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Του Φούκα Θεόδωρου 
Ειδικού Γραμματέα Τύπου και Μ.Μ.Ε Ε.ΑΣ.Υ.Α. 

Υπεύθυνου έκδοσης εφημερίδας

Eκ της Διευθύνσεως

Να γίνει Πράξη το Αυτονόητο

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

΄΄100΄΄ Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης ή Μήπως Τελικά Όχι?

~ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΘΕΣΗ 12 , ΠΑΡΑΚΑΛΩ? ~
~ΒΟΗΘΕΙΑ, ΜΕ ΚΛΕΒΟΥΝ ΕΛΑΤΕ ΤΩΡΑ…~

       ‘Όλοι γνωρίζουμε ότι η πρώτη σκέψη και αντίδραση ενός πολίτη τη στιγμή που κινδυνεύει ή νιώθει ότι χρει-
άζεται βοήθεια  σε μια δύσκολη κατάσταση  ή ακόμη και την απλή  στιγμή που θέλει να πληροφορηθεί για κάτι , 
είναι να σηκώσει το τηλέφωνο και να καλέσει το ‘’100’’. Ακούγεται σαν μια  τόσο απλή κίνηση αλλά συνήθως κανείς 
δεν αναρωτιέται την πολυπλοκότητα που κρύβεται πίσω από αυτή. Το επονομαζόμενο και ‘’θρυλικό’’ 100 λοιπόν 
απαρτίζεται από ένα ολάκερο τηλεφωνικό κέντρο που ανήκει στο Τμήμα Κέντρου Επιχειρήσεων της Δ/νσης Άμεσης 
Δράσης Αττικής.
       Στο προαναφερόμενο τηλεφωνικό κέντρο απασχολούνται άρτια εκπαιδευμένοι αστυνομικοί οι οποίοι καλού-
νται να υπηρετήσουν τον πολίτη απαντώντας σε μια γραμμή τηλεφώνου και κατανοώντας και δίνοντας λύση στο 
εκάστοτε πρόβλημα του είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η Υπηρεσία αυτή λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και απασχολεί 
ανά 8ωρο κατά μέσο όρο 15-18 αστυνομικούς – τηλεφωνητές. Έχει όμως αναλογιστεί κανείς σε πόσες κλήσεις 
αποκρίνεται ο κάθε τηλεφωνητής μέσα σε ένα 8ωρο και κυρίως έχει εν συναισθανθεί τι φόρτιση επιφέρει αυτό? 
Αναφέρεται λοιπόν ότι ένας τηλεφωνητής πρέπει να απαντάει στο τηλέφωνο συνεχόμενα , έχοντας σταθερή ψυχι-
κή ηρεμία, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί με ταχύτητα ποικίλα περιστατικά με διαφορετικό βαθμό σημαντικό-
τητας, επικινδυνότητας και άμεσης επίλυσης. Καλείται να επικοινωνήσει με ανθρώπους, ημεδαπούς και αλλοδα-
πούς,  που μόλις ληστεύτηκαν, χτυπήθηκαν, ενεπλάκησαν σε επεισόδια ή σε τροχαία ατυχήματα, βιάστηκαν καθώς 
επίσης και με άτομα που απειλούν να αυτοκτονήσουν ή χρειάζονται τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ για τη μετάβαση τους 
σε κάποιο νοσοκομείο . Από την άλλη ο ίδιος τηλεφωνητής καλείται να απαντήσει σε πάρα πολλούς πολίτες που 
απλά θέλουν να λύσουν τις απορίες τους σχετικά με το τι ώρα κλείνουν τα καταστήματα κατά την εορταστική περί-
οδο για παράδειγμα ή για να πληροφορηθούν για κλειστούς δρόμους ή ώρες δακτυλίου ή εφημερίες νοσοκομείων.
       Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τη μέτρηση όλων των κλήσεων , οι κλήσεις σε μια 
τυπική πρωινή βάρδια είναι περίπου 6000 , στην απογευματινή έως 9000 και στην βραδινή έως 6500. Φυσικά όλα 
αυτά τα νούμερα διαμορφώνονται, με αυξητική τάση κυρίως, ανάλογα τις επικρατούσες συνθήκες που επηρεά-
ζουν την κοινωνία μας , όπως τα καιρικά φαινόμενα, τις εκδηλώσεις ή πορείες ατόμων, τις μεγάλες εορτές, την 
νυχτερινή ζωή διασκέδασης ή την θερινή περίοδο. Χαρακτηριστικό και μάλιστα πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί ο 
αριθμός των κλήσεων στην απογευματινή βάρδια την ημέρα διεξαγωγής του Μαραθώνιου αγώνα που άγγιξε τις 
11.000 κλήσεις. Το 70% αυτών αφορούσαν ερωτήσεις σχετικά με τους κλειστούς δρόμους, ερωτήσεις που σίγουρα 
με την διάθεση τόσων  μέσων τεχνολογίας και με τη βοήθεια του διαδικτύου, θα έπρεπε να μην απευθύνονται στην 
γραμμή έκτακτης ανάγκης. 
        Άραγε, τι θέλουμε να παρέχουμε μέσω της γραμμής του 100, βοήθεια σε θέματα ζωής και θανάτου ή απλή 
πληροφόρηση? Είναι το 100 γραμμή έκτακτης ανάγκης ή γραμμή ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών?

Αυτό είναι το τελευταίο φύλλο εφημερίδας για το έτος 2022. Πρωτίστως 
εύχομαι υγεία σε όλες και σε όλους  τους συναδέλφους και τις οικογένειές 
τους, ενόψει των Αγίων ημέρων που πλησιάζουν.

Η καινούργια χρονιά θα είναι γεμάτη προκλήσεις σε συνδικαλιστικό επί-
πεδο. Θεωρώ πως έχει φτάσει η στιγμή η Πολιτεία να πράξει το χρέος της 
απέναντι στον Αστυνομικό, αναγνωρίζοντας εμπράκτως την  επικινδυνότητα 
του επαγγέλματός του. 

Το αίτημά μας αυτό αποτελεί την κορωνίδα των διεκδικήσεων του συνδι-
καλιστικού κινήματος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επανήλθε όμως πολύ πιο 
δυναμικά στο προσκήνιο το τελευταίο χρονικό διάστημα στη ρητορική διεκδί-
κησης της Ομοσπονδία μας, καθώς πλέον έχουν ωριμάσει οι συνθήκες.

Το αν θα γίνει πράξη το αυτονόητο ή όχι το γνωρίζουν μόνο οι έχοντες 
την ευθύνη της υπογραφής, όπως και για όλα τα άλλα αιτήματα  που εμείς 
ως Ε.ΑΣ.Υ.Α. έχουμε εντάξει στο διεκδικητικό μας πλαίσιο (θεσμική θωράκιση 
αστυνομικών, επίδομα δυσμενούς διαβίωσης για τους υπηρετούντες στην Ατ-
τική κ.λ.π).

Ούτως ή άλλως, για να προλάβω ορισμένους κακοπροαίρετους, θυμίζω ότι 
το συνδικαλιστικό κίνημα δεν υπογράφει, ούτε διοικεί, παρά μόνο αγωνίζεται 
και διεκδικεί. Έτσι λοιπόν θα πορευτούμε το 2023 συνδικαλιστικά σε όλα τα 
μέτωπα της καθημερινότητας!!!

Καλή Χρονιά!!!



Μέλη του Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών παρευρέ-
θηκαν στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 
παρουσία σύσσωμης της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνο-
μίας.  
     Ο Πρόεδρος της Ε.ΑΣ.Υ.Α. κ. Πάκος Δημοσθένης, πέραν των τοποθετήσεων 
των λοιπών Πρωτοβαθμίων Ενώσεων της Χώρας, αλλά και των ζητημάτων της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. που αφορούν το σύνολο των αστυνομικών και εκφράστηκαν από τον 
Πρόεδρο κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο, σχετ. υπ’ αριθ.  200/2/218γ από 02/11/2022 
έγγραφο, αναφέρθηκε σε κάποια από τα αιτήματα που αφορούν τους Αστυνομι-
κούς του λεκανοπεδίου της Αττικής και τα οποία ως Ένωση Αθηνών έχουμε ήδη 
καταθέσει στους αρμοδίους:

• Επίδομα δυσμενούς διαβίωσης για τους υπηρετούντες στην Αττική, αφού 

οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και η επικινδυνότητα κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων των αστυνομικών που υπηρετούν στην Αττική είναι πανθο-
μολογουμένως στο ανώτατο επίπεδο. Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία 
των συναδέλφων κατάγονται από την περιφέρεια, δεν μπορούν να μετατε-
θούν στον Τόπο Συμφερόντων τους και μεγάλο μέρος του μισθού τους δα-
πανάται για τη μίσθωση κατοικίας. Έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για 
την χορήγηση ενός επιδόματος, που θα αποτελούσε ελάχιστη αναγνώριση 
και ανακούφιση για τους αστυνομικούς του λεκανοπεδίου.

• Εναρμόνιση του χρηματικού ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης εκτός 
έδρας των αστυνομικών δυνάμεων που μεταβαίνουν για υπηρεσιακούς 
λόγους προς εκτέλεση υπηρεσίας, με την αποζημίωση που λαμβάνει ο υπό-
λοιπος Δημόσιος Τομέας. 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό των αστυνομικών της Γ.Α.Δ.Α. κατασπαταλάται σε 
άσκοπα μέτρα φύλαξης στόχων και επισήμων, αλλότρια του αντικειμένου 
της Υπηρεσίας που υπηρετούν, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για 
τα μέτρα στα γήπεδα, αφού ο τρόπος που χρησιμοποιούνται οι δυνάμεις 
είναι (κατά την άποψή μας) παρωχημένος και επικίνδυνος για τη σωματική 
ακεραιότητα των συναδέλφων μας. 

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών προσβλέπει στην θετική αντιμετώ-
πιση από την Ηγεσία του Σώματος, των προαναφερόμενων ζητημάτων που κατα-
τέθηκαν από τον Πρόεδρο αυτής στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., όπως επίσης 
και  των υπόλοιπων αιτημάτων τα οποία έχουν κατατεθεί μέσω Υπομνήματος και 
μαστίζουν τον εργασιακό μας χώρο, προκειμένου να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς 
συνθήκες και προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη ανταπόκριση των αστυνομικών 
στη θεσμική τους αποστολή και να αναγνωριστούν επιτέλους οι θυσίες που έχουν 
υποστεί, ιδίως τα τελευταία έτη. 

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν
υποχρεωτικά τις θέσεις του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Τα κυριότερα ζητήματα που έθεσε η Ε.ΑΣ.Υ.Α.  
στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
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Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. καλωσόρισε τους νέους Αστυφύλακες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, κα-
λωσόρισε, στα Αμφιθέατρα του Α.Μ.Α., της Δ.Α.Ε.Α, του Μεταγωγών και στην 
αίθουσα συγκεντρώσεων της Άμεσης Δράσης, τους νεοεξερχόμενους Αστυφύ-
λακες έτους 2022, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες της Αθήνας. Ειδικό-
τερα, έγινε ενημέρωση για τα δικαιώματα που αυτοί οφείλουν να γνωρίζουν 
στην έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στο Σώμα και για ποιους 
λόγους πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη, στο Σωματείο τους, την Ένωση 
Αθηνών. Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών τους εύχεται καλή αρχή και 
θα βρίσκεται πάντοτε δίπλα τους. Ευχαριστούμε από καρδίας τους κ.κ. Διευθυ-
ντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, Ταξίαρχο κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Γεώργιο, Διευθυ-
ντή της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής Ταξίαρχο κ. ΠΑΠΑΔΗΜΟ 
Δημήτριο, τον Διοικητή της Υ.Α.Τ. Α/Δ΄ κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ Δημήτριο, τον Διοικητή της 
Υ.ΜΕ.Τ. Α/Δ’ κ. ΣΓΟΥΡΔΟ Αντώνιο, τον Διοικητή της Διεύθυνσης Μεταγωγών και 
Δικαστηρίων Αττικής Ταξίαρχο κ. ΜΑΓΓΑ Γεώργιο, τον Διευθυντή της Διεύθυν-
σης Άμεσης Δράσης Αττικής Ταξίαρχο κ. ΔΟΣΧΟΡΗ Σπυρίδων, τον Υποδιοικητή 
της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής και επικεφαλής της Β’ Υποδιεύθυνσης 
Ταξίαρχο κ. ΚΩΣΤΗ Διονύσιο καθώς και τον επικεφαλής της Α’ Υποδιεύθυνσης 
της Α.Δ. Α/Δ’  κ. ΝΕΖΗ Ιωάννη για την παραχώρηση των υπηρεσιακών χώρων και 
την εν γένει συνδρομή τους στην όλη διαδικασία.

 Ακολουθεί το κείμενο που μοιράστηκε στους νέους συναδέλφους μας:
Συνάδελφε,

Το 1994 μετά από σκληρούς αγώνες και δοκιμασίες, το όραμα των Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων γίνεται πράξη. Κατοχυρώνονται πλέον θεσμικά οι συνδικαλιστι-
κές ελευθερίες των Αστυνομικών με την ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων του 
Ν. 2265/1994.

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

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

Μέλη της Ένωσης Αθηνών, δύναται να είναι οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε 
Υπηρεσίες που ανήκουν στα γεωγραφικά όρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθη-
νών.

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

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

Νέε συνάδελφε μάθε τα δικαιώματά σου

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Μάθε τα δικαιώματα σου και δώσε ένα τέλος στον εργασιακό μεσαίωνα που βι-
ώνεις:

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

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

Έστω και 1 ώρα να εργαστείς μέσα στην εβδομάδα θεμελιώνεις δικαίωμα για χο-
ρήγηση Ημερήσιας ανάπαυσης το Σαββατοκύριακο. Επίσης αν είσαι κωλυόμενος 
όλη την εβδομάδα έως Παρασκευή αλλά το Σάββατο εργαστείς, δικαιούσαι Η.Α. 
την Κυριακή.
Να λαμβάνεις γνώση του εβδομαδιαίου χρόνου υπηρεσίας σου και σε περίπτω-
ση υπέρβασης του προβλεπόμενου εβδομαδιαίου ανώτατου ορίου διότι οι συν-
θήκες επέβαλαν να εργαστείς πέραν του ωραρίου σου, να αιτείσαι την αφαίρε-
ση του χρόνου αυτού της υπερεργασίας, από την επόμενη εβδομάδα, που είναι 
υποχρέωση της Διοίκησης.
Μην εργάζεσαι περισσότερα Σαββατοκύριακα από αυτά που αποζημιώνεσαι. Η  
Ημερήσια ανάπαυση. χορηγείται κατά κύριο λόγο Σάββατο ή Κυριακή. Αν το επι-
βάλλουν οι υπηρεσιακές συνθήκες και εργαστείς και τις δυο ημέρες, η Ημερήσια 
ανάπαυση χορηγείται έτερη ημέρα και λαμβάνεις 2 αποζημιώσεις για εργασία 
πέραν του πενθημέρου. Όταν θα συμπληρώσεις το ανώτατο όριο της μηνιαίας 
αποζημίωσης (4 ή 5 πενθήμερα), συντάσσεις αναφορά για απαλλαγή σου από 
διάθεση σε υπηρεσία το επόμενο σαββατοκύριακο και επιφυλάσσεσαι παντός 
νομίμου δικαιώματός σου, διότι αν σε διαθέσουν θα εργαστείς πέραν του πεν-
θημέρου χωρίς να αποζημιωθείς.

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

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

Για όλα τα ανωτέρω και σε κάθε περίπτωση που η Διοίκηση δεν συμμορ-
φώνεται με τα σχετικά Π.Δ. και τις Διευκρινιστικά έγγραφα του Αρχηγείου και 
εφόσον είσαι μέλος της Ένωσης Αθηνών. να επικοινωνείς με την Ένωση Αθηνών 
(τηλ. 2105236302) για περαιτέρω νομικές ενέργειες χωρίς οικονομική επιβάρυν-
ση και την προστασία σου από τυχόν εκδικητική συμπεριφορά της Υπηρεσίας εις 
βάρος σου.
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο 
stop the bleed της Ε.ΑΣ.Υ.Α.

     Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο «STOP THE BLEED» που 
διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, δωρεάν για τα μέλη της, 
στο αμφιθέατρο Δ.Α.Ε.Α. στην Καισαριανή.
      Η μαζική δήλωση συμμετοχής των μελών της Ε.ΑΣ.Υ.Α. (άνω των διακοσίων) απ’ 
όλες τις Υπηρεσίες, οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο στην πραγματοποίηση του 
σεμιναρίου σε τρία (3) διαφορετικά Σαββατοκύριακα (πραγματοποιήθηκαν εννιά 
σεμινάρια συνολικά), ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή του απ’ όλους.  
Όσοι συμμετείχαν στο σεμινάριο έμειναν άκρως ικανοποιημένοι, αφού εκπαιδεύ-
τηκαν σε περιστατικά που πιθανόν να αντιμετωπίσουν εντός και εκτός υπηρεσίας 
(π.χ. τροχαίο ατύχημα, πυροβολισμοί, πλήγμα με μαχαίρι κλπ) και μέχρι την άφιξη 
της προ-νοσοκομειακής φροντίδας.
      Πολλά συγχαρητήρια ανήκουν στους διαπιστευμένους εκπαιδευτές ΜΥΛΩΝΑ 
Δημήτριο (μέλος Δ.Σ. Ε.ΑΣ.Υ.Α.), ΒΟΥΡΑΚΗ Χρήστο και ΑΝΔΡΕΟΥ Ανδρέα, οι οποίοι 
με επαγγελματισμό και μεράκι έδειξαν τα μυστικά των πρώτων βοηθειών που σώ-
ζουν ζωές, ενώ χρησιμοποίησαν εκπαιδευτικά υλικά μεγάλης αξίας τα οποία δια-
θέτουν αποκλειστικά ειδικευμένοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί. Άπαντες οι 
συμμετέχοντες έλαβαν ηλεκτρονικό πιστοποιητικό παρακολούθησης του σεμινα-
ρίου STOP THE BLEED, το οποίο αποτελεί κατοχυρωμένη επωνυμία του Υπουργεί-
ου Εθνικής Άμυνας των Η.Π.Α.
   Ευχαριστούμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττι-
κής Ταξίαρχο κ. ΠΑΠΑΔΗΜΟ Δημήτριο για την παραχώρηση της αίθουσας και την 
εν γένει αρωγή του για την επιτυχή πραγματοποίηση του σεμιναρίου.
    Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θα συνεχίσει αγόγγυστα εκτός από 
την θεσμική εκπροσώπηση των μελών της και την ανάληψη παρόμοιων πρωτο-
βουλιών, με σκοπό την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της υπηρεσιακής ετοι-
μότητας τους.
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Συνάντηση προεδρείου Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον πρόεδρο του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. αποτελούμενη από 
τον Πρόεδρο Πάκο Δημοσθένη, Α΄ Αντιπρόεδρο Χρυσάφη Γρηγόριο, Οργανωτικό 
Γραμματέα Κοσμίδη Θεμιστοκλή, Ειδικό Γραμματέα Τύπου & ΜΜΕ-Υπεύθυνο Έκ-
δοσης Εφημερίδας Φούκα Θεόδωρο, Αναπληρωτή Οργανωτικό Γραμματέα Κρόκο 
Ιωάννη και τον Αντιπρόσωπο Αυρηλιώνη Γεώργιο συναντήθηκε με τον Πρόεδρο 
του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. Ταξίαρχο κύριο Μανώλη Ευάγγελο, ο οποίος μεταξύ των θεμάτων 
που συζητήθηκαν ΄έκανε μία ανάλυση σχετικά με το Ταμείο  και των παροχών 
αυτών προκειμένου να το επικοινωνήσουμε προς τα μέλη της Ένωσης Αθηνών. 
Συγκεκριμένα:

Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. συγκροτείται από δύο (2) κλάδους: (Α) τον Κλάδο Πρόνοιας 
(εφάπαξ βοηθήματα) και (Β) τον Κλάδο Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων 
(Κ.Υ.Υ.Α.Π.) (συμπληρωματικές παροχές υγείας).

