafone) 

 
Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας    

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 
BUSINESS 
PASS START 
 

 

   BUSINESS 
PASS LITE 

 

 
BUSINESS 
PASS   RED 1 

Vodafone 
Giga 
Business 
Unlimited 
Ultra 

Μηνιαίο Πάγιο 13,65€  
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

15,25€  
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 
22,50€  

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
29,20€  

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

Kλήσεις σε εθνικά Κινητά 
 

300 
 

1000 
 

1500’ 
 

Απεριόριστα 

Kλήσεις σε εθνικά 
Σταθερά 1500 1500 

 
1500 

 
Απεριόριστα 

Ενδοεταιρικές κλήσεις 
προς κινητά και σταθερά Απεριόριστα Απεριόριστα 

 
Απεριόριστα Απεριόριστα 

Διεθνής κλήσεις προς 
σταθερά και κινητά ----- ----- 

 
100 προς 

σταθερά και 
30 προς 
κινητά 

 

 
500 προς 

σταθερά και 
κινητά 

 

SMS προς όλα τα δίκτυα  500 
 

1500 
 

Απεριόριστα 

Mobile Internet 1 GB 3GB 

 
 

7 GB 

 
Απεριόριστα 

σε Ελλάδα 
και Ε.Ε! 

 

 
Επιλογή       

επιπλέον internet 
 

 
5GB   μόνο με 5.30€ 
10GB μόνο με 7.80€ 
20GB  μόνο με 8.90€ 
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Αστυνομία Ανά Τον Κόσμο
Κι όμως υπάρχουν Αστυνομίες που αμείβουν εξαιρετικά τα στελέχη τους - Οι αποδοχές 

των Αστυνομικών σε πόλη της Καλιφόρνια είναι σχεδόν όσο και του Δημάρχου 

Μεγάλη «συζήτηση» γύρω από το γεγονός ότι Αστυνομικοί κλήθηκαν  
να εργαστούν για 11 συνεχόμενες ημέρες στο Σικάγο

Το ηλεκτρικό περιπολικό με τους 560 ίππους

Στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια των Η.Π.Α., ο μέσος ετήσιος μισθός του αστυνομικού 
ανέρχεται στα 189.000 δολάρια, χωρίς τα επιδόματα.
Είναι σχεδόν όσο και του δημάρχου. . 
Ως μέτρο του πόσο ακριβή έχει γίνει η περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, 
αρκεί το γεγονός ότι η αγορά ενός μικρού, μονώροφου σπιτιού, με έναν μικρό 
κήπο κοστίζει εκατομμύρια δολάρια, την ώρα που το ίδιο ακριβώς σπίτι θα κόστιζε 
λιγότερο από 400.000 δολάρια στα περισσότερα μέρη της χώρας.
Ωστόσο, ο τρέχων γύρος διαπραγματεύσεων των μισθών για το Αστυνομικό Τμήμα 
του Σαν Χοσέ παρέχει μια άλλη μέτρηση: η μέση ετήσια αμοιβή ενός αστυνομικού 
είναι περίπου 189.000 δολάρια, μη συμπεριλαμβανομένων των παροχών.
Για έναν αστυφύλακα, ο μέσος μισθός είναι περίπου 165.000 δολάρια. «Είναι 
πολύ καλή αμοιβή», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Sam Liccardo, στους New 
York Times σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. «Αν μας συγκρίνατε με οπουδήποτε 
αλλού στη χώρα, θα ήμασταν εκτός τσαρτ».
Ο μισθός του δημάρχου ανέρχεται στα 198.000 δολάρια. Στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, το συνδικάτο που εκπροσωπεί τους αστυνομικούς, η Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων του Σαν Χοσέ, απαιτεί αύξηση 14% και μπόνους 5.000 
δολάρια. 
Σε μια εποχή ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού, είναι δύσκολο να παρεξηγήσει 
κανείς κάποιον που ζήτησε μεγάλη αύξηση. Αλλά όταν οι αστυνομικοί, κατά μέσο 
όρο, βγάζουν σχεδόν όσο ο δήμαρχος, δημιουργείται ο προβληματισμός για τον 
συσχετισμό μισθών και κόστους ζωής στην περιοχή.
«Έχουμε ήδη εξαντληθεί», δήλωσε ο Joe Nation, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 
Στάνφορντ που έχει γράψει βαθιές και λεπτομερείς μελέτες για τις συνταξιοδοτικές 