Στον Κλάδο Πρόνοιας έχουν ενταχθεί: (α) ο Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών 
[Τ.Π.ΑΣ.] (ασφαλισμένοι της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής), (β) ο Τομέας Πρόνοιας 
Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων [Τ.Π.Υ.Α.Π.] (ασφαλισμένοι της τ. Αστυνομίας Πό-
λεων) και (γ) ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος [Τ.Π.Υ.Π.Σ.].

Επιπλέον, στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) μεταφέρθηκε ο Ει-
δικός Λογαριασμός του ν.826/1978 (με το άρθρο 137 του ν. 4483/2017), στον 
οποίο είναι μέτοχοι όλοι οι ασφαλισμένοι της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής.

 Ο Κλάδος Υγείας είναι φορέας παροχών υγείας, συμπληρωματικός του ΕΟ-
ΠΥΥ, στον οποίο ασφαλίζεται υποχρεωτικά όλο το εν ενεργεία ένστολο και πο-
λιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. της τέως Αστυνομίας Πόλεων και όλοι οι νεοεισερ-
χόμενοι υπάλληλοι (ως και τα μέλη των οικογενειών τους) και προαιρετικά το 
εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι ασφαλισμένο στους 
τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δεκαπέ-
ντε (15) έτη (ημερομηνία κατάταξης μετά την 08-04-2007) (δικαίωμα υποβολής 
αίτησης ένταξης μέχρι και την 08/04/2023) (με τα μέλη των οικογενειών τους).

  Αντικείμενο δραστηριότητας του Ταμείου 

Κύριος σκοπός των ενταχθέντων Φορέων στο Ταμείο, σύμφωνα με τις καταστατικές 
τους διατάξεις, είναι η χορήγηση: 

α. Εφάπαξ βοηθημάτων.
β. Παροχών Υγείας (Κ.Υ.Υ.Α.Π.).
γ. Οικονομικών ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Π.ΑΣ.).
δ. Προσωπικών  Δανείων Εκτάκτων Αναγκών.

Δράσεις - Προοπτικές

Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. με την ουσιαστική παρέμβαση και των εκπροσώπων της ΠΟΑΣΥ στο 
Δ.Σ. ανέλαβε πρωτοβουλίες για νομοθετικές ρυθμίσεις που εκσυγχρόνισαν τη 
λειτουργία του Ταμείου και επέλυσαν χρονίζοντα προβλήματα και περαίωσαν 
λιμνάζουσες εκκρεμότητες αναφορικά με θέματα ενδιαφέροντος του ασφαλιστι-
κού Φορέα μας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Νομοθετική ρύθμιση προσδιορισμού των κρατήσεων του εφάπαξ βοηθή-
ματος [τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 8000/20/89-α’ 
από 10-3-2014 Υ.Α. (Β’ 625)].

Ειδικότερα, μετά από έγγραφο της ΠΟΑΣΥ, σχετική απόφαση του Δ.Σ., εγκρί-
θηκε η επιλογή σεναρίου, σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται οι κρατήσεις 
στον προκαταληκτικό και καταληκτικό μισθολογικό βαθμό κατά τη χορήγηση του 
εφάπαξ βοηθήματος,  στους  μετόχους Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π., (ανεξάρτητα αν  δια-
γράφηκαν με αίτησή τους ή με  αυτεπάγγελτη αποστρατεία) και διαμορφώνονται 
σε κράτηση ίση με 3% επί του συνολικού υπολογισθέντος εφάπαξ βοηθήματος 
(προ κρατήσεων), με αναδρομική ισχύ από την 30-10-2021, δηλ. την ημερομηνία 
δημοσίευσης του νέου Βαθμολογίου.

 Σημειώνεται ότι στην εν λόγω νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται επίσης ότι 
στις περιπτώσεις θανόντων μετόχων εν ώρα υπηρεσίας από βίαιο συμβάν, δεν 
θα γίνεται κράτηση ποσού κατά τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος στους 
εν λόγω μετόχους για προφανείς ανθρωπιστικούς λόγους.

2. Εκσυγχρονισμός του Κλάδου Υγείας [Υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλά-
δου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και λοιπών εργαζομένων στην 
Ελληνική Αστυνομία και αύξηση των παροχών του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 
στα μέλη του.

Με την από 23/02/2022 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, 
στον Κλάδο Υγείας ασφαλίζεται υποχρεωτικά όλο το εν ενεργεία ένστολο και πο-
λιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. της τέως Αστυνομίας Πόλεων και όλοι οι νεοεισερ-
χόμενοι υπάλληλοι (ως και τα μέλη των οικογενειών τους) και προαιρετικά το εν 
ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (με τα μέλη των οικογενειών τους) 
που είναι ασφαλισμένο στην τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας που δεν 
ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) έτη (ημερομηνία κατάταξης μετά την 08-04-2007 και 
δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης μέχρι και την 08/04/2023).

Οι προβλεπόμενες κρατήσεις υπολογίζονται στο ποσοστό 1,5% επί των συ-
ντάξιμων αποδοχών. Η πρόσβαση όλων των μελών στις παροχές του Κλάδου Υγεί-
ας αρχίζει υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει εξάμηνη συμμετοχή από 
την ένταξή τους σε αυτόν. 

Οι παροχές του Κλάδου Υγείας είναι οι ακόλουθες:

1.	 Φαρμακευτική Περίθαλψη, ποσοστό συμμετοχής (5%, 10%, 12,5% ή 25%) 
στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του και των με-
λών αυτών και επιπλέον ποσοστό 50%, που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά 
μεταξύ γενοσήμου - πρωτοτύπου φαρμάκου.

2.	 Ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις, ποσοστό συμμετοχής 15% επί 
της τιμής του κρατικού τιμολογίου και αποκλειστικά στους συμβεβλημένους 
παρόχους υγείας.

3.	 Νοσοκομειακή περίθαλψη, ποσοστό συμμετοχής 10% είτε 30% (αναλόγως 
του είδους νοσηλείας) επί του ποσοστού αποζημίωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Κλειστό 
Ενοποιημένο Νοσήλιο - ΚΕΝ), στη νοσοκομειακή περίθαλψη σε ιδιώτες πα-
ρόχους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

4.	 Επίδομα Τοκετού, ποσό των 700,00 ευρώ για μονή κύηση, των 1.400,00 ευρώ 
για διπλή κύηση κ.ο.κ..

5.	 Ειδική οικονομική παροχή λόγω απώλειας ζωής, για οποιοδήποτε λόγο, των 
άμεσα, εν ενεργεία ασφαλισμένων (2.000 ευρώ για άγαμα μέλη, 3.000 ευρώ 
για έγγαμους χωρίς τέκνα & 4.000  ευρώ για έγγαμους ή άγαμους ή διαζευγ-
μένους με ανήλικα τέκνα). 

6.	 Ειδική οικονομική παροχή λόγω τοποθέτησης προθέσεων τεχνητών μελών 
άκρων λόγω ακρωτηριασμού, αντικατάστασης και συντήρησης αυτών, ποσού 
που αντιστοιχεί στα 2/3 του ποσού που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο, πέραν 
του ποσού που καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

7.	 Ειδική οικονομική παροχή λόγω εμβολιασμού ανηλίκων έμμεσα ασφαλισμέ-
νων του κατά της μηνιγγίτιδας, ποσού εκατό (100) ευρώ ανά μία εκ των δύο 
προβλεπόμενων δόσεων.

8.	 Ειδική οικονομική παροχή λόγω ριζικής ή τροποποιημένης μαστεκτομής ή 
αφαίρεσης τμήματος του μαστού ασφαλισμένων του, λόγω κακοήθους πα-
θήσεως (καρκίνος), ποσού οκτακοσίων (800) ευρώ ανά μαστό (για άμεσα 
και έμμεσα μέλη). 

9.	 Ειδική οικονομική παροχή λόγω χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας ασφα-
λισμένων του με νοσηλεία σε ιδιώτη πάροχο, ποσού τριάντα (30) ευρώ ανά 
θεραπεία. Σε περιπτώσεις επαναχορήγησης  της εν λόγω παροχής δεν μπορεί 
αυτή να υπερβεί συνολικά τα χίλια (1.000) ευρώ ανά δικαιούχο. 

10.	 Ειδική οικονομική παροχή νοσηλείας ασφαλισμένων του σε ιδιωτικά θερα-
πευτήρια για καρδιοχειρουργικές και παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβά-
σεις, ποσού μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ με την προσκόμιση απο-
δείξεων παροχής υπηρεσιών, πέραν του ποσού που καταβάλλεται από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (σε περιπτώσεις επαναχορήγησης μέχρι του ορίου των τεσσάρων 
χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ ανά δικαιούχο). 

3.Ηλεκτρονική συνταγογράφηση του Κλάδου Υγείας (αφορά μόνον στην 
αποζημίωση του φαρμάκου)

Το Ταμείο έχει συνάψει Συλλογικές Συμβάσεις με τους Φαρμακευτικούς Συλ-
λόγους Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ηρακλείου Κρήτης και Θεσσαλονίκης, ώστε οι 
ασφαλισμένοι σε αυτούς τους νομούς, στους οποίους εμφανίζεται η ηλεκτρονική 
ένδειξη ασφάλισης στον Κ.Υ.Υ.Α.Π. επί των εκδιδόμενων συνταγών, να απαλλάσ-
σονται της υποχρέωσης καταβολής της συμμετοχής τους καθώς και του ποσοστού 
50% (διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης φαρμά-
κου, ήτοι τη διαφορά γενοσήμου και πρωτοτύπου) στα φαρμακεία που ανήκουν 
στους ανωτέρω Συλλόγους. Αντίθετα, στους διαμένοντες σε περιοχές εκτός των 
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περιοχών αυτών, προκειμένου να καταβληθεί από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π. το ποσοστό συμ-
μετοχής ο ασφαλισμένος καταβάλλει στο φαρμακείο το ποσοστό συμμετοχής  
5%, 10%, 12,5% ή 25% επί της τιμής αναφοράς που αναγράφεται στην συνταγο-
γράφηση καθώς και τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζη-
μίωσης του φαρμάκου και στη συνέχεια αποστέλλει στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. τα σχετικά δικαιολογητικά, ώστε να εκκαθαριστεί και πιστω-
θεί η δαπάνη στον τραπεζικό του λογαριασμό. 

4. Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους 
των Τομέων του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. έτους 2022

Σε όλη τη διάρκεια του έτους 2022 χορηγήθηκαν κατόπιν αιτήσεως χαμηλό-
τοκα (4%) προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των Τομέ-
ων Πρόνοιας του Ταμείου, συνολικού ποσού οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (8.800.000€ και ειδικότερα 3.500.000€ της π. Ελληνικής Χωρο-
φυλακής, 2.200.000€ της π. Αστυνομίας Πόλεων & 3.100.000€ του Τομέα του 
Πυροσβεστικού Σώματος). 

Επισημαίνεται ότι με πρωτοβουλία της Διοίκησης του Ταμείου είχε ληφθεί 
Απόφαση του Δ.Σ. για τη μείωση του ετήσιου επιτοκίου από 5,5 % σε 4%  των 
δανείων εκτάκτων, επιφέροντας σε αυτούς συνολικά οφέλη από 50,00 € έως 
100,00 € περίπου.

5. Λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 

Ο Ειδικός Λογαριασμός χορηγεί οικονομικές ενισχύσεις σε αναξιοπαθούντες 
αστυνομικούς (ασφαλισμένους της π. Ελληνικής Χωροφυλακής) και τις οικογέ-
νειες αυτών για λόγους θανάτου, παθήσεων και οικονομικής δυσχέρειας. Ο Ειδι-
κός Λογαριασμός υπαγόταν στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης της τ. Ελληνικής 
Χωροφυλακής μέχρι το 2016. Ακολούθως και μετά από δύο έτη (και με την συμβο-
λή της ΠΟΑΣΥ), υπήχθη στον αντίστοιχο Τομέα Πρόνοιας των ασφαλισμένων της 
π. Χωροφυλακής. Το Ταμείο σήμερα συνεχίζει να χορηγεί κανονικά τις οικονομι-
κές ενισχύσεις του ν. 826/78 σε δικαιούχους. 

 Την 12-07-2022 με  Απόφαση Δ.Σ του Ταμείου μας, υποβλήθηκε πρόταση 
σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων του Ειδικού 
Λογαριασμού, με στόχο αφενός τον εξορθολογισμό των παροχών του Ειδικού 
Λογαριασμού και αφετέρου την επέκταση της ένταξης και νέων μελών σε αυ-
τόν. Επιδιώκεται να εδραιωθεί ένα πιο στοχευμένο και δίκαιο πλαίσιο χορήγησης 
της εκάστοτε παροχής, όπου η δυσμενής οικονομική κατάσταση που περιήλθε ο 
αιτών λόγω της ασθένειας που επικαλείται, θα περιλαμβάνει αντικειμενικά κριτή-
ρια, βάσει των οποίων θα προσαρμόζεται  το χρηματικό ποσό που δαπανήθηκε 
για θεραπεία σε συνάρτηση με το ετήσιο εισόδημα, τις ημέρες απουσίας από την 
υπηρεσία  του, αν βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία ή όχι, τη σοβαρότητα της 
ασθένειας.

Επιπρόσθετα, ως προς την ένταξη νέων μελών ,προβλέπεται ότι μέτοχοι του 
Λογαριασμού καθίστανται υποχρεωτικά  και όλοι οι εισερχόμενοι στην Ελληνική 
Αστυνομία αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι, που ασφαλίζονται στην τέως 
Αστυνομία Πόλεων. Επιπλέον, οι αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι, που είναι 
ασφαλισμένοι στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων, με χρόνο πραγματι-
κής υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δέκα έτη, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης 
ένταξής τους στο Λογαριασμό εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου. 
Η πρόσβασή τους στις παροχές του θα αρχίζει με τη συμπλήρωση δύο ετών από 
την ένταξή τους στο Λογαριασμό. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις πάθησης ή θανάτου 
που προκλήθηκε σε διατεταγμένη υπηρεσία. Αναμένεται η υλοποίηση της υπο-
βληθείσας νομοθετικής πρότασης.

Επισημαίνεται δε ότι έχουν σωρευτεί αιτήματα εξαιτίας αφενός της μετά από 
δύο (2) έτη έκδοσης νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με την υπαγωγή του Ειδικού 
Λογαριασμού στον Τομέα Πρόνοιας  και αφετέρου της αύξησης των εισερχόμενων 
αιτημάτων τα τελευταία χρόνια. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τη 
Διοίκηση του Ταμείου για την επίσπευση εξέτασης αυτών με τον καθορισμό κρι-
τηρίων (δυσίατο νόσημα, χαμηλό εισόδημα, τραυματισμός σε διατεταγμένη υπη-
ρεσία, τριτεκνία-πολυτεκνία, τρομοκρατική ενέργεια) για την κατά προτεραιότητα 
εξέταση των πλέον σοβαρών αιτημάτων, εν αναμονή και του νέου νομοθετικού 
πλαισίου.

6. Τροπολογία νόμου αναφορικά με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσί-
ας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 

Το Ταμείο διατηρεί σήμερα συνολικά 8 ακίνητα στην Αττική.

Σε μια προσπάθεια αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας το Ταμείο -μετά και 
από παρεμβάσεις των εκπροσώπων της ΠΟΑΣΥ στο Δ.Σ. του Ταμείου- έχει θέσει 
ως προτεραιότητα τόσο την επανεκκίνηση διαδικασιών εκμίσθωσης των κατάλ-
ληλων προς τούτο μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων του Φορέα μας όσο και τον 
εξορθολογισμό του αναχρονιστικού νομοθετικού πλαισίου αξιοποίησης της ακί-
νητης περιουσίας του. 

Ειδικότερα, με πρόταση της Διοίκησης και Απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε 
μετά από διαγωνιστική διαδικασία η ανάθεση από το Ταμείο της διενέργειας με-
λέτης αξιοποίησης των ακινήτων σε συμβουλευτική εταιρεία.

Επίσης, με πρόταση του Δ.Σ. προωθήθηκε πρόταση νόμου εκσυγχρονισμού 
του πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα για 
τους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικότερα, μας  παρέχεται η δυνα-
τότητα, εάν κριθεί σκόπιμο, να απευθυνθούμε σε εταιρεία για την αξιοποίηση των 
ακινήτων, θεραπεύοντας τις αδυναμίες του δυναμικού του Φορέα μας να αντα-
ποκριθεί στις εξειδικευμένες ανάγκες της υλοποίησης σύνθετων εργασιών (λ.χ. 

ανακαίνισης κτηρίων, κατασκευής κ.ά.). Επιπρόσθετα, θεσπίζεται η δυνατότητα 
παραχώρησης ακινήτων του Ταμείου σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε νομικά πρό-
σωπα δημοσίου δικαίου, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, καθώς και σε λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς προς χρήση 
που θα εξυπηρετεί δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό, καθώς και σε φορείς κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας. 

7. Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενίσχυση του Τα-
μείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας με εξειδικευμέ-
νο προσωπικό.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης μιας όλως εξειδικευμένης υπηρεσίας (όπως το 
Ταμείο) με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας 
ταυτόχρονα την επιστημονική κατάρτιση και τις γνωστικές εξειδικεύσεις του 
υπάρχοντος προσωπικού, απευθύνθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για ενίσχυση του Ταμείου με εξειδικευμένο προσωπικό, που θα κατέχει πιστο-
ποιημένη γνώση σε αντικείμενα που άπτονται των αντικειμένων του Ταμείου 
(οικονομικά, λογιστική, στατιστική, νομική κ.ά.).

8. Σχέδιο Π.Δ. «Οργανισμός Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώμα-
τα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.)»

Με Απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου μας υποβλήθηκε πρόταση Σχεδίου Π.Δ. 
του Οργανισμού λειτουργίας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., όπου θα εξειδικεύονται νομικά όλες 
οι αρμοδιότητες και οι δράσεις του Ασφαλιστικού μας Φορέα, υλοποιώντας μία 
χρονίζουσα νομοθετική εκκρεμότητα. Βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο, δημοσί-
ευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

9. Απόκτηση σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος & τεχνοοικονομικής 
συμβουλευτικής υποστήριξης 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την παροχή υψηλότερου επιπέδου αξιόπι-
στων υπηρεσιών, την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη άσκηση των εργασιών 
και τη δημιουργία απλουστευμένων και ενιαίων διαδικασιών, βρίσκεται σε εξέ-
λιξη η διαδικασία υλοποίησης, εφαρμογής λειτουργίας Πληροφοριακού Συστή-
ματος, το οποίο θα είναι ολοκληρωμένο μέχρι τέλος επόμενου έτους και θα καλύ-
πτει αντίστοιχες εφαρμογές όλων των τμημάτων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.. 

10. Ενημέρωση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. επί των δικαιούμενων παροχών 
από τον Κλάδο Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Η Διοίκηση του Ταμείου, στοχεύοντας στην ενημέρωση και την ευαισθητο-
ποίηση εν γένει των Αστυνομικών, με σκοπό την ορθή, άσκηση των δικαιωμά-
των τους, έχει καταρτίσει -κατόπιν σχετικής πρότασης του κ. Γενικού Γραμματέα 
Δημόσιας Τάξης σε συνεργασία με το Α.Ε.Α.- προγραμματισμό συγκεκριμένων 
δράσεων ανάδειξης του συγκεκριμένου θέματος της προαιρετικής ένταξης στον 
Κλάδο Υγείας αλλά και ευρύτερης ενημέρωσης του αστυνομικού προσωπικού 
επί ασφαλιστικών θεμάτων, ως ακολούθως:

• Διαλέξεις με δια ζώσης ενημέρωση στις έδρες πολυπληθών αστυνομικών 
Υπηρεσιών

• Τηλεδιασκέψεις με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις έδρες των ΓΕΠΑΔ και 
Διευθύνσεων Αστυνομίας

• Ένταξη ειδικού ενημερωτικού σεμιναρίου στο πρόγραμμα σπουδών όλων 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας

• Διανομή σχετικού έντυπου ενημερωτικού υλικού στις έδρες των ΓΕΠΑΔ και 
Διευθύνσεων Αστυνομίας

• Κατάρτιση και συμπερίληψη ειδικής ενότητας στο περιοδικό «Αστυνομική 
Ανασκόπηση».

• Ανάρτηση σχετικού πληροφοριακού υλικού σε διαδικτυακούς τόπους Υπη-
ρεσιών

• Συντονισμός κοινών δράσεων με τις Ομοσπονδίες και Ενώσεις των αστυνομι-
κών υπαλλήλων (κατά τόπους διαλέξεις με την παρουσία στελεχών του Τα-
μείου, τηλεδιασκέψεις, ημερίδες κ.ά.).

Επίσης, έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σχολών της ΕΛ.ΑΣ. και υλο-
ποιείται ανά τακτά διαστήματα η πραγματοποίηση από στελέχη του Ταμείου 
επιμορφωτικών διαλέξεων και σεμιναρίων για την καλλιέργεια ασφαλιστικής 
συνείδησης και της ενημέρωσης των αστυνομικών - μετόχων του, αναφορικά με 
όλο το φάσμα λειτουργίας του Φορέα μας .

Τέλος, η Διοίκηση του Ταμείου, ανταποκρινόμενη πάντα στις προσκλήσεις των 
Ομοσπονδιών και των Ενώσεων των ασφαλισμένων μας, παρίσταται σε συνελεύ-
σεις, συνεδριάσεις, ημερίδες και συνέδρια αυτών, με σκοπό την εν γένει προβολή 
του έργου του Ταμείου και την ενημέρωση αναφορικά με τα δικαιώματα των με-
τόχων του, το κοινό καλό των οποίων επιδιώκουμε να εξυπηρετούμε όλοι υπηρε-
σιακοί και συνδικαλιστικοί παράγοντες. 



8σύγχρονηαστυνομία

Ουσιαστικές συναντήσεις για το Νομοσχέδιο  
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ικανοποιούνται συνταξιοδοτικά – ασφαλιστικά αιτήματα

Τις θέσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος για διατάξεις του νομοσχεδίου 
«Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευ-
άλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» που συζητείται στη Διαρκή 
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσίασε ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ στο πλαίσιο ακρόασης εκπροσώπων φορέ-
ων.
Ειδικότερα, εκφράσαμε την ικανοποίησή μας διότι επιλύονται αιτήματά μας:

α) Με το άρθρο 24 επεκτείνεται σε όλους τους αστυνομικούς η μάχιμη πενταετία, 
ανεξαρτήτως υπηρεσίας και αν είναι παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι.

β) Με το άρθρο 72 καταργείται η ειδική εισφορά 1% υπέρ ΜΤΣ και

γ) διότι κατά τη διαβούλευση, αποσύρθηκε η διάταξη του άρθρου 4 του 
ν.4387/2016 που αδικούσε τους τραυματισθέντες εν υπηρεσία συναδέλφους, κα-
θώς και τις ορφανικές οικογένειες αυτών.

Στη συνέχεια τονίσαμε ότι πρέπει να συμπληρωθεί το άρθρο 27 «Σύνταξη λόγω 
αναπηρίας από κοινή νόσο κλπ» ώστε να μην υπάρξουν αλλαγές στο καθεστώς 
έκδοσης των συντάξεων αναπηρίας, αφού η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει τις 
αντίστοιχες υποδομές. Ενώ στην εισηγητική έκθεση – ανάλυση των άρθρων του 
νομοσχεδίου περιγράφεται η ικανοποίηση του αιτήματός μας, αυτό δεν αποτυ-
πώνεται στο νομοσχέδιο, με αποτέλεσμα, αν ψηφιστεί ως έχει, να προκαλεί προ-
βλήματα τόσο τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ όσο και στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπη-
ρίας (ΚΕΠΑ).

Τέλος, υποβάλλαμε σχετική διάταξη που συζητήσαμε ήδη με τις ηγεσίες του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη και αφορά στην  τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4554/2018, ώστε 
να έχουμε τη δυνατότητα κι εμείς, όπως όλοι οι ασφαλισμένοι, να μην χάνουμε 
καμία ημέρα σύνταξης, δηλαδή να λαμβάνουμε σύνταξη από την επόμενη ημέρα 
της διαγραφής μας από το σώμα, κατοχυρώνοντας την ίση μεταχείριση μεταξύ 
των εργαζομένων. Στην περίπτωση που το Υπουργείο Εργασίας δεν δέχεται την 
τροποποίηση,  του νόμου 4554/2018, προτείναμε να υπάρξει νέα διάταξη στο κα-
τατεθέν νομοσχέδιο που ο αστυνομικός να διαγράφεται από την ενεργό υπηρεσία 
την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση και η αίτηση συντα-
ξιοδότησης να μπορεί να γίνεται όσο ο συνάδελφος είναι στην ενέργεια.

Κλιμάκιο της Ομοσπονδίας μας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑ-
ΡΑΚΟ, συναντήθηκε κατόπιν αιτήματός μας σήμερα, 24 Οκτωβρίου 2022, με τον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνο ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ και 
τον Υφυπουργό κ. Παναγιώτη ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ, στο πλαίσιο της διαβούλευσης του 
σχεδίου νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, 
ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», το οποίο αφορά 
και αιτήματα της Ομοσπονδίας μας.
Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειράν συνάντηση στο Υπουργείο, κατά την οποία 
τους ευχαριστήσαμε, κατ’ αρχάς για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας και 
για την πρόθεση νομοθέτησης αιτημάτων μας όπως της επέκτασης της μάχιμης 
5ετίας σε όλες τις κατηγορίες και υπηρεσίες του αστυνομικού προσωπικού, κα-
θώς και σε όσους εισήχθησαν μετά το 2011, ώστε να πάψουν οι διακρίσεις και οι 
διαφορετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Ταυτόχρονα, τους ενημερώσαμε για τα πάγια αιτήματά μας, όπως είναι η ανα-
γνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας που δεν έχει θεσμοθετηθεί και ζητή-
σαμε να είναι η ενεστώσα κυβέρνηση, εκείνη που επιτέλους θα ικανοποιήσει ένα 
πάγιο και αυτονόητο αίτημά μας.

Στη συνέχεια τέθηκαν με έμφαση τα επίμαχα άρθρα 12 και 22 του νομοσχέδιου-  
«αγκάθια» για τους ένστολους που θίγονται εφόσον ψηφιστούν ως έχουν.

Συγκεκριμένα, επί του άρθρου 12 «Κατάργηση ειδικής εισφοράς ασφαλισμένων 
του τέως Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) και του Οργανι-
σμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Αντικατάσταση περ. β) παρ. 2 άρθρου 
38 ν. 3986/2011», τονίσαμε ότι πρέπει να καταργηθεί και η κράτηση υπέρ του 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο άρθρο 12 παρ. β, 
διότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα έχουμε άνιση αντιμετώπιση μεταξύ αστυνο-
μικών, πυροσβεστών, λιμενικών, στρατιωτικών που έχουν τα ίδια καθήκοντα. Η 
κατάργηση της διάταξης που αφορά κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού 
είναι μία μικρή αλλά σημαντική ελάφρυνση μπροστά στο δυσβάστακτο βάρος 
της ακρίβειας και του πληθωρισμού που μαστίζουν μεταξύ άλλων και την αστυ-
νομική οικογένεια.

Επί του άρθρου 22 του νομοσχεδίου με τίτλο «Αναπροσαρμογή συντάξεων των 
προσώπων των περ. α, β και ε της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.4387/2016» τονί-

σαμε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση εφαρμόζει το νέο μισθολόγιο της προηγούμε-
νης κυβέρνησης που προκάλεσε και προκαλεί μειώσεις στους εν ενεργεία και εν 
αποστρατεία εν ώρα υπηρεσίας τραυματισθέντες, στους τραυματίες λόγω βίαιου 
συμβάντος και τρομοκρατίας, συναδέλφους, καθώς και στις ορφανικές οικογένει-
ες αυτών. Η μετάβαση από το παλαιό στο νέο μισθολόγιο προκαλεί μειώσεις οι 
οποίες στην προκειμένη περίπτωση εξασφαλίζονται για όσους είναι ήδη συνταξι-
ούχοι, όμως δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους συναδέλφους και τις ορφανι-
κές οικογένειες αυτών, στο εφεξής.

Επίσης στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν και άλλα αιτήματα, όπως:

Α) η τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4554/2018, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει σήμερα προκειμένου να αποφεύγεται η απώλεια μια ολόκληρης 
σύνταξης μόνο για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων. 
Επεξηγήσαμε ότι οι δημόσιοι λειτουργοί έχουν τη δυνατότητα μέσω των αιτημά-
των συνταξιοδότησής τους να προσδιορίζουν εκ των προτέρων το χρόνο απόλυ-
σής τους, ενώ οι υπηρετούντες στα Σ.Α. και Ε.Δ., δεν έχουν αυτήν την δυνατότητα, 
αφού ο χρόνος αποστρατείας επαφίεται στην ημερομηνία που θα δημοσιευτεί  σε 
ΦΕΚ η λύση της εργασίας τους.

Β) την επέκταση των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 12 του ν. 3865/2010 «Ανα-
γνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων» και στους στρατιωτικούς υπαλλήλους που 
ασφαλίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α., (αναγνώριση τέκνων για σύνταξη).

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνστα-
ντίνος ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ επέδειξε κατανόηση και ενδιαφέρον για τα προβαλλόμενα ζη-
τήματα, και μας γνωστοποίησε ότι για το ζήτημα της επίλυσης του αιτήματός μας 
όσον αφορά στην μη θεσμοθέτηση κρατήσεων υπέρ του Μ.Τ.Σ.,  το αποδέχεται, 
εφόσον τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, 
δεν εκφράζουν αντιρρήσεις.

Αναφορικά με το ζήτημα της καταβολής της σύνταξης από την ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης παραίτησης και όχι της δημοσίευσης της απόφασης συνταξιο-
δότησης, ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα το εξετάσει με σκοπό την επίλυσή του.

Τέλος, για το ζήτημα των ορφανικών οικογενειών και των θυμάτων εν ώρα υπηρε-
σίας, διαπίστωσε και ο ίδιος ότι είναι ένα αίτημα και το οποίο σε κάθε περίπτωση 
θα πρέπει να διευθετηθεί σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών.

Η Ομοσπονδία μας συνεχίζει τις συναντήσεις της με τις Ηγεσίες των συναρμοδί-
ων Υπουργείων με στόχο την απόλυτη στήριξή τους στις αναμενόμενες θετικές 
ρυθμίσεις των δίκαιων αιτημάτων μας κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη 
Βουλή των Ελλήνων, το αμέσως προσεχές διάστημα, δεδομένου ότι η Πολιτική 
Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μετά τη συνάντησή μας με τον κ. 
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ, στις 07/10/2022, είχε ταυτιστεί με τις θέσεις μας για όλα τα επίμαχα 
άρθρα του Νομοσχεδίου.
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Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή στην αιμοδοσία  
της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής

Συγκινητική ήταν για ακόμα μια φορά η προσέλευση των συναδέλφων – με-
λών μας, στο κάλεσμα της Ένωσής μας, στην εθελοντική αιμοδοσία που πραγμα-
τοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, σήμερα 2 Νο-
εμβρίου 2022.

Για άλλη μια φορά οι συνάδελφοί που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αλλο-
δαπών και στη Διεύθυνση Μεταγωγών Αττικής προσήλθαν μαζικά και ανέμεναν 
υπομονετικά για να επιτελέσουν το «ιερό τους καθήκον», επιβεβαιώνοντας για 
πολλοστή φορά το αίσθημα ευθύνης και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο που 
διακρίνει τον Έλληνα αστυνομικό.

Ο τεράστιος αριθμός μονάδων αίματος που συλλέχθηκαν θα χρησιμοποιη-
θεί για την κάλυψη συναδέλφων – μελών μας και οικείων τους προσώπων καθώς 
και συμπολιτών μας που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία και χρήζουν μετάγγιση 
αίματος. Οι συνάδελφοί μας που επιθυμούν να δώσουν αίμα για την τράπεζα αί-
ματος της Ένωσής μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πέραν των εθελοντικών αιμοδο-
σιών που διενεργούμε κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε διάφορες Αστυνομικές 
Υπηρεσίες, μπορούν να μεταβαίνουν στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ»  στο κτήριο αι-
μοληψίας ή σε οποιαδήποτε άλλο νοσοκομείο που διαθέτει μονάδα αιμοληψίας, 
αναφέροντας τον υπ’ αριθμ. 11894 αριθμό μητρώου της τράπεζας αίματος της 
Ένωσής μας.

Ως Ένωση νιώθουμε την υποχρέωση να πούμε ένα τεράστιο «μπράβο» και 
«ευχαριστώ» σε όλους τους συναδέλφους μας που ενισχύουν έμπρακτα την τρά-
πεζα αίματος μας και να τους διαβεβαιώσουμε πως η συνεχώς αυξανόμενη συμ-
μετοχή τους μας δεσμεύει να συνεχίσουμε με περισσότερες ανάλογες μελλοντικές 
δράσεις που θα αναδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο του Έλληνα αστυνομικού.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλ-
λοδαπών Αττικής, Ταξίαρχο κ. ΣΟΥΡΜΕΛΗ Κωνσταντίνο για την παραχώρηση του 
αμφιθεάτρου, την άριστη φιλοξενία  και την έμπρακτη παρότρυνση του στους 
συναδέλφους μας να συμμετέχουν στην αιμοδοσία καθώς, πέραν της τετραήμε-
ρης αιμοδοτικής άδειας που δικαιούνται όσοι δίνουν αίμα για την τράπεζα της 
Ένωσής μας, ο Ταξίαρχος αποφάσισε να επιβραβεύσει και ο ίδιος προσωπικά 
τους συμμετέχοντες στην αιμοδοσία, που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών, 
χορηγώντας τους μία επιπλέον ημερήσια ανάπαυση πέραν των προβλεπομένων. 

Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και το Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Μεταγωγών Αττικής Ταξίαρχο κ. ΜΑΓΓΑ Γεώργιο, ο οποίος ενίσχυσε την συγκε-
κριμένη δράση μας, ενθαρρύνοντας και εξυπηρετώντας τους συναδέλφους που 
υπηρετούν στη Διεύθυνση του για να δώσουν αίμα.

Δίνω Αίμα σημαίνει Δίνω Ζωή!
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Συνάντηση της Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τη Διοίκηση της Άμεσης Δράσης

Αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. και εκλεγμένοι αντιπρόσωποι 
της Ένωσης Αθηνών που υπηρετούν στην Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, 
συναντήθηκαν με τον Διοικητή της Υπηρεσίας Ταξίαρχο κ. ΔΟΣΧΟΡΗ Σπυρίδων 
και τον Υποδιοικητή και επικεφαλής της Β’ Υποδιεύθυνσης Ταξίαρχο κ. ΚΩΣΤΗ 
Διονύσιο, καταθέτοντας σχετικό Υπόμνημα με τα κυριότερα ζητήματα που απα-
σχολούν τους  συναδέλφους – μέλη της που υπηρετούν στην Άμεση Δράση:

• Σύσταση Συμβουλίου Μεταθέσεων για τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττι-
κής

• Απεμπλοκή από ακίνητους στόχους & πάρεργα που δεν έχουν σχέση με 
τη φύση και την κύρια αποστολή της Υπηρεσίας.