υποχρεώσεις του κράτους. «Καταφέραμε να πληρώσουμε αυτούς τους υψηλούς 
μισθούς περικόπτοντας τις υπηρεσίες, σε μεγάλο βαθμό στους πιο άπορους 
Καλιφορνέζους. Έως ότου αρκετοί πολιτικοί είναι διατεθειμένοι να ασχοληθούν 
με αυτό το ζήτημα, η Καλιφόρνια και οι τοπικές κυβερνήσεις της θα συνεχίσουν 
να αιμορραγούν μέχρι θανάτου».
Μια μελέτη σχεδόν 200 σελίδων που δημοσιεύτηκε πριν από την πανδημία του 
κορωνοϊού περιέγραφε ξεκάθαρα πώς το κόστος των συντάξεων έτρωγε τους 
δημοτικούς προϋπολογισμούς.
Οι εισφορές στις συντάξεις έχουν αυξηθεί με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τις 
συνδυασμένες δαπάνες για ζητήματα όπως τα επιδόματα σε ευπαθείς ομάδες, 
τα δημόσια έργα ή η δημόσια υγεία.
Τις δύο πρώτες δεκαετίες της δεκαετίας του 2000, τα ποσά που κατέβαλαν οι 
τοπικές αρχές σε συνταξιοδοτικές εισφορές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 400%, 
ενώ οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 46%.
Υπολογίζεται ότι σε οκτώ χρόνια από τώρα, οι συντάξεις θα αποτελούν από 14 
έως 18 τοις εκατό των δημοτικών προϋπολογισμών.
Ο Liccardo υποστηρίζει ότι οι συντάξεις είναι λιγότερο ανησυχητικές στο Σαν 
Χοσέ, αφού μια σειρά διαπραγματεύσεων στα μέσα της δεκαετίας του 2010 τις 
μείωσαν. 
Αλλά βλέπει ένα πολύ ευρύτερο πρόβλημα της απλής διεκπεραίωσης των 
εργασιών:
Οι ωρομίσθιοι ηλεκτρολόγων και υδραυλικών στο Σαν Χοσέ — πολύ πάνω από 
100 δολάρια την ώρα, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών εισφορών 
— έχουν φτάσει σε επίπεδα που καθιστούν ορισμένα κατασκευαστικά έργα μη 
βιώσιμα, ειδικά δεδομένων των τρεχουσών τιμών των υλικών.
«Το βλέπετε αυτό σε όλες τις πόλεις της πολιτείας της Καλιφόρνια, όπου, σε μια 
περίοδο οξείας στεγαστικής κρίσης, δεν χτίζουμε πολλά σπίτια», είπε ο Liccardo.
«Με την ίδια λογική εργοδότες όπως οι τοπικές κυβερνήσεις, τα εστιατόρια και οι 
μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί δυσκολεύονται να βρουν εργάτες, εν μέρει επειδή 
η ζωή στην περιοχή έχει γίνει πολύ ακριβή και οι άνθρωποι έχουν μετακομίσει. 
Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί μακροπρόθεσμα. Οδηγούμε τους βασικούς 
εργαζομένους εκτός της Πολιτείας και αυτό δεν είναι βιώσιμο», κατέληξε ο 
δήμαρχος. (πηγή: policenet.gr)

Μια νέα έκθεση από τις αρχές της πόλης του Σικάγο των Η.Π.Α. περιγράφει 
λεπτομερώς το αντίκτυπο των ακυρωμένων ημερών άδειας στην αστυνομία της 
πόλης.
Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, τα μέλη της αστυνομίας του Σικάγο εργάζονται 
κατά μέσο όρο 11 ή περισσότερες συνεχόμενες ημέρες. 
Οι αριθμοί στην έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή είναι πολύ ανησυχητικοί και 
παρόλο που ο Αστυνομικός Διευθυντής David Brown φαίνεται να έχει παρεξηγήσει 
το περιεχόμενό της, εξακολουθεί να λέει ότι το τμήμα εργάζεται για να βελτιώσει 
την κατάσταση.
Η έκθεση αναφέρει ότι μεταξύ Απριλίου και Μαΐου, το 10 τοις εκατό των 
αστυνομικών του Σικάγο - ή περίπου 1.000 αστυνομικοί- έλαβαν εντολή να 
εργαστούν 11 ημέρες στη σειρά.

Ο Brown ανέφερε ότι ενώ πολλοί αστυνομικοί είχαν προγραμματιστεί να 
εργαστούν συνεχόμενα χωρίς ρεπό για 11 ημέρες, δεν κατέληξαν όλοι να το 
κάνουν και πολλοί από αυτούς που το έκαναν είχαν προσφερθεί εθελοντικά.
Οι αρχές της πόλης τονίζουν ότι υπάρχουν κανονισμοί που ορίζουν ποιο είναι 
το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένας εργαζόμενος θα πρέπει 
να δουλεύει χωρίς ρεπό και θεωρούν ότι το Τμήμα θα πρέπει να στελεχωθεί 
σε τέτοιο επίπεδο, ώστε οι αστυνομικοί να είναι σε θέση να αποδώσουν στην 
υπηρεσία τους με τον πιο άριστο τρόπο, με σκοπό να είναι οι πολίτες ασφαλείς.
Σε κάθε περίπτωση, το ότι έχει “ανοίξει” μία τέτοια συζήτηση, αποτελεί γεγονός 
που δείχνει ότι υπάρχουν Αστυνομίες που καταπιάνονται ουσιαστικά με 
ποιοτικά δεδομένα, όπως η ξεκούραση των στελεχών τους η οποία είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την υπερεργασία.(πηγή: policenet.gr)

Στο πλαίσιο της παρουσίασης περιπολικών από τις ίδιες τις αυτοκινητοβιομηχανί-
ες, η Chevrolet παρουσιάζει τη δική της πρόταση για το ηλεκτρικό Blazer που από 
το 2024 θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες της αστυνομίας.

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο έχουν από καιρό μοντέλα 
στους στόλους τους που λειτουργούν με ρεύμα αντί για κάποιο υγρό καύσιμο.

Στις ΗΠΑ η Ford παρουσίασε πρόσφατα το ηλεκτρικό 
pickup F-150 Lightning σε μια έκδοση Pro-SSV (Special 
Service Vehicle) και τώρα, η ανταγωνιστική σε όλα τα επίπεδα 
Chevrolet, ανακοινώνει τη δική της αντίστοιχη πρόταση, το νέο 
ηλεκτρικό Blazer, σε έκδοση PPV (Police Pursuit Vehicle) για 
το 2024.

Για να εγκριθεί ως τέτοιο όχημα, απαιτείται κάποιος ειδικός εξοπλισμός και 
το Chevrolet Blazer PPV τον διαθέτει. Διακρίνεται ένας τεράστιος μπροστινός 
προφυλακτήρας και ενισχυμένο αμάξωμα στο κάτω μέρος του, ελαστικά σε 
ατσάλινους τροχούς ειδικά σχεδιασμένους, ενώ πίσω έχει και τον απαραίτητο 
εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.(πηγή: policenet.gr)