• Μετακίνηση αστυνομικών από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. προς άλλες Υπηρεσίες 
εκτός Άμεσης Δράσης με Διαταγές προϊσταμένων Υπηρεσιών αυτής, την 
ίδια ώρα που το προσωπικό αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να ενισχύσει 
άλλες Υπηρεσίες εντός της ίδιας Διεύθυνσης.

• Υλικοτεχνικός εξοπλισμός (οχήματα, μηχανές, κράνη, αλεξίσφαιρα γιλέ-
κα, Η/Υ, Τηλεφωνικό Κέντρο, ασύρματοι, ατομικές κάμερες, αναβάθμιση 
υπηρεσιακών συνεργείων κλπ.):

-Επιβάλλεται υπηρεσιακή μέριμνα για την ανανέωση και τη συντήρηση των 
υπαρχόντων οχημάτων. 

-Εξίσου σημαντική είναι η αντικατάσταση των Η/Υ που χρησιμοποιεί το Τη-
λεφωνικό Κέντρο με νεότερης τεχνολογίας Η/Υ, οι οποίοι θα προσφέρουν 
περισσότερες δυνατότητες στο εργαζόμενο προσωπικό.

-Χορήγηση στο προσωπικό των προβλεπόμενων από το Π.Δ. ειδών ιματι-
σμού (μπουφάν, ύφασμα στολής, άρβυλα, μέριμνα για επάρκεια μεγεθών 
κλπ.).

-Μεγάλες καθυστερήσεις στην επισκευή των οχημάτων της Άμεσης Δράσης 
με αποτέλεσμα η Υπηρεσία να υπολείπεται σε λειτουργικά οχήματα, δυσχε-
ραίνοντας έτσι την αποστολή της, εις βάρος της ασφάλειας των φορολογού-
μενων πολιτών. Προσέτι, πέραν της επικινδυνότητας των πεπαλαιωμένων 
οχημάτων για τους επιβαίνοντες, οι υπηρετούντες αστυνομικοί επιβαρύνο-
νται και με την επισκευή-κόστος συντήρησής τους.

-Απαρχαιωμένος στόλος μηχανών των ομάδων ΔΙ.ΑΣ.-Ζ με αποτέλεσμα να 
τίθεται τόσο ζήτημα ασφάλειας των επιβαινόντων αστυνομικών, όσο και ζή-
τημα αποδοτικότητας της Υπηρεσίας.

-Ασύρματοι: Προβληματικό αναλογικό σύστημα στις επικοινωνίες το οποίο 
θέτει σε κίνδυνο τόσο τον εκφωνητή όσο και τις μηχανοκίνητες ομάδες, 
αφού σε αρκετές περιπτώσεις η μεταξύ τους ενδοεπικοινωνία είναι αδύ-
νατη ή διακοπτόμενη,  με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και τη 
σωματική ακεραιότητά τους. Η ενδεχόμενη αναβάθμιση των ενδοεπικοινω-
νιών θα αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για ενδεχόμενες υποκλοπές σε 
περιστατικά υψηλού κινδύνου.

• Ανακατανομή προσωπικού εντός της Άμεσης Δράσης.

• Μέτρα τάξης: Απασχόληση της μάχιμης αυτής Υπηρεσίας σε παντελώς 
αχρείαστα και άσκοπα -κατά την άποψή μας- μέτρα. Επιβάλλεται ο 
εξορθολογισμός τους λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές υπηρεσι-
ακές ανάγκες της κάθε Υποδιεύθυνσης. Απαράδεκτο το φαινόμενο η 
έκδοση Διαταγών ακόμα και αργά το βράδυ, οι οποίες έχουν ως αποτέ-
λεσμα την τροποποίηση της ανακοινωμένης υπηρεσίας.

Να παύσει η διάθεση των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης σε άλλες Διευθύν-
σεις (π.χ. Μεταγωγών - ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας κλπ.)

• Ωράριο εργασίας Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

      Επιτακτική η ανάγκη τροποποίησης του ωραρίου εργασίας των αστυνομικών 
της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στα πρότυπα του κυλιόμενου ωραρίου (4 αλλαγές). 

• Εκπαιδεύσεις Αστυνομικού Προσωπικού 

       Αναβάθμιση της εκπαίδευσης (κοινά σχολεία Αυτοάμυνας και Αυτοπροστασί-
ας με κοινή εκπαίδευση πληρωμάτων Α και Β Υποδιεύθυνσης, σχολεία γρήγορης 
και ασφαλούς οδήγησης -ΤΕΙΜΟ- κλπ). 

• Κωδικοί σταθμών: Δεν υφίσταται λόγος αλλαγής των κωδικών των σταθ-
μών και δημιουργία περιττής αναταραχής, αφού σε συντρέχουσα περί-
πτωση ανάγκης ο κάθε αστυνομικός διαβιβάζει με τον «παλιό» του κω-
δικό.

• Κατοχύρωση – επισημοποίηση του σήματος υπηρεσίας (κονκάρδα) στον 
κανονισμό περί στολής.

• Κέντρο Επιχειρήσεων Άμεσης Δράσης (Τηλεφωνικό Κέντρο)

Βασικές Επισημάνσεις:   

-	 Επικαιροποίηση του συστήματος οδών και Αστυνομικών Τμημάτων, 
καθώς και αναβάθμιση - ανανέωση εφαρμογής χαρτών στα πρότυπα του 
112.

-	 Εξουσιοδότηση στους τηλεφωνητές με επιπλέον φίλτρα αναζήτησης καρ-
τών. 

-	 Άρση φραγής προς τις κλήσεις κινητών τηλεφωνικών αριθμών από τη 
συσκευή του τηλεφωνητή με σκοπό την παροχή περαιτέρω απαραίτητων 
πληροφοριών που σχετίζονται με το συμβάν.

-	 Έγκυρη ενημέρωση τυχόν τροποποιήσεων στην επιλογή «ΘΕΣΗ» στην 
οποία ο τηλεφωνητής ανασύρει αυτόματα στοιχεία οδού από κάποια 
Δημόσια Υπηρεσία ή κρατική δομή.

-	 Δημιουργία από πλευράς της ΕΛ.ΑΣ ειδικού βίντεο – spot το οποίο θα 
επισημαίνει προς όλους τους πολίτες ότι το «100» πρόκειται για αριθμό 
έκτακτης ανάγκης και όχι για παροχή γενικών πληροφοριών (δακτύλιος, 
εφημερεύοντα φαρμακεία-νοσοκομεία κ.λ.π.). 

Επιπρόσθετα, χρήσιμη θα ήταν -κατά την άποψή μας- η δημιουργία ηχητι-
κού μηνύματος που θα παραπέμπει τον καλούντα σε άλλη γραμμή (π.χ. γενικές 
πληροφορίες), προς αποφυγή περιττής απασχόλησης τηλεφωνητή και αποσυμ-
φόρηση  έτερων ενδεχόμενων σημαντικών τηλεφωνημάτων άμεσης ανάγκης - 
ανταπόκρισης. 

Όλα τα θέματα συζητήθηκαν διεξοδικά για αρκετή ώρα. Η εικόνα που απο-
κομίσαμε είναι ότι οι Προϊστάμενοι της Άμεσης Δράσης αποτελούν γνώστες των 
ζητημάτων που αναδείξαμε και υποσχέθηκαν ότι όσα ζητήματα άπτονται καθα-
ρά της αρμοδιότητάς τους θα καταβληθεί, σε συνεργασία με την Ένωσή μας, 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιλυθούν, ώστε να καλυτερέψει η εργασιακή 
καθημερινότητα του προσωπικού. 

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θα συνεχίσουμε αγόγγυστα τον 
αγώνα μας ώστε η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής η οποία αποτελεί  την 
προμετωπίδα της αστυνόμευσης για την προστασία του έννομου αγαθού της 
ζωής και της ασφάλειας των πολιτών να αναβαθμιστεί και να εκσυγχρονιστεί, 
ενώ δηλώνουμε ότι θα είμαστε πάντα δίπλα στους υπηρετούντες συναδέλφους 
της Α.Δ. και αρωγοί σε όλα τα δίκαια αιτήματά τους.
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Όταν πρόκειται για τραυματισμούς αστυνομικών 
για κάποιους είναι απλά μια Τρίτη

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θέλουμε να εκφράσουμε τα 
θερμά μας συγχαρητήρια σε όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες που συμμετείχαν 
χθες Τρίτη 22/11/2022 στην επιχείρηση στα "προσφυγικά" για τη σύλληψη φε-
ρόμενου ως δράστη για τον εμπρησμό της real news, καθώς και εναντίον ατόμων 
που εκδήλωσαν επιθέσεις από τις ταράτσες των εν λόγω κτηρίων. 

Παράλληλα όμως εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για τα βίντεο που είδαν 
το φως της δημοσιότητας και στα οποία οι «γνωστοί χαϊδεμένοι» μπαχαλάκηδες 
εκδήλωσαν δολοφονικές επιθέσεις με κάθε είδους αντικείμενα προς τους συνα-
δέλφους μας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εφτά αστυνομικών των ΟΠΚΕ, 
ΕΚΑΜ, ΜΑΤ !!! 

Με τις Διατάξεις του ν. 4808/2021 ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία από 
την ευρωπαϊκή οδηγία 2019/1158, διατάξεις όπως η χορήγηση 14 ήμερης άδειας 
πατρότητας για τον πατέρα αστυνομικό, η οποία με το υπ΄αριθ. 1647/21/1833656 
από 8/9/2021 έγγραφο του Α.Ε.Α. / Κ.Δ.Υ. & Α.Δ. τυγχάνει εφαρμογής και για το 
προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.
Εντούτοις, με την ίδια ευρωπαϊκή οδηγία προβλέφθηκαν και κάποιες άλλες 

Ερωτούμε τα Κόμματα του δημοκρατικού τόξου εάν αποδέχονται να είναι 
υπό κατάληψη και να λειτουργούν ως ορμητήριο των μπαχαλάκηδων κτήρια ιστο-
ρικά, λίγα μόνο μέτρα από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και να μην 
ασχολείται κανείς εδώ και πολλά χρόνια.

Για ποιο λόγο όταν ένας αστυνομικός πράττει μία λάθος ενέργεια, ευθύς γί-
νεται πρώτο θέμα στα Μ.Μ.Ε. και αντικείμενο σχολιασμού ακόμα και στη Βουλή, 
κατηγορώντας συλλήβδην ολόκληρο τον Οργανισμό της ΕΛ.ΑΣ.; Αφού λοιπόν -και 
σωστά- ο αστυνομικός θεωρείται τόσο σημαντικός κρατικός λειτουργός ύστερα 
από τα χθεσινά γεγονότα για ποιο λόγο δεν αποτελεί πρώτο θέμα στην ατζέντα 
όλων;; Μήπως διότι κάποιοι τον θεωρούν ως αναλώσιμο και ως τον εύκολο στόχο;

Απορούμε για ποιο λόγο ήδη δεν έχουν καταδικαστεί αυτές οι επιθέσεις από 
το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Ορισμένοι μάλλον δεν είδαν αυτά που είδε όλο 
το πανελλήνιο, αλλά το μόνο που τους ενδιέφερε από τα χθεσινά έκτροπα ήταν 
πως να κάνουν μάθημα στους συναδέλφους μας για τον τρόπο που θα βάζουν 
χειροπέδες στους συλληφθέντες.

Κλείνοντας, ευχόμαστε περαστικά στους τραυματίες αστυνομικούς και απαι-
τούμε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ από την Πολιτεία να δει κατάματα την αλήθεια και να αναγνω-
ρίσει εμπράκτως την θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας του επαγγέλματός μας.

Γονική άδεια ανατροφής παιδιού διάρκειας  
τεσσάρων (4) μηνών – Εναρμόνιση Διατάξεων ν. 4808/2021

Πλήρης εναρμόνιση της ΕΛ.ΑΣ. με Διατάξεις  
που εφαρμόζονται σε άλλους κλάδους

διατάξεις που σχετίζονται με την προστασία της οικογένειας, όπως η γονι-
κή άδεια για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, η 
οποία με το άρθρο 78 του  ν. 4926/2022 τυγχάνει εφαρμογής στο προσωπικό 
του Λιμενικού Σώματος/Ελληνική Ακτοφυλακή. Επιπρόσθετα, με την υπ’ αριθ. 
2416.19/43683/2022 από 20/06/2022 εγκύκλιο του Αρχηγείου το Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ., η 
οποία έχει αναδρομική ισχύ, το προσωπικό του Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ. που φέρει την ιδιό-
τητα γονέα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα τέκνου ηλικίας έως 8 ετών, έχει 
το δικαίωμα να επιλέξει κατά δήλωσή του να λάβει την γονική άδεια έως τεσσά-
ρων (4) μηνών, σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εν 
λόγω έγγραφο. Επισημαίνεται ότι η προαναφερόμενη γονική άδεια δύναται να 
χρησιμοποιηθεί συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει την 
ηλικία των οκτώ (8) ετών και ουδεμία σχέση έχει με την χορήγηση της άδειας 
ανατροφής τέκνου εννιά (9) μηνών.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν νοείται μεταξύ των Σωμάτων Ασφαλείας να ισχύ-
ουν διαφορετικές Διατάξεις, παρακαλούμε όπως με δικές σας θεσμικές ενέργει-
ες, οι Διατάξεις του ν. 4808/2021 αναφορικά με την πρόβλεψη χορήγησης γονι-
κής άδειας διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, τύχουν εφαρμογής με αναδρομική 
ισχύ και για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πολίτη η άδεια άνευ αποδοχών για την ανατροφή τέκνου αυτοτελώς σε κάθε 
υπάλληλο υποχρεωτικά και χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου (στην 
ΕΛ.ΑΣ. απαιτείται έγκριση του κ. Αρχηγού), όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου 
ηλικίας έως και οκτώ (8) ετών (κάτω των έξι (6) ετών ισχύει στην ΕΛ.ΑΣ.), ενώ η 
άδεια δύναται να ανέρχεται έως τα πέντε (5) έτη (σε αντίθεση με το όριο των δύο 
(2) ετών τα οποία ισχύουν για την ΕΛ.ΑΣ). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αυτονόητη 
φρονούμε ότι είναι η εφαρμογή του άρθρου 28 ν. 4808/2021 – άρθρο 56 ν. 
4830/2021 και για το Αστυνομικό Προσωπικό, με ταυτόχρονη τροποποίηση του 
άρθρου 10Α του Π.Δ. 27/1986 – «Διευκολύνσεις γονέων αστυνομικών», όπως 
τροπ. με το άρθρο 2 του Π.Δ. 93/2020 
γ) Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4807/2021 αναφέρει ότι: «Κατ’ εξαίρεση, 
σε περίπτωση κινδύνου υγείας του  υπαλλήλου, καθώς και σε περιπτώσεις 
υπαλλήλων με μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας, εφόσον η φύση  των 
καθηκόντων του καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση του άρθρου 13, ο φορέας οφείλει 
να αποδεχθεί το αίτημα του υπαλλήλου για τηλεργασία, εκτός  αν συντρέχει 
ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή του, τον οποίο ο φορέας οφείλει 
να εκθέσει και να  αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο». Θεωρούμε ότι 
όταν πρόκειται για περιπτώσεις κινδύνου υγείας η κρατική μέριμνα οφείλει να 
μην διαχωρίζει υπαλλήλους και επιβάλλεται να ισχύουν οι προαναφερόμενες 
Διατάξεις και για την Ελληνική Αστυνομία.
Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω και με δικές σας θεσμικές 
παρεμβάσεις εναρμονιστούν οι σχετικές Διατάξεις και για το προσωπικό της 
ΕΛ.ΑΣ., αποδεικνύοντας τοις πάσι ότι η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία αναγνωρίζει 
έμπρακτα ως ίσα τα δικαιώματα των αστυνομικών, συγκριτικά με αυτά των 
λοιπών υπαλλήλων

 Έγγραφο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία

Νέα παρέμβαση της Ε.ΑΣ.Υ.Α. για εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή οδηγία 2019 / 1158
Σε συνέχεια του υπ΄ αριθ. 302/13 από 
14/11/2022 εγγράφου μας σχετικά 
με τη γονική άδεια για την ανατροφή 
παιδιού διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, 
επανερχόμαστε για άλλα τρία ζητήματα 
που αφορούν τα μέλη μας αναφορικά με 
Διατάξεις που ισχύουν για εργαζόμενους 
γονείς άλλων κλάδων και τα οποία έως 
σήμερα δεν τυγχάνουν εφαρμογής για το 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα:
α) Με τις Διατάξεις που ισχύουν για το αστυνομικό προσωπικό σχετικά με την 
εννιάμηνη (9μηνη) άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές, εφαρμόζεται η 
χορήγησή της άπαξ και εξαντλείται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το έκτο (6ο) 
έτος της ηλικίας του. Εντούτοις, με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2019/1158 η οποία 
ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία, αναφέρεται ρητώς ότι η γονική άδεια 
πρέπει να λαμβάνεται προτού το παιδί φτάσει σε μια ορισμένη ηλικία, ήτοι μέχρι 
την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Επιβεβλημένη συνεπώς, είναι η τροποποίηση 
του άρθρου 10Α του Π.Δ. 27/1986 – «Διευκολύνσεις γονέων αστυνομικών», 
όπως τροπ. με το άρθρο 2 του Π.Δ. 93/2020, ώστε η δυνατότητα εξάντλησης 
της εννιάμηνης (9μηνης) άδειας ανατροφής τέκνου να ισχύει έως ότου το παιδί 
συμπληρώσει τα οκτώ (8), αντί των έξι (6) ετών.
β) Με την υπ’ αριθ. 1674/21/2149299 από 15/10/2021 Διαταγή του Α.Ε.Α./Κ.Δ.Υ. 
και Α.Δ./ΔΑΠ/ Τμ. Πειθαρχικής Δεοντολογίας και Αδειών Πολιτικού Προσωπικού, 
εναρμονίστηκε για το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του 



Αρχικά θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τους νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες 
οι οποίοι ολοκληρώνοντας την βασική τους εκπαίδευση εντάχθηκαν στις 

Διμοιρίες τους.

Τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και καλή δύναμη στη δύσκολη καθημερινό-
τητα που θα αντιμετωπίσουν. 
Θα ήμασταν αχάριστοι να πούμε ότι χρειαζόμαστε μόνο εμείς ενίσχυση την ίδια 
ώρα που και άλλες υπηρεσίες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα λόγω έλ-
λειψης προσωπικού.
Αποτελεί χρέος μας λοιπόν να θίξουμε για ακόμα μια φορά το ζήτημα του εμφα-
νώς μειωμένου αριθμού εισακτέων στην Αστυνομική Ακαδημία. 
Η υπηρεσία μας από το 1997 και έπειτα στηρίζει την ενίσχυση της στους νεοεξερ-
χόμενους αστυφύλακες.
Είναι λοιπόν πάγιο αίτημα μας η αύξηση του αριθμού των εισακτέων στις αστυ-
νομικές σχολές μέσω των πανελληνίων εξετάσεων.

Αναφορικά με τις εκδηλώσεις για την 17 Νοέμβρη με ικανοποίηση διαπιστώ-
σαμε ότι η σωματική καταπόνηση του συνόλου του προσωπικού της Υ.Α.Τ. σε 

συνδυασμό με την σαφήνεια των εντολών του Κέντρου Επιχειρήσεων αλλά και με 
τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των διοικούντων της Δ.Α.Ε.Α. είχε ως έκβαση στο να 
μειωθούν στο ελάχιστο τα έκτροπα προηγούμενων ετών.

Δυστυχώς κάτι αντίστοιχο δε μπορεί να ειπωθεί για τα πρόσφατα επεισόδια 
που έλαβαν χώρα τόσο στο γήπεδο Γ.Καραϊσκάκης όσο και στο γήπεδο της 

Α.Ε.Κ. τα οποία οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό δυο συναδέλφων μας από 
σιδερόβεργα και μάρμαρο αντίστοιχα.
Και οι δυο γλύτωσαν από καθαρή τύχη τα χειρότερα. 
Τους ευχόμαστε και από εδώ γρήγορη ανάρρωση και ευελπιστούμε ότι από εδώ 
και στο εξής θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα από την διοίκηση προς 
αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

Οφείλουμε να αναφερθούμε στο ζήτημα των κατά την άποψη μας fakenews 
περί αστυνομικής αυθαιρεσίας. Η συντριπτική πλειοψηφία είτε των καταγ-

γελιών είτε των δημοσιευμάτων αυτών είναι ανυπόστατες και χωρίς κανένα απο-
δεικτικό στοιχείο συνεπώς είναι ο λόγος του καταγγέλλοντα εναντίον του λόγου 
του Αστυνομικού.
Παρόλα αυτά οι συνάδελφοι μας καλούνται συνεχώς να καταθέσουν σε Ε.Δ.Ε. 
που διενεργεί η ηγεσία με κατηγορίες αόριστες και αβάσιμες. 

Δεν υποστηρίζουμε σε καμία περίπτωση πως είμαστε αλάνθαστοι. Λάθη δεν κά-
νει όποιος δεν κάνει απολύτως τίποτα.
Δε μπορούμε όμως να επιχειρούμε καθημερινά με τον φόβο της οποιασδήποτε 
ανεπαρκώς καθορισμένης καταγγελίας.
Είμαστε επαγγελματίες Αστυνομικοί και δε θέλουμε τίποτα περισσότερο από την 
θεσμική μας θωράκιση απέναντι σε οποιονδήποτε που εξυπηρετώντας συμφέρο-
ντα επιχειρεί να μας θίξει με οποιονδήποτε τρόπο. 
Άλλωστε δεν κρυφτήκαμε ποτέ και είμασταν οι πρώτοι που ζητήσαμε την τοποθέ-
τηση λειτουργικών καμερών σώματος στο προσωπικό της υπηρεσίας μας ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης του οποιουδήποτε περιστατικού εξ ολοκλήρου 
από την αρχή ως το τέλος του και όχι αποσπασματικά και επιλεκτικά δημιουργώ-
ντας ψεύτικες εντυπώσεις στοχοποιώντας πολλές φορές αναίτια μια ολόκληρη 
υπηρεσία.

Σχετικά με όσα διαδραματίστηκαν κατά τις εκδηλώσεις την 6η Δεκεμβρίου 
με ευχαρίστηση διακριβώσαμε πως ο μόχθος και η πολύωρη ορθοστασία 

των ανδρών της υπηρεσίας μας έπιασαν τόπο καθώς τα επεισόδια και οι φθορές 
σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία ήταν μηδαμινά.
Γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον επαγγελματισμό και στην αυτοσυ-
γκράτηση που δείξαμε για άλλη μια φορά χωρίς να αντιδρούμε σε προκλήσεις 
που επί ώρες δεχόμασταν από άτομα τα οποία συμμετείχαν στην πορεία με μο-
ναδικό σκοπό να προκαλέσουν τις αστυνομικές δυνάμεις και να έχουμε γενικευ-
μένα επεισόδια. Δυστυχώς για αυτούς οι προσπάθειες τους δεν ευδοκίμησαν.
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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, ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Βασίλειος, 
 ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Γρηγόριος, ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χρήστος, ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Σπυρίδων, ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Αγγελος



έγινε ο επανασχεδιασμός όσον αφορά την διάταξη των διμοιριών της Υ.ΜΕ.Τ. στην 
Πλατεία Εξαρχείων.

Επίσης έχουν αυξηθεί η βία και οι επιθέσεις εναντίον των διμοιριών στα 
γήπεδα. Σημειώνοντας επεισόδια συνεχώς χωρίς η Πολιτική και Φυσική 

Ηγεσία να προβαίνει σε κάποια ενέργεια παρά τις οχλήσεις μας. Πρέπει επιτέ-
λους οι επιθέσεις εναντίον αστυνομικών να χαρακτηριστούν «ιδιώνυμο αδίκη-
μα», να τιμωρούνται οι υπαίτιοι, προτού να έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς 
είτε αστυνομικών είτε πολιτών. Αντιπροσωπεία της Ένωσης Αθηνών παρέστη στο 
στρατιωτικό νοσοκομείο για συμπαράσταση στους τραυματίες συναδέλφους.

Για άλλη μια φορά το προσωπικό των διμοιριών συμμετείχε ενεργά κατά 
την διεξαγωγή της αιμοδοσίας στην έδρα της Δ.Α.Ε.Α.. Η Ενωση Αθηνών με 

αυτή τη δράση στηρίζει τους συναδέλφους και τις οικογένειες τους όποτε αυτό 
απαιτηθεί.

Μετά από πρότασή μας, σε συνεννόηση με τους Α-300 και Α-308 εγκρίθηκε 
εκπαίδευση του προσωπικού της Δ.Α.Ε.Α. στη χορήγηση δακρυγόνων και 

χειροβομβίδα κρότου λάμψης.

Να καλωσορίσουμε τους νέους συναδέλφους που ήρθαν στην υπηρεσία 
μας. Να τους ευχηθούμε καλή θητεία και να θυμούνται ότι η κάθε διμοιρία 

είναι μια οικογένεια και ο ένας στηρίζει τον άλλον.

Οι εκλεγμένοι της Ένωσης Αθηνών εύχονται χρόνια πολλά στο προσωπικό 
της Δ.Α.Ε.Α., χωρίς τραυματισμούς και επεισόδια όσο αυτό είναι εφικτό. 

Ευχόμαστε να έχουμε υγεία και αυτές τις γιορτινές μέρες να είμαστε με τις οικο-
γένειές μας.

Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι στα μέτρα τάξης που λάβαμε 17 Νοέμ-
βρη και 6 Δεκέμβρη, σε συνεργασία με τον Α-300 και Α-308, συγκριτικά με 

άλλες χρονιές τηρήθηκε το ωράριο εργασίας και έγινε πολύ καλή διαχείριση των 
δυνάμεων στα σημεία. Επεισόδια ξέσπασαν μετά την ολοκλήρωση της πορείας 
για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Νεαροί στην 
ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων δημιούργησαν οδοφράγματα καίγοντας κάδους 
απορριμμάτων και εκτοξεύοντας αντικείμενα προς τις δυνάμεις. Οι διμοιρίες λει-
τούργησαν επαγγελματικά με σύνεση και αυτοκυριαρχία.

Απονομή ΗΘΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ «ΕΠΑΙΝΟΣ» στο προσωπικό που εκτέλεσε υπη-
ρεσία κατά το χρονικό διάστημα 24-26/1/22 κατά την επέλαση του κύματος 
κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ».

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους άνδρες της διμοιρίας του Ε’ ΤΜΕΤ που 
παρείχαν συνδρομή και τις πρώτες βοήθειες σε 6 χρονο κοριτσάκι που έχα-
σε τις αισθήσεις του εντός τουριστικού λεωφορείου ενημερώνοντας πα-

ράλληλα και το ΕΚΑΒ. 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις και οι ανά-
γκες της υπηρεσίας. Κατόπιν ενεργειών μας σε συνεννόηση με τον Α-300, 
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Επιμέλεια: ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Μιχαήλ, ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ΦΩΤΗΣ Βασίλειος,  
ΑΛΕΞΙΟΥ Κωνσταντίνος, ΔΟΥΒΛΗΣ Απόστολος, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Βασίλειος, ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Σπυρίδων,  

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αναστάσιος,ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

H φωνή της Υ.ΜΕ.Τ.
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Αμεσοδρασίτικα Νέα

Επιμέλεια: ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Παναγιώτης, ΦΟΥΚΑΣ Θεόδωρος, ΒΛΑΧΟΣ Αντώνιος, 
 ΒΙΔΑΛΗΣ Ιωάννης, ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Χρήστος, ΔΟΥΜΟΥΣΙΑΡΗΣ Πέτρος, ΖΑΓΚΛΑΚΑΣ Κων/νος,  

ΖΑΧΑΡΗΣ Βασίλειος, ΖΑΧΟΣ Στυλιανός, ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Αριστείδης,  
ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ Παναγιώτης, ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ Βασίλειος, ΠΑΛΛΗ Μαρία,  

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ Βασίλειος, ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Αλέξανδρος, ΡΑΪΖΗΣ  Όμηρος,  
ΣΑΜΙΩΤΗΣ Αναστάσιος, ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ Μιλτιάδης 

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

 Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την στήλη μας χωρίς να αναφερθού-
με στην τιμητική βράβευση που έλαβαν οι δύο συνάδελφοι μας που ενεπλάκησαν 
στο αιματηρό ένοπλο περιστατικό με σοβαρό κακοποιό στο Ίλιον Αττικής. Βρά-
βευση που έλαβε χώρα την ημέρα εορτής, του προστάτη της Ελληνικής Αστυνομί-
ας, Αγίου Αρτεμίου και πραγματοποιήθηκε από την πολιτική και φυσική ηγεσία.

Αλλάζοντας σελίδα αναφερόμενοι στις εντατικές ενέργειες εκ μέρους 
της Ε.ΑΣ.Υ.Α και στις συνεχείς προσπάθειες εκ μέρους του προεδρείου και των 
αντιπροσώπων οι οποίες απέφεραν επιτέλους καρπούς όπως δείχνει η παρούσα 
κατάσταση στην ομάδα «Ζ» τονίζουμε πως η Ομάδα Ζ μετά από 3 χρόνια πτώσης 
πλέον έχει ενισχυθεί με αρκετούς συναδέλφους και  σε καθημερινή βάση κινού-
νται όλο το 24ωρο πάνω από δέκα ζευγάρια Ζητάδων στο ευρύτερο κέντρο Αθη-
νών αυξάνοντας το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών και εξυπηρετώντας φυσικά 
τον μεγάλο φόρτο εργασίας της Άμεσης Δράσης , τον όποιο είχαν επωμιστεί μέχρι 
πρότινος τα περιπολικά. Επιπλέον οι Ζητάδες  εργάζονται πλέον σε ωράριο τεσσά-
ρων αλλαγών πράγμα το οποίο σημαίνει περισσότερες ώρες ανάπαυσης από την 
λήξη μέχρι την ανάληψη νέας υπηρεσίας .Τροχοπέδη στην ανοδική αυτή πορεία 
αποτελούν οι εναπομείναντες ακίνητοι στόχοι οι οποίοι σπαταλούν το 40% της 
δύναμης της Ομάδας.

Αντιπροσωπεία του προεδρείου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. και εκλεγμένοι αντιπρόσω-
ποι της Ένωσης Αθηνών που υπηρετούν στην Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, 
συναντηθήκαμε με τον Διοικητή της Υπηρεσίας Ταξίαρχο κ. ΔΟΣΧΟΡΗ Σπυρίδων 
και τον Υποδιοικητή και επικεφαλής της Β’ Υποδιεύθυνσης Ταξίαρχο κ. ΚΩΣΤΗ Δι-
ονύσιο, καταθέτοντας σχετικό υπόμνημα με τα κυριότερα ζητήματα που απασχο-
λούν τους συναδέλφους – μέλη της που υπηρετούν στην Άμεση Δράση.

Αναφερόμενοι και στο τηλεφωνικό κέντρο Άμεσης Δράσης το οποίο δεν 
είναι τόσο «διάσημο» στις περγαμηνές της Υπηρεσίας αλλά εξίσου σημαντικό 
στην εύρυθμη λειτουργία της αξίζει να τονίσουμε ότι καθημερινά γίνεται δέκτης 
πληθώρας τηλεφωνημάτων ιδίως υψηλής προτεραιότητας για περιστατικά ενδο-
οικογενειακής βίας, εξαφανίσεις ανηλίκων, προθέσεις αυτοχειρίας και θεωρούμε 
μείζον θέμα προς επίλυση την αποσυμφόρηση του από τηλεφωνήματα ελάσσο-
νος σημασίας πληροφοριών όπως εφημερεύοντα νοσοκομεία , εφαρμογή δα-
κτυλίου, παροχή αριθμών τηλεφωνικών αστυνομικών υπηρεσιών. Μην ξεχνάμε 
ότι το «100» είναι βασική υπηρεσία πρώτης ανταπόκρισης και τα δευτερόλεπτα 
«μετράνε».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών 
και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι  καλωσόρισαν στην αίθουσα συγκεντρώσεων 
της Άμεσης Δράσης, τους νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες έτους 2022, οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν στην Υπηρεσίες μας. Ειδικότερα, έγινε ενημέρωση για τα δικαι-
ώματα που αυτοί οφείλουν να γνωρίζουν στην έναρξη της επαγγελματικής τους 
σταδιοδρομίας στο Σώμα και για ποιους λόγους πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι 
ως μέλη, στο Σωματείο τους, την Ένωση Αθηνών. Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αθηνών τους εύχεται καλή αρχή και θα βρίσκεται πάντοτε δίπλα τους. Ευχα-
ριστούμε από καρδίας  τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής 
Ταξίαρχο κ. ΔΟΣΧΟΡΗ Σπυρίδων, τον Υποδιοικητή της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης 
Αττικής και επικεφαλής της Β’ Υποδιεύθυνσης Ταξίαρχο κ. ΚΩΣΤΗ Διονύσιο, κα-
θώς και τον επικεφαλής της Α’ Υποδιεύθυνσης της Α.Δ. Α/Δ’  κ. ΝΕΖΗ Ιωάννη για 
την παραχώρηση των υπηρεσιακών χώρων και την εν γένει συνδρομή τους στην 
όλη διαδικασία.

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
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Έγγραφο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στη Φυσική Ηγεσία για την Σύσταση  
Συμβουλίου Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής 

Προνομιακή προσφορά για τα μέλη της Ε.ΑΣ.Υ.Α.  
από τη Βιοϊατρική

Σε συνέχεια του από 5/4/2022 εγγράφου μας, σας επισημαίνουμε ότι καίτοι 
έχει παρέλθει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ουδεμία απάντηση έχουμε λά-
βει για το αναγραφόμενο στο θέμα ζήτημα. 

Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής  αποτελεί τη μόνη Διεύθυνση της ΓΑΔΑ 
που επί σειρά ετών δεν έχει συστήσει το Συμβούλιο Μεταθέσεών της και συνε-
χίζει να τοποθετεί το προσωπικό της άναρχα.

Παρακαλούμε όπως για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Άμεσης 
Δράσης Αττικής και προκειμένου να προσπελαστούν οι όποιοι σκόπελοι, δια-
τάξετε τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τη δημιουργία οργανογράμματος κατανομής 
του προσωπικού βάσει οργανικών θέσεων, ώστε να είναι δυνατή η πραγματο-
ποίηση του Συμβουλίου Μεταθέσεων, όπως  προβλέπεται από το άρθρο 13 παρ. 
1 του Π.Δ. 100/2003.

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ενημερώνει τα μέλη της ότι η Βιο-
ϊατρική Όμιλος Εταιρειών Υγείας προσφέρει αποκλειστικά για τα εγγεγραμμένα 
μέλη της Ε.ΑΣ.Υ.Α., πέραν των προνομιακών 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 συμβεβλημένο ιατρό με τον ΕΟΠΥΥ, για την πραγματοποίηση 
εξετάσεων.

Πρόκειται για μια υγειονομική υπηρεσία η οποία υπερκαλύπτει τις συνήθεις 
Υπηρεσίες που προσφέρει το Δημόσιο, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι η Βιοϊα-
τρική Όμιλος Εταιρειών Υγείας αναγνωρίζει εμπράκτως το καθημερινό λειτούργη-
μα που επιτελεί ο Έλληνας Αστυνομικός στην κοινωνία.

Για τη διασφάλιση της όλης διαδικασίας, τα μέλη μας προτού επισκεφτούν 
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 Γε-
νικό Γραμματέα της Ένωσης, το οποίο εν συνεχεία θα προσκομίζουν στη Βιοϊατρι-
κή Όμιλος Εταιρειών Υγείας, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία  διενέργειας των 
εξετάσεων που επιθυμεί έκαστο μέλος μας.

Έλληνας ο νέος Πρόεδρος της U.S.P.E.
Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος ανακοινώνει ότι, ύστερα από τη διεξα-
χθείσα εκλογική διαδικασία, η οποία έλαβε χώρα στις 26 Νοεμβρίου 2022 στη 
Βιέννη, ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος Α/Α΄ Γεώργιος 
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ εκλέχτηκε στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών (U.S.P.E.).

Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος θα διαδεχθεί τον επί 14 
χρόνια πρόεδρο Luc Smeyers.

Γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι, το αξίωμα του Προέδρου ουδέποτε είχε λάβει κατά το 
παρελθόν Έλληνας εκπρόσωπος, γεγονός το οποίο αποτελεί ύψιστη τιμή σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο και αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
ανάπτυξη του αστυνομικού αθλητισμού.

Επιπρόσθετα, γνωρίζεται ότι, ο Γενικός Γραμματέας Ανθ/μος ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ρήγας, 
εκλέχτηκε στην Τεχνική Επιτροπή.

Ευχόμαστε και στους δύο καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα νέα αυξημένα καθή-
κοντά τους.

Ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής!
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Επίσκεψη Ε.ΑΣ.Υ.Α. στα Γραφεία της Αθλητικής Ένωσης

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. αποτελούμενη από τον 
Πρόεδρο Πάκο Δημοσθένη, Γενικό Γραμματέα Χύτα Κωνσταντίνο, Ειδικό Γραμμα-
τέα Τύπου & ΜΜΕ-Υπεύθυνο Έκδοσης Εφημερίδας Φούκα Θεόδωρο, Αναπληρω-
τή Ταμία Φώτη Βασίλειο συναντήθηκε με Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος  αποτελούμενη από τον 
Πρόεδρο Τζατζάκη Γεώργιο, Ταμία Ζακεστίδη Κωνσταντίνο, Αναπλ. Γενικό Γραμ-
ματέα Τζαφόλια Δημήτριο, Οργανωτικό Γραμματέα Μανούρα Νικόλαο προκειμέ-
νου συνεχισθούν απρόσκοπτα οι κοινές δράσεις των δύο (2) ενώσεων.
Στην εν λόγω συνάντηση αποφασίστηκε όπως  τις εορταστικές ημέρες των Χρι-
στουγέννων, πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 κοινή εκδήλωση 
φιλανθρωπικού χαρακτήρα με σκοπό την ενίσχυση ανήμπορων συνάνθρωπών 
μας, με τις ομάδες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, της Αθλητικής 
Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, την Ομάδα μπάσκετ των Βουλευτών της Βουλής  
και εθελοντές της ομάδας Humanity Greece.

Επιπρόσθετα η Αθλητική ¨Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος έκανε μια συνοπτική 
αναφορά του ιστορικού της η οποία παρατίθεται παρακάτω, προς ενημέρωση 
των μελών και των Δύο(2) Ενώσεων.

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος ιδρύθηκε το έτος 1990, με σκοπό 
και στόχο την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος καθώς και την ανάπτυξη του 
αθλητισμού μεταξύ των περίπου 55 χιλιάδων εν ενεργεία Ελλήνων Αστυνομικών 
και των άλλων Ευρωπαϊκών και μη κρατών, διοργανώνοντας και συμμετέχοντας 
σε συναντήσεις αθλητικού περιεχομένου σύμφωνα με τον καταστατικό της ρόλο. 
Η Ενωσή μας συμμετέχει στα Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που 
διοργανώνονται είτε από την Ευρωπαϊκή Αθλητική Ένωση Αστυνομιών (U.S.P.E.) 
και την Παγκόσμια Αθλητική Ένωση Αστυνομιών (U.S.I.P.) είτε από άλλους ανα-
γνωρισμένους Οργανισμούς Αθλητισμού, όπως είναι οι Παγκόσμιοι Αγώνες Αστυ-
νομικών και Πυροσβεστών (WPFG), έχοντας πάντα ως απώτερο σκοπό, τόσο την 
προβολή της χώρας μας και της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και την επίτευξη της 
μέγιστης δυνατής αγωνιστικής επιτυχίας. 

Μερικές από τις αγωνιστικές επιτυχίες, είναι σε ομαδικό επίπεδο η κατάκτηση 
των τεσσάρων τελευταίων Eurobasket Αστυνομικών (2009,2013,2017,2022) στην 
καλαθοσφαίριση, η 2η θέση στο EURO 2014 στο ποδόσφαιρο και η 4η θέση στο 
βόλεϊ γυναικών τον Οκτώβριο του 2019 στην Πράγα, και σε ατομικό, με πιο πρό-
σφατες,επτά (7) Χρυσά μετάλλια, δέκα (10) Ασημένια και οχτώ (8) Χάλκινα στους 
Παγκόσμιους αγώνες Αστυνομικών και Πυροσβεστών (World Police &FireGames)
στο Ρότερνταμ τον Ιούλιο του 2022, τα 7 μετάλλια (3 χρυσά, 2 ασημένια, 3 χάλ-
κινα) στους Παγκόσμιους αγώνες Αστυνομικών και Πυροσβεστών (World Police 
&FireGames) τον Αύγουστο του 2019 στην Κίνα και τα 5 μετάλλια (1 χρυσό και 4 
χάλκινα) στους Παγκόσμιους αγώνες Αστυνομικών (USIP) το Σεπτέμβριο του 2019 
στο Μιλάνο.

Όπως έχει προαναφερθεί ο κύριος στόχος μας είναι η υιοθέτηση του αθλη-
τικού τρόπου ζωής από όλους τους αστυνομικούς. Προς τούτου, διοργανώνουμε 
Εθνικά πρωταθλήματα Αστυνομικών αλλά και μικρότερες δράσεις προκειμένου 
να ενισχύσουμε την μαζική συμμετοχή. Ενδεικτικά τα κυριότερα αθλήματα στα 
οποία δραστηριοποιούμαστε είναι:

• Καλαθοσφαίριση, 3Χ3

• Ποδόσφαιρο, 5*5, 8* 8, 11*11, Ποδόσφαιρο στην Άμμο
• Χιονοδρομία
• Αντισφαίριση, Επιτραπέζια αντισφαίριση
• Επιτραπέζια αντισφαίριση
• Αντιπτέριση
• Πολεμικές τέχνες
• Χειροσφαίριση
• Πετοσφαίριση
• Πετοσφαίριση στην άμμο
• Πάλη
• Πυγμαχία
• Ποδηλασία
• Αγώνες δρόμου μικρών, μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων
• Μηχανοκίνητος αθλητισμός
• ΖίουΖίτσου
• Τζούντο
• Λειτουργική γυμναστική

Αξίζει να σημειωθεί ότι, φέτος ενισχύουμε την φιλανθρωπική και ανθρωπι-
στική μας δράση, διοργανώνοντας επίσημους ή φιλικούς αγώνες με οργανισμούς 
και ομάδες εθνικών κατηγοριών, ενώ συμμετείχαμε στους 3ους Παγκόσμιους 
Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, που πραγματοποιήθηκαν από τις 6 έως τις 9 
Οκτωβρίου 2021. Η εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και της χώρας 
μας, αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για την Αθλητική μας Ένωση και την Ελληνική 
Αστυνομία. Η αποστολή 250 ατόμων στην εν λόγω διοργάνωση χαρακτηρίζεται 
ως η μεγαλύτερη διεθνής αποστολή της Ένωσής μας από ιδρύσεως μέχρι και 
σήμερα. Στους 3ους Παγκόσμιους Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού συμμετείχαν 
περίπου 4000 αθλητές από 35 διαφορετικές χώρες. Η Αθλητική Ένωση Αστυνομι-
κών Ελλάδος σε ατομικό επίπεδο απέσπασε 25 Χρυσά, 12 Ασημένια και 8 Χάλκινα 
μετάλλια, ενώ σε ομαδικό επίπεδο κατέκτησε 11 Χρυσά, 1 Ασημένιο και 2 Χάλκι-
να μετάλλια, ανεβάζοντας ψηλότερα τον πήχη μας για επιτυχημένες εμφανίσεις 
με αγωνιστικό πνεύμα και ευγενή άμιλλα. 

Στο πλαίσιο των δράσεών μας, στα 32 χρόνια λειτουργίας της ‘Ένωσής 
μας, έχουμε συμμετάσχει σε αγώνες με τους Γιατρούς του Κόσμου, τα Special 
Olympics, το ΚΕΘΕΑ, τη UNICEF, το Χαμόγελο του Παιδιού, το ΚΕΕΠΕΑ Ορίζοντες, 
την Εθνική Ομάδα Αστέγων κ.ά.. Να σημειωθεί ότι για την πολιτιστική και ανθρω-
πιστική μας δράση έχουμε τιμηθεί από τον Όμιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων.

Τέλος, σας επισημαίνουμε πως το σύνολο των εξόδων που απαιτούνται για 
το πλήθος των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων ΔΕΝ ζημιώνει σε καμία περί-
πτωση τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας. Το σύνολο των εξόδων μας καλύπτονται από τις συνδρομές 
των μελών μας, καθώς και από τις δωρεές μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων ή 
φίλων του αστυνομικού αθλητισμού.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Ένωσης, σε 
πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο μπορούν να αντλούνται από τους ιστότοπους 
www.aeae.gr και www.uspe.org καθώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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20 Οκτωβρίου «Ημέρα της Αστυνομίας»
Ημέρα μνήμης για όλους τους συναδέλφους μας που έχασαν την ζωή τους εν 

ώρα υπηρεσίας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων πολι-
τών. Η ημέρα που θεσπίστηκε από την Πολιτεία ως αναγνώριση του έργου και της 
προσφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας προς το κοινωνικό σύνολο. 

Πλήθος κόσμου τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε σήμερα 20 Οκτωβρίου 2022 στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών (πρώ-
ην Σχολή Αξιωματικών), τιμώντας τη μνήμη του προστάτη μας μεγαλομάρτυρα 
Αγίου Αρτεμίου. 

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εύχεται χρόνια πολλά σε όλους 
τους αστυνομικούς και ο Άγιος Αρτέμιος να είναι δίπλα μας μέρα και νύχτα. Ευχή 
μας να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας χωρίς καμία 
ανθρώπινη απώλεια ή τραυματισμό αστυνομικού και επιτέλους ας αναγνωρίσει 
η Πολιτεία τον αγώνα που δίνουν καθημερινά οι αστυνομικοί προς όφελος της 
κοινωνικής ευημερίας και της ασφάλειας όλων των πολιτών.

Συνάντηση του Δ.Σ. Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Αθηνών Ταξίαρχο κ. Μιχαηλίδη Γεώργιο

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Αθηνών πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Αθηνών Ταξίαρχο κ. Μιχαηλίδη Γεώργιο. Η συνάντηση πραγματοποι-
ήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ο κύριος Ταξίαρχος 
είναι άριστος γνώστης της υπηρεσιακής πραγματικότητας.

Εμείς από την πλευρά μας θέσαμε τα διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν 
τα Αστυνομικά Τμήματα όπως η έλλειψη προσωπικού και τα καθημερινά αχρεία-
στα - κατά την άποψή μας- πάρεργα τα οποία αποτελούν τροχοπέδη στη σωστή 
οργάνωση των Τμημάτων και στον οικογενειακό προγραμματισμό των συναδέλ-
φων. Ζητήματα για τα οποία προφανώς την ευθύνη δεν φέρει η Διεύθυνση Αστυ-
νομίας Αθηνών, αλλά διαχρονικά προϊστάμενες αυτής Υπηρεσίες .

Θέσαμε υπ΄όψιν του κυρίου Ταξιάρχου και τη διαχρονική μας θέση για την 
κατάργηση της Υποδιεύθυνσης περιπολιών, μιας Υπηρεσίας παρωχημένης, το προ-
σωπικό της οποίας θα μπορούσε κάλλιστα να ενισχύσει τα Αστυνομικά Τμήματα τα 
οποία αποτελούν το κύτταρο της αστυνόμευσης και της εξυπηρέτησης των καθημε-
ρινών αναγκών των φορολογουμένων πολιτών.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θα συνεχίσουμε τις συναντήσεις 
με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τις επισκέψεις στις Αστυνομικές Υπηρεσίες 
θέτοντας μετ΄επιτάσεως τα ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους - μέλη 
μας.
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Του Νίκου Σταματογιάννη  
Αστυνομικού Υποδιευθυντή Ειδικών Καθηκόντων Ψυχολόγου

Μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι το παιδί σας παρουσιάζει κάποια από τα συ-
μπτώματα ενός θύματος εκφοβισμού, ή μπορεί να ανακαλύψετε ότι έχει πέσει 
θύμα εκφοβισμού με κάποιον άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, προσπαθήστε να 
κάνετε το παιδί σας να ανοιχτεί για το τι συμβαίνει στη ζωή του, δείχνοντάς του 
ότι έχετε κατανόηση και ότι δεν το κατακρίνετε.
Ακούστε
Προσπαθήστε να ακούσετε ολόκληρη την ιστορία χωρίς διακοπή. Δείξτε κατα-
νόηση και ηρεμία και προσπαθήστε να καταλάβετε τι λέει το παιδί. Μπορεί να 
χρειαστεί να σας πει την ιστορία του πάνω από μία φορά.

Μιλήστε
Κάντε μια συζήτηση για το τι συνέβη. Προσπαθήστε να μη φανούν τα συναι-
σθήματά σας (θυμός, αγωνία, κλπ.). Τα συναισθήματά σας μπορεί να επηρεά-
σουν το παιδί ή να κάνουν τα πράγματα χειρότερα για αυτό και θα μπορεί να το 
αποτρέψουν από το να σας ξαναμιλήσει. Υπενθυμίστε στο παιδί σας ότι είναι 
φυσιολογικό να νιώθει πληγωμένο, αλλά και ότι δεν είναι ποτέ αποδεκτό το να 
το εκφοβίζουν. Πείτε του ότι η εκφοβιστική συμπεριφορά ήταν εσκεμμένη, ότι 
έχει στόχο να το βλάψει και ότι δε θα εξαφανιστεί με ένα μαγικό τρόπο. Ρωτήστε 
το παιδί σας τι θα ήθελε εκείνο να συμβεί. Συχνά το μόνο που θέλουν τα θύματα 
είναι να σταματήσει η παρενόχληση. Τα παιδιά μπορεί να πιστεύουν ότι αν ο 
δράστης τιμωρηθεί, θα είναι χειρότερο για τα ίδια μακροπρόθεσμα.
Μάθετε τι συμβαίνει
Σημειώστε τι, πότε και πού συνέβη η παρενόχληση, ποιος συμμετείχε, πόσο συ-
χνά συμβαίνει και αν ήταν κάποιος άλλος παρών. Μην προσφερθείτε να αντιμε-
τωπίσετε το θύτη ή τους γονείς του. Αυτό μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότε-
ρα για το παιδί σας.
Επικοινωνήστε με το σχολείο του παιδιού σας
Ο εκφοβισμός προκύπτει σε κοινωνικές καταστάσεις, στην οικογένεια, στο σχο-
λείο, στην εργασία, κλπ. και, αν είναι δυνατόν, οι περιπτώσεις εκφοβισμού μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα εκεί που συμβαίνουν. Στη ζωή των παιδιών, 
το σχολείο είναι ο πιο κοινός τόπος για εκφοβισμό. Είναι, επομένως, σημαντικό 
να ειδοποιηθεί το σχολείο για την κατάσταση, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζει 
ήδη. Μην υποθέτετε ότι το σχολείο γνωρίζει οπωσδήποτε για την κατάσταση, 
επειδή το παιδί σας ίσως να μην το έχει πει. Η πλειοψηφία των παιδιών και των 
εφήβων δεν αποκαλύπτουν τον εκφοβισμό σε εκπαιδευτικούς ή/και στους γο-
νείς.
- Κλείστε ένα ραντεβού για να μιλήσετε με το δάσκαλο του παιδιού σας ή το 
διευθυντή.
- Ελέγξτε αν το σχολείο εφαρμόζει ή όχι κάποιες πρακτικές για την πρόληψη και 
την αντιμετώπιση του εκφοβισμού.
- Πάρτε μαζί σας τις σημειώσεις σας σχετικά με την κατάσταση ή τυχόν αποδει-
κτικά στοιχεία. Είναι συχνά δύσκολο να θυμόμαστε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
- Μάθετε αν το σχολείο έχει επίγνωση του εκφοβισμού προς το παιδί σς.
- Ρωτήστε τι κάνει το σχολείο για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του παιδιού σας.
- Ζητήστε ένα επόμενο ραντεβού για να διασφαλίσετε ότι η κατάσταση αντιμε-
τωπίστηκε. 
- Εάν το παιδί σας ζητάει να μείνει στο σπίτι και να μην πάει στο σχολείο, εξη-
γήστε ότι αυτό δε θα βοηθήσει και ότι μπορεί μάλιστα να κάνει τα πράγματα 
χειρότερα.
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΦΟΒΙΖΕΙ
Πολλά παιδιά εκφοβίζουν τα άλλα, ενώ μεγαλώνουν. Τα περισσότερα σταμα-
τούν αυτήν τη συμπεριφορά με τη σωστή καθοδήγηση και υποστήριξη. Διαβάστε 
τι μπορείτε να κάνετε αν το παιδί σας εκφοβίζει άλλα παιδιά:
Μιλήστε στο παιδί σας
- Μείνετε ήρεμοι. Δώστε έμφαση στη συμπεριφορά, όχι στο παιδί.
- Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας γνωρίζει ότι ο εκφοβισμός αποτελεί μη αποδεκτή  
συμπεριφορά και γιατί.
- Προσπαθήστε να καταλάβετε τους λόγους για τους οποίους το παιδί σας έχει 
συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο και να αναζητήστε τρόπους για την αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων.
- Ενθαρρύνετε το παιδί σας να το δει κανείς από την οπτική γωνία του άλλου, για 
παράδειγμα, "πώς θα αισθανόσουν αν ..."
- Βοηθήστε το παιδί σας να σκεφτεί εναλλακτικές συμπεριφορές.
- Μιλήστε και συμφωνήστε όρια για τη συμπεριφορά του.
- Τα παιδιά πρέπει να βρουν θετικούς τρόπους για τη διαχείριση των σχέσεων 
αποφεύγοντας την κυριαρχία, τον έλεγχο ή τον αποκλεισμό. Διδάξτε του τρόπους 
επίλυσης συγκρούσεων, αλλά και κοινωνικές/συναισθηματικές δεξιότητες.
Συνεργαστείτε με το σχολείο για να λύσετε το πρόβλημα
Πολλά σχολεία χρησιμοποιούν πλέον αποκαταστατικές προσεγγίσεις αντί για 
τιμωρία, όπου οι μαθητές που προκαλούν τον εκφοβισμό παροτρύνονται να 
προβληματιστούν σχετικά με την κατάσταση. Στη συνέχεια, αντιμετωπίζουν το 
πρόσωπο που έχουν εκφοβίσει και να αναζητούν τρόπους για την αποκατάσταση 
της ζημιάς που έχουν προκαλέσει και θέτουν τη σχέση τους σε νέα βάση.
Προβληματιστείτε σχετικά με τις συμπεριφορές στην οικογένειάς σας
Δείτε με ειλικρίνεια τη συμπεριφορά μέσα στην οικογένειά σας. Τα παιδιά πολ-
λές φορές αντιγράφουν πρακτικές που παρακολουθούν να συμβαίνουν στο σπίτι 
τους.

Bullying ή εκφοβισμό ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο ένα άτομο ή μια 
ομάδα ανθρώπων με περισσότερη δύναμη, επανειλημμένα και εσκεμμένα προ-
καλούν πόνο ή βλάβη σε ένα άλλο άτομο ή ομάδα ανθρώπων που αισθάνονται 
αβοήθητοι να αντιδράσουν. Ο εκφοβισμός μπορεί να συνεχίζεται με την πάροδο 
του χρόνου και πολλές φορές μένει κρυφός, ενώ συνήθως δε διακόπτεται εάν δεν 
ληφθούν μέτρα.
Ο εκφοβισμός είναι ένα πρόβλημα σχέσεων και απαιτεί λύση που να βασίζεται 
στις σχέσεις. Είναι καλύτερα να επιλύεται στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο 
εμφανίζεται: όταν πρόκειται για ένα παιδί ή ένα νεαρό άτομο, το περιβάλλον 
αυτό είναι συνήθως το σχολείο.
Ο εκφοβισμός δεν είναι:
- Μεμονωμένα επεισόδια κοινωνικής απόρριψης ή αντιπάθεια
- Μεμονωμένες κακόβουλες πράξεις 
- Τυχαίες πράξεις επιθετικότητας ή εκφοβισμού
- Αμοιβαίες διαφωνίες και συγκρούσεις
Αυτές οι ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη δυσφορία. Ωστόσο, δεν 
αποτελούν παραδείγματα εκφοβισμού, εκτός αν είναι σκόπιμες και επανειλημ-
μένες.
ΕΙΔΗ BULLYING
Σωματική βία
Η σωματική βία περιλαμβάνει χτυπήματα, κλοτσιές, τρικλοποδιές, τσιμπήματα, 
σπρωξίματα και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Λεκτική βία
Η λεκτική βία περιλαμβάνει ύβρεις, πειράγματα, απειλές, μειωτικά παρατσού-
κλια, ομοφοβικά ή ρατσιστικά σχόλια και λεκτική κακοποίηση.
Κεκαλυμμένος εκφοβισμός
Αυτό το είδος της παρενόχλησης είναι συχνά δύσκολο να αναγνωριστεί και μπο-
ρεί να λαμβάνει χώρα πίσω από την πλάτη του θύματος. Σχεδιάζεται για να βλά-
ψει την κοινωνική υπόληψη κάποιου ή/και να προκαλέσουν τον εξευτελισμό του. 
Μπορεί να περιλαμβάνει ψέματα και διάδοση φημών, απειλητικά ή περιφρονη-
τικά βλέμματα, φάρσες με σκοπό την ταπείνωση και τον εξευτελισμό, κοροϊδευτι-
κές μιμήσεις, ενθάρρυνση άλλων ατόμων προκειμένου να αποκλείσουν κοινωνι-
κά κάποιον, υπονόμευση της κοινωνική υπόληψης και της κοινωνικής αποδοχής 
κάποιου.
Cyberbullying (Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός)
Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός μπορεί να είναι εμφανείς ή κεκαλυμμένες συμπερι-
φορές εκφοβισμού με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων 
των υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων, αλλά και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, των ιστοσελίδων κλπ. Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί 
ανά πάσα στιγμή, ενώ μπορεί να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός και μερικές φορές 
γνωστός μόνο από το στόχο και το πρόσωπο που εκφοβίζει. Περιλαμβάνει προ-
σβλητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο, σκόπιμο αποκλεισμό της ηλεκτρο-
νικής σύνδεσης κάποιου, κουτσομπολιά ή φήμες, μίμηση άλλων ή υποκλοπή του 
ηλεκτρονικού λογαριασμού τους.
ΣΗΜΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ BULLYING
Συναισθηματικά και συμπεριφορικά συμπτώματα
- Αλλαγές στις συνήθειες του ύπνου
- Αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες
- Συχνά δάκρυα και θυμός
- Κυκλοθυμία
- Το παιδί νιώθει άρρωστο το πρωί
- Δείχνει αποσυρμένο 
- Αρχίζει να τραυλίζει
- Γίνεται επιθετικό και παράλογο
- Αρνείται να μιλήσει για το τι του συμβαίνει
- "Επιτίθεται" στα αδέλφια του
- Συνεχώς "χάνει" χρήματα ή να αρχίσει να κλέβει.
Σημάδια στο σώμα
- Ανεξήγητοι μώλωπες, κοψίματα, γρατζουνιές
- Το παιδί έρχεται στο σπίτι με κατεστραμμένα αντικείμενα ή/και ρούχα ή του 
λείπουν πράγματα, τα οποία είχε μαζί του το πρωί
- Το παιδί έρχεται στο σπίτι πεινασμένο
Στο σχολείο
- Το παιδί δε θέλει να πάει στο σχολείο
- Αλλάζει τη συνήθη διαδρομή για το σχολείο ή φοβάται να πάει με τα πόδια στο 
σχολείο
- Δε θέλει να πάει στο σχολείο με το λεωφορείο / τραμ / τρένο
- Οι βαθμοί του χειροτερεύουν
Άλλα συμπτώματα
- Απομόνωση, αποκλεισμός από τις ομάδες φίλων
- Το παιδί αποτελεί συχνό στόχο για πειράγματα και γελοιοποίηση στο σχολείο
- Εμφανίζεται ανίκανο να μιλήσει στην τάξη και φαίνεται ανασφαλές ή φοβισμένο

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΥΜΑ BULLYING

Εκφοβισμός-Bullying
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Toυ Μυλωνά Δημητρίου  
Μέλους Δ.Σ. Ε.ΑΣ.Υ.Α.  

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Ο.Π.Κ.Ε. & STOP THE BLEED

"The only thing more tragic than a death from bleeding…  
IS A DEATH THAT COULD HAVE BEEN PREVENTED."

⚠ Στοιχεία
Σύμφωνα με τον World Health Organization (WHO) οι τραυματισμοί ευθύνονται 
για περίπου 8.000.000 θανάτους ετησίως. Συχνότερη αιτία θανάτου μετά από 
τραυματισμό, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, είναι η αιμορραγία η οποία ευθύνε-
ται για το 35% των θανάτων ενώ ακολουθούν οι τραυματισμοί στο Κ.Ν.Σ. (Κεντρι-
κό Νευρικό Σύστημα). 
⚠ Πρώτη αιτία τραυματισμού που οδηγούν σε αιμορραγία είναι η βία(συμπλοκές 
κλπ) και ακολουθούν τα τροχαία ατυχήματα.
⚠ Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι περίπου το 60% των νεκρών 
δεν προλαβαίνουν να διακομιστούν σε νοσοκομείο (χάνουν την ζωή τους επιτό-
που).
⚠ Να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των θανάτων θα μπορούσε να 
έχει αποφευχθεί εάν σταματούσε η αιμορραγία ( ανάλογα με την περίπτωση ένας 
άνθρωπος μπορεί να πεθάνει από μαζική αιμορραγία μεταξύ 2 δευτερολέπτων 
και 3 λεπτών).
⬆ Από τα παραπάνω βγαίνει εύκολα το συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο για 
επαγγελματίες του χώρου της Ασφάλειας άλλα και για όποιον επιθυμεί να είναι 
προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο, να γνωρίζει πως να σταματήσει μια αιμορ-
ραγία. Δεν αρκεί να μπορεί να ανοίγεις "τρύπες", λένε οι Αμερικάνοι, πρέπει να 
γνωρίζεις και πως να τις κλείσεις!

Ιστορία:
Η σημασία της δυνατότητας να μπορεί κάποιος να σταματήσει μια καταστροφική 
αιμορραγία στο πεδίο της μάχης είχε γίνει αντιληπτή ήδη από τον 4ο αιώνα π.χ. 
καθώς σύμφωνα με στοιχεία στρατιώτες του Μ. Αλέξανδρου χρησιμοποιούσαν 
αυτοσχέδια tourniquet (ιμάντες ισχαιμικής περίδεσης) προκειμένου να περιορί-
ζουν καταστροφικές αιμορραγίες οπως και αργότερα ρωμαίοι λεγεωνάριοι. Το 
1718 ο Jean Louis Petit , γάλλος χειρούργος, ανέπτυξε έναν μηχανισμό που περι-
όριζε τις αιμορραγίες στη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων και λίγο αργότερα, 
το 1785 ο Sir Gilbert Blane , συμβούλευε κάθε ναύτη να διαθέτει ένα tourniquet 
(TQ) στην μάχη. Γύρω στο 2000 τα TQ λαμβάνουν την σημερινή μορφή τους ενώ 
χορηγούνται στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ και χάρη σε αυτά υπάρχει δραματι-
κή μείωση των θανάτων απο μαζική αιμορραγία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά 
τον πόλεμο του Βιετνάμ οι απώλειες λόγω μαζικής αιμορραγίας ανέρχονταν στο 
7% των τραυματισμών ενώ στους Πολέμους του Αφγανιστάν και του Ιράκ ήταν 
περίπου στο 2%. Σήμερα όλες οι σύγχρονες Αστυνομίες και Ε.Δ. Εκπαιδεύουν το 
προσωπικό τους στις Α Βοήθειες ενώ υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό εντός της 
κάθε Μονάδας που επιχειρεί με την ομάδα (Combat/Tactical Medic).

Ένα πρώιμο TQ: Σύγχρονα TQ:

Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτή η σημασία της εκπαίδευσης του Έλληνα Αστυ-
νομικού στις Α Βοήθειες γενικότερα αλλά και στις Α Βοήθειες Μάχης ειδικότερα. 
Είναι σύνηθες στην αστυνομική καθημερινότητα ο αστυνομικός να αντιμετωπίζει 
περιστατικά στα οποία έρχεται σε επαφή με θύματα τροχαίων, πυροβολισμών, 
πληγμάτων με μαχαίρι κ.α. Πρέπει να είναι έτοιμος και ικανός να κάνει τόσο στον 
εαυτό του όσο και στον συνάδελφό του ή τον πολίτη όλες εκείνες τις ενέργειες 
που θα του επιτρέψουν να επιζήσει και να φτάσει στο νοσοκομείο όπου θα τον 
αναλάβουν οι επαγγελματίες υγείας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ STOP THE BLEED
Η ιδέα για ένα απλό σεμινάριο που θα εκπαίδευε μέλη δυνάμεων επιβολής του 
Νόμου για περιστατικά μαζικών αιμορραγιών σε ένα πρωτόκολλο παρόμοιο με 
αυτό που εφαρμόζεται σε θύματα καρδιακής ανακοπής (ΚΑΡΠΑ) πιστώνεται στον  
Peter T. Pons, MD, FACEP, μέλους της Επιτροπής Pre-Hospital Trauma Life Support 
(PHTLS) και National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). Λίγο 
αργότερα, μετά από ένα περιστατικό  ενεργού σκοπευτή (active shooter) το 2012 
στο Δημοτικό Σχολείο SANDY HOOK όπου είχε ώς αποτέλεσμα τον θάνατο 8 ενη-
λίκων και 20 παιδιών από μαζική αιμορραγία, καθώς κανείς δεν μπόρεσε να τους 
προσφέρει Α Βοήθειες, Από το 2015 ξεκίνησε καμπάνια εκπαίδευσης του γενικού 
κοινού απευθείας από τον Λευκό Οίκο στο STOP THE BLEED.

Το σεμινάριο STOP THE BLEED αποτελεί μια ιδανική επιλογή όσον αφορά την αντι-
μετώπιση καταστροφικών αιμορραγιών καθώς είναι σύντομο σε διάρκεια (περί-
που 2 ώρες), δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και υλικά και απευθύνεται σε όλους. 

ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟ (WOUND PACKING):

ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ (DIRECT PRESSURE):

Μέσα σε αυτές τις 2 ώρες ο συμμετέχων μαθαίνει ένα απλό πρωτόκολλο που 
εφαρμόζει σε περίπτωση που βρεθεί σε περιστατικό τραυματισμού που προ-
καλεί καταστροφική αιμορραγία. Μαθαίνει πως να εντοπίζει την μαζική αιμορ-
ραγία, πως να την αντιμετωπίζει με τρεις απλές  αλλά αποτελεσματικές μεθό-
δους (πίεση, επιπωματισμό, TQ) και πως να λειτουργεί περαιτέρω (επικοινωνία, 
ασφάλεια κλπ). Τα υλικά που μαθαίνει να χρησιμοποιεί είναι απλά και οικονομι-
κά και η χρηστική αξία των αποκτούμενων ικανοτήτων πραγματικά ανταγωνίζε-
ται πολύ ακριβότερα και εξειδικευμένα σεμινάρια.
Ειδικότερα διδάσκεται η σωστή σειρά ενεργειών όσον αφορά την ασφάλεια του 
επιλαμβανόμενου στο περιστατικό αλλά και του τραυματία, ο ορθός τρόπος επι-
κοινωνίας με τις Αρχές προκειμένου να έλθουν έγκαιρα και με τον κατάλληλο 
εξοπλισμό.
Κατόπιν διδάσκεται πως να εντοπίζει πότε μια αιμορραγία είναι καταστροφική 
(μπορεί να επιφέρει τον θάνατο) και πως να την αντιμετωπίσει είτε διαθέτει είτε 
δεν διαθέτει κατάλληλα υλικά. Το πιο σημαντικό είναι ότι λαμβάνει τα ερεθίσμα-
τα αλλά και το κίνητρο για περαιτέρω εκπαίδευση και προμήθεια υλικών και την 
συνολική αναβάθμιση των ικανοτήτων του.

ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ (TQ):

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τοποθετούν TQ σε δράστη ένοπλης επίθεσης εις βάρος 
τους τον οποίο τραυμάτισαν στο πόδι με πυροβόλο όπλο

Αστυνομικοί της ΕΚΑΜ δίνουν Α’ βοήθειες στο δράστη επίθεσης εναντίον Αστυ- 
νομικού και καταζητούμενο Αλβανό κακοποιό σε επιχείρηση στου Ζωγράφου
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Τεράστια συμμετοχή στην αιμοδοσία της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στη Διεύθυνση 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής

  Συγκινητική ήταν για ακόμα μια φορά η προσέλευση των μελών μας, στο κάλε-
σμα της Ένωσής μας, στην εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε σήμε-
ρα, Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022, στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Αττικής.
  Ο μεγάλος αριθμός των συναδέλφων μας, οι οποίοι προσήλθαν παρά τις αντί-
ξοες καιρικές συνθήκες για να επιτελέσουν το «ιερό τους καθήκον», επιβεβαίωσε 
για ακόμα μια φορά ότι ο Έλληνας Αστυνομικός διακατέχεται από υψηλό αίσθη-
μα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
  Οι μονάδες αίματος που συλλέχθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη συ-
ναδέλφων – 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 αιμο-
δοσιών που διενεργεί η Ένωσή μας, μπορούν επίσης να μεταβαίνουν στο νοσο-
κομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ», στο κτήριο αιμοληψίας, 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. υγειονομικά 
πρωτόκολλα για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού.
  Ως Ένωση νιώθουμε την υποχρέωση να πούμε ένα τεράστιο «μπράβο» και «ευ-
χαριστώ» σε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν και σε αυτή την αιμο-
δοσία και να τους διαβεβαιώσουμε πως η συνεχώς αυξανόμενη  συμμετοχή μας 
δεσμεύει να συνεχίσουμε με ανάλογες μελλοντικές δράσεις.
  Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομι-
κών Επιχειρήσεων Αττικής Ταξίαρχο κ. ΠΑΠΑΔΗΜΟ Δημήτριο για την παραχώρη-
ση του αμφιθεάτρου και την άριστη φιλοξενία.
 

Δίνω Αίμα σημαίνει Δίνω Ζωή
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Πράγματι, ακούγοντας αυτά τα ιερά και εξαίσια λόγια κάποιος, αναρωτιέται μα 
τι είναι αυτό το Μυστήριον το ξένον και παράδοξον; Ηαπάντηση έχει δοθεί προ-
ηγουμένως, αφού ο ιερός υμνωδός μας είπε ότι Χριστός γεννάται· δοξάσατε, Χρι-
στός εξ ουρανών· απαντήσατε, Χριστός επί γης· υψώθητε.
Και όμως ενώ το είπε, γι’ αυτόν παραμένει ένα μυστήριο «ξένον» αλλά και «πα-
ράδοξον». Μυστήριο μέγα ο ερχομός του Θεανθρώπου επί της γης. Ταυτόχρονα 
όμως  «ξένον» και «παράδοξον» αφού ο Θεός γίνεται  άνθρωπος για να γίνει ο 
άνθρωπος Θεός.
Όσο και να μην μπορούμε να το κατανοήσουμε, τα Χριστούγεννα  σηματοδοτούν 
το τέλος  μιας εποχής και την αρχή μιας νέας εποχής. Το τέλος της νύχτας και την 
αρχή της ημέρας. Το τέλος της φθοράς και την δυνατότητα του ανθρώπου να πο-
ρευθεί από το κατ’ εικόνα στο καθ’ ομοίωσίν με τον Δημιουργό του. Μέσω της 
Παρθένου Μαρίας  επανέρχεται η σχέση του Πατέρα με τα παιδιά του, αφού τα 
παιδιά προηγουμένως παράκουσαν τον Πατέρα και διέκοψαν την στενή σχέση 
που τα ένωνε μαζί του. Και χαίρεται η φύσις όλη καθώς συντελείται το μέγα μυ-
στήριο της ενανθρωπήσεως του Κυρίου.
¨Και  επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία¨ αναγγέλλουν χαρμόσυνα οι Άγγελοι 

στο ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ.
Αυτό λοιπόν το Μέγα Μυστήριον, το ξένον και παράδοξον θα εορτάσουμε και 
εφέτος. Μας δίνεται έτσι και πάλι η δυνατότητα να εισέλθουμε πιο βαθιά στον 
εσωτερικό μας κόσμο.  Να κάνουμε λίγο περισσότερο την αυτογνωσία μας και 
την αυτοκριτική μας. Να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο την πύλη της καρδιάς 
μας ώστε να εξέλθει και να εισέλθει η αγάπη τόσο στους συνανθρώπους μας  
όσο και σε εμάς.
   Είναι ευκαιρία να αφήσουμε ελεύθερη την ψυχή μας να εισέλθει στο σπήλαιο 
της Βηθλεέμ που είναι η Εκκλησία και μέσα σ ’αυτήν να πλησιάσει την φάτνη, να 
ψηλαφήσει το Θείον Βρέφος, να ενωθεί με το Θείο και να αναγεννηθεί μέσα απ’ 
αυτή την ένωση , όπου από ανθρώπινη μεταμορφώνεται σε «Θεϊκή».
   Αυτό είναι το νόημα της εορτής των Χριστουγέννων, η Αρχή της αλλαγής.
   Μην καθυστερούμε περισσότερο, ας ξεκινήσουμε αυτήν την αλλαγή στη ζωή 
μας  που έχει στόχο την αιώνια κοινωνία μαζί Του

Καλά Χριστούγεννα
 Χρόνια πολλά.

Χριστούγεννα 2022

Νέα, μετά το βαθμολόγιο, ευνοϊκή Υπουργική Απόφαση  
για το εφάπαξ και το ύψος των κρατήσεων

Toυ Αρχιμανδρίτη Αλέξιου Κορτέση 
Αστυνόμου Β΄ Προϊσταμένου της Θρησκευτικής  

Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ.

Μυστήριον ξένον, ορώ και παράδοξον!

Παρελθόν αποτελεί πλέον η αναχρονιστική Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(8000/20/ 89α/2014 από 10-03- 2014) για την οποία η Ομοσπονδία μας είχε δώσει 
σκληρό αγώνα μέσω και των εκπροσώπων της στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., ώστε να αρθούν οι 
παλιές αδικίες και να τύχουν ευνοϊκότερων ρυθμίσεων οι δικαιούχοι του εφάπαξ, 
ιδίως μετά την θέσπιση και του νέου βαθμολογίου π.δ.82/2021). Έτσι, μετά το 
νέο βαθμολόγιο επαναρυθμίζονται θέματα βαθμολογικής προαγωγής (κρατήσεις 
προαγωγής) του αστυνομικού προσωπικού και ως εκ τούτου μεταβάλλονται προς 
το βέλτιστο και οι μισθολογικές διαβαθμίσεις αυτών, τόσο στην ενέργεια όσο και 
εκτός οργανικών θέσεων, κατά την αποστρατεία τους.

Ειδικότερα, με Απόφαση που υπεγράφη από τον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ, τροποποιούνται οι διατάξεις της ως άνω 
Απόφασης σχετικά με τη χορήγηση του εφάπαξ και το ύψος των κρατήσεων του 
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. Η νέα ρύθμιση θα έχει αναδρομική ισχύ από 31/10/2021, προκειμέ-
νου να καταλάβει τους συναδέλφους που, κάνοντας χρήση του ενιαίου βαθμολο-
γίου, προήχθησαν στον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και την επόμενη στην απο-
στρατεία στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’.

Η νέα ΚΥΑ, την οποία η Ομοσπονδία μας χαιρετίζει, αναγνωρίζοντας τα άμε-
σα αντανακλαστικά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟ-
ΔΩΡΙΚΑΚΟΥ, είχε συζητηθεί μετά από πρόταση των εκπροσώπων μας στο ΔΣ του 
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., προκειμένου να μειωθούν οι κρατήσεις των συνάδελφων στον προ-
καταληκτικό και καταληκτικό βαθμό, έτσι ώστε αφενός να μη θιγεί στο ελάχιστο 
το εφάπαξ βοήθημα, αφετέρου δε να μην αδικούνται πλέον οι συνάδελφοί μας.

Συγκεκριμένα, η παρ. 3 του αρ. 7 της ως άνω Απόφασης τροποποιείται ως εξής:

«Στους μετόχους των Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., κατά την έξοδό τους 

από τον αντίστοιχο Τομέα ή κατά τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, 
βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 3655/08, γίνεται κράτη-
ση, ίση με 3% επί του συνολικού υπολογισθέντος, σύμφωνα με την παρ. 9 του ν. 
4387/16, εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος προ κρατήσεων. Σε περίπτωση λήψης 
εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 
103 του ν. 3655/08, και εφόσον ο μέτοχος ζητήσει τη διατήρηση της ασφαλιστικής 
σχέσης μέχρι την έξοδό του από το Σώμα, γίνεται νέος υπολογισμός της κράτησης 
κατά την ως άνω έξοδο και συμψηφισμός της με αυτή που έγινε κατά το χρόνο 
λήψης του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, βάσει των ως άνω διατάξεων. Η ως 
άνω κράτηση δεν γίνεται στις περιπτώσεις χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθή-
ματος λόγω θανάτου μετόχου, εν ώρα υπηρεσίας, από βίαιο συμβάν».

Παράταση υποβολής  
δηλώσεων Πόθεν Έσχες  
έτους 2022 (χρήση 2021)

Σύμφωνα με τον υπ΄αριθ. Ν.4998/2022 (Φ.Ε.Κ Α΄ 221/30-11-2022) πα-
ρατείνεται μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2023 η προθεσμία  υποβολής 
δηλώσεων Πόθεν Έσχες έτους 2022 (χρήση 2021)
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Η Αντιπροσωπευτική μας Ομάδα Ηττήθηκε  
από την Πρωταθλήτρια Ευρώπης Γερμανία

8ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Δρόμου  
Αστυνομικών 07-10/10/2022 στο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας

σύγχρονηαστυνομία

Η αντιπροσωπευτική μας ομάδα δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Πρωτα-
θλήτρια Ευρώπης Γερμανία με σκορ 0-3, στον προκριματικό αγώνα που διεξήχθη 
την 01 Δεκεμβρίου στο γήπεδο Ζωγράφου "Γρ. Λαμπράκης", μένοντας εκτός τελι-
κής φάσης του Euro 2023.

Οι διεθνείς μας αν και αγωνίστηκαν με πάθος δεν κατάφεραν να νικήσουν 
τους αντιπάλους τους, οι οποίοι απέδωσαν όμορφο ποδόσφαιρο και κυριάρχη-
σαν στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Πρόεδρος της USPE και Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελ-
λάδος Γεώργιος Τζατζάκης καλωσόρισε τις ομάδες και του θεατές στο φιλόξενο 
γήπεδο Ζωγράφου. 

Τον αγώνα τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπαρχηγός της Ελληνική Αστυνο-
μία Αντιστράτηγος Γεώργιος Γιάννινας, ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο) κ. Μπαλτάκος Τάκης, ο Δήμαρχος Ζωγράφου κ. Θώδας Βα-
σίλειος, ο Πρόεδρος του Ν.Π. Δήμου Ζωγράφου Γιαννακόπουλος Γεώργιος, ο Αντι-
περιφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών κ. Δημόπουλος Γεώργιος Dimopoulos 
Giorgos, ο Τεχνικός Εκπρόσωπος της USPE κ. Lazlo Gyori ενώ περισσότερα από 
200 παιδιά απο σχολεία της περιοχής δημιούργησαν μία ωραία ατμόσφαιρα.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσής μας ευχαριστούν για την 
πολύτιμη βοήθειά τους, το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, την Περιφέρεια Αττι-
κής, το Δήμο Ζωγράφου καθώς και όσους έδωσαν το παρών στον αγώνα.

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ολλανδίας διοργάνωσε υπό την αιγίδα της Πα-
νευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών (U.S.P.E.) κατά το χρονικό διάστημα 
από 07 έως και 10 Οκτωβρίου 2022, το 8ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μαρα-
θωνίου Δρόμου Αστυνομικών ανδρών και γυναικών στην πόλη του Αϊντχόφεν της 
Ολλανδίας.

Στην εν λόγω διοργάνωση συμμετείχαν οι αντιπροσωπευτικές ομάδες των επίση-
μων αθλητικών ενώσεων αστυνομικών της Αυστρίας, του Βελγίου, της Κύπρου, 
της Τσέχικης Δημοκρατίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλ-
λίας, της Γερμανίας, της Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, 
της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Ελβετίας, της 
διοργανώτριας αρχής Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Σλοβακίας και της Μεγάλης 
Βρετανίας. Στην εν λόγω διοργάνωση έλαβαν μέρος ενενήντα τρεις (93) άνδρες 
και σαράντα (40) γυναίκες απ’ όλη την Ευρώπη.

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος συμμετείχε, με πέντε (5) αθλητές δρο-
μείς.

Η διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος διεξήχθη εντός του Μαραθωνί-
ου Δρόμου της πόλης του Αϊντχόφεν, στον οποίο συνολικά συμμετείχαν τέσσερις 
χιλιάδες (4.000) δρομείς.

Οι δρομείς μας έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και αγωνίστηκαν με αυταπάρ-
νηση, γεγονός που αποδεικνύεται από την καταγραφή δυο (2) προσωπικών ρεκόρ 
χρόνου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: ΜΕΡΟΥΣΗΣ Χριστόφορος (2:35:10), ΒΟΤΣΟΣ Χρήστος 
(2:36:07), ΜΗΝΑΣ Πέτρος (2:43:51), ΚΑΛΙΑΚΟΣ Γεώργιος (2:47:53) ΤΣΙΔΩΝΗΣ Νικό-
λαος (DNF).

Μια ιδιαίτερα σημαντική βράβευση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Gala, όπου 
ο Πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών (U.S.P.E.). κ. Luc 
Smeyers απένειμε στον Χριστόφορο Μερούση το Μετάλλιο της Τιμής για την προ-
σφορά του στον αθλητισμό. Το Μετάλλιο της Τιμής είναι η υψηλότερη διάκριση 
της Πανευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών που μπορεί να λάβει ένας 
αθλητής και ελάχιστα άτομα το έχουν καταφέρει.

Τα μέλη της αποστολής αποτέλεσαν οι κάτωθι :

ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχηγός Αποστολής, ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ρήγας Συνοδός, ΣΟΥ-
ΛΟΣ Απόστολος Συνοδός, Αθλητές: ΤΣΙΔΩΝΗΣ Νικόλαος, ΜΕΡΟΥΣΗΣ Χριστόφορος, 
ΜΗΝΑΣ Πέτρος, ΚΑΛΙΑΚΟΣ Γεώργιος και ΒΟΤΣΟΣ Χρήστος.

Κατά το παρελθόν η ομάδα μαραθωνίου έχει λάβει μέρος στα κάτωθι Παγκόσμια 
και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Αστυνομικών, γεγονός το οποίο αποδεικνύει 
τη συνεχή παρουσία της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος στις μεγάλες 
διοργανώσεις του μαραθωνίου δρόμου :

1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Μαγιόρκα Ισπανία, 6-10 Δεκεμβρίου 1990

2ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Mamaia Ρουμανία, 3-7 Σεπτεμβρίου 1992

3ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Κουβέιτ, 1-5 Δεκεμβρίου 1994

1ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Φλωρεντία Ιταλία, 2-5 Δεκεμβρίου 1994

4ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Αθήνα 31 Οκτωβρίου – 5 Νοεμβρίου 1996

2ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Λουξεμβούργο, 24-26 Οκτωβρίου 1998

6ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Ουγγαρία Βουδαπέστη, 28 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτω-
βρίου 2001

3ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Αθήνα, 1-4 Νοεμβρίου 2002

4ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Κωνσταντινούπολη Τουρκία, 3-6 Νοεμβρίου 
2006

5ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Πράγα Τσεχία, 7-10 Μαΐου 2010

6ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Graz Αυστρία, 10-13 Οκτωβρίου 2014

7ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Δουβλίνο Ιρλανδία, 26-29 Οκτωβρίου 2018

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστή-
σει την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τη Φυσική 
Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς 
και τις εταιρείες Plumo και Saucony Greece για την πολύτιμη ηθική και υλική 
βοήθειά τους.

Ο Πρόεδρος Α/Α΄ Γεώργιος ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ένωσής μας συγχαίρουν τα μέλη της αποστολής που συμμετείχαν στο εν θέ-
ματι Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τα οποία απέσπασαν τα κολακευτικά σχόλια 
των παρευρισκόμενων για την παρουσία τους κερδίζοντας ταυτόχρονα τον σεβα-
σμό των αντιπάλων.

Εν κατακλείδι, τονίζεται ότι η συμμετοχή της αντιπροσωπευτικής ομάδας στο εν 
θέματι αναγραφόμενο πρωτάθλημα ΔΕΝ ζημίωσε το Δημόσιο και την Ελληνική 
Αστυνομία ούτε στο ελάχιστο.
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                                            Απαραίτητα δικαιολογητικά:  
 Για νέα σύνδεση (νέος αριθμός): φωτοτυπία ταυτότητας 2 όψεων, εκκαθαριστικό εφορίας 
 Για φορητóτητα (διατήρηση υπάρχοντος αριθμού από Wind και Cosmote):  Φωτοτυπία 
ταυτότητας 2 όψεων, και τελευταίος λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας.   
 
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Κ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ.  
 
                    ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Κ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Tηλ. 210 5245210  
 
 
 Σε όλα τα μηνιαία πάγια συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 
12%.Το μηνιαίο πάγιο κάθε προγράμματος επιβαρύνεται με υψηλότερο τέλος συνδρομητών κινητής 
τηλεφωνίας εάν το ύψος του λογαριασμού (προ ΦΠΑ :για μέχρι 50€ 12%/50,01-100€ 15%/ 100,01 -
150€ 18%/150,01€ και άνω 20%) ανέλθει σε κλίμακα στην οποία εφαρμόζεται υψηλότερο τέλος. 
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Αστυνομία Ανά Τον Κόσμο
Άνδρας φυλακίστηκε ύστερα από χιλιάδες κλήσεις φάρσας στην αστυνομία

Αποκαλύψεις για λειτουργία παράνομων Αστυνομικών Τμημάτων της Κίνας στην...Ολλανδία

Η αστυνομία του Μίσιγκαν εξοπλίζει τους αστυνομικούς με 340  
αυτοματοποιημένους εξωτερικούς απινιδωτές AED

Ένας άνδρας που παρενόχλησε τα πληρώματα ασθενοφόρων και την αστυνομία 
με χιλιάδες κλήσεις φάρσας φυλακίστηκε.
Ο Paul Hennessy πραγματοποίησε σχεδόν 2.000 κλήσεις φάρσας στις υπηρεσίες 
ασθενοφόρων της Νοτιοανατολικής Ακτής (Secamb) μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 
2021 και της 6ης Ιουνίου του τρέχοντος έτους. 
Μερικές από τις κλήσεις του έγιναν σε χειριστές κλήσεων του 999, όπου απείλησε 
ότι θα επιτεθεί στο προσωπικό του ασθενοφόρου με ματσέτα σε ένα κέντρο προ-
ετοιμασίας οχημάτων στο Χάστινγκς.
Απείλησε επίσης ότι θα σκοτώσει ένα πλήρωμα αν τους έστελναν στη διεύθυνσή 
του.
Σε ορισμένες από τις καταχρηστικές κλήσεις του, δημιούργησε ψευδώνυμα για να 
αναφέρει ψευδή ιατρικά επεισόδια, όπως ο ισχυρισμός ότι είχε υποστεί καρδιακή 
ανακοπή.
Την ίδια περίοδο, ο Hennessy έκανε εκατοντάδες κλήσεις στην αστυνομία, συμπε-
ριλαμβανομένου ενός ψευδούς ισχυρισμού ότι είχε δεχτεί επίθεση με άγνωστη 
ουσία στο κατώφλι του. Δεν έδειξε σημάδια τραυματισμού όταν οι αστυνομικοί 
έφτασαν στο σημείο.
Το δικαστήριο Lewes Crown άκουσε πώς οι απειλές του Hennessy προς την υπη-
ρεσία ασθενοφόρων σήμαιναν ότι έπρεπε να ληφθούν επιπλέον μέτρα ασφαλεί-

ας ύψους χιλιάδων λιρών για την προστασία των παραϊατρικών και του προσω-
πικού στο Hastings
Ο Hennessy, από το Southwater Road στο St Leonards, παραδέχτηκε δύο κα-
τηγορίες για αποστολή απειλητικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταφέροντας 
ένα μήνυμα που προκαλεί αγωνία και άγχος και φυλακίστηκε για ένα χρόνο.
Ο αστυνομικός που ερευνά το PC Darren McCann είπε: «Ο Hennessy έχει γίνει 
διαβόητος για τις ενοχλητικές κλήσεις σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».
«Αυτό περιλάμβανε τη σπατάλη πολύτιμου χρόνου σε κλήσεις 999, όπου το προ-
σωπικό της αστυνομίας και του ασθενοφόρου θα μπορούσε να απαντούσε σε 
πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».
«Ορισμένες από τις φάρσες του οδήγησαν επίσης στο να σταλούν παραϊατρικοί 
και αστυνομικοί στη διεύθυνσή του, για να ανταποκριθούν σε πιθανά ιατρικά ή 
εγκληματικά επείγοντα περιστατικά που είχε επινοήσει».
«Η συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια των κλήσεων στις υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης ήταν αποκρουστική. Συχνά κακοποιούσε το προσωπικό και απειλούσε 
να το βλάψει και να βλάψει τους ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης πρώτης γραμ-
μής».
«Αυτό είναι απλώς απαράδεκτο. Είμαστε ικανοποιημένοι που το δικαστήριο ανα-
γνωρίζει τη σοβαρότητα αυτών των αδικημάτων και ελπίζουμε ότι θα έχει χρόνο 
να σκεφτεί την απαίσια συμπεριφορά του στη φυλακή».
Ο διευθυντής ασφαλείας της Secamb, Ντέιβ Μονκ, είπε: «Η συμπεριφορά αυτού 
του ατόμου έθεσε σε κίνδυνο ζωές και υπέβαλε το προσωπικό, που έρχεται στη 
δουλειά για να βοηθήσει τους ανθρώπους, αντί σε φρικτή κακοποίηση και φόβο.
«Το προσωπικό μας αξίζει να είναι σε θέση να παρέχει ζωτική φροντίδα στους 
ανθρώπους χωρίς να αντιμετωπίζουν τέτοια απαίσια και σπατάλη χρόνου».
«Θα συνεργαζόμαστε πάντα στενά με την αστυνομία για να διασφαλίσουμε ότι 
τα άτομα που δεν σέβονται το προσωπικό μας θα λογοδοτούν για τις πράξεις 
τους. Χαιρετίζουμε την ποινή φυλάκισης και ευχαριστούμε τους αστυνομικούς 
συναδέλφους μας για το έργο τους ώστε να διασφαλίσουν ότι αυτά τα εγκλήμα-
τα δεν θα μείνουν ατιμώρητα» .(πηγή :policenet.gr)

Κατασκοπικό θρίλερ θυμίζουν οι αποκαλύψεις για λειτουργία κινεζικών αστυνο-
μικών τμημάτων στην Ολλανδία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτές οι παράνομες 
υπηρεσίες ασκούσαν πίεση σε Κινέζους που είναι επικριτικοί για το καθεστώς του 
Πεκίνου. Η Κίνα πάντως, διαψεύδει όλες τις καταγγελίες.

Δεκάδες παράνομα «αστυνομικά τμήματα» φέρεται να έχει ανοίξει το Πεκίνο σε 
όλο τον κόσμο. Αυτό υποστηρίζει η διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση «Υπερα-
σπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».ριζήτητοι ... μισθοφόροι

«Υπάρχει ένα κινεζικό αστυνομικό τμήμα εδώ. Μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από 
μένα», δηλώνει ο Σενγ Χουέ, κάτοικος Καναδά.

Στην έκθεσή της αναφέρει ότι τα γραφεία αυτά δημιουργήθηκαν φαινομενικά για 
να προσφέρουν διπλωματικές υπηρεσίες, όπως η ανανέωση κινεζικών διπλωμά-
των οδήγησης. Ωστόσο, ο πραγματικός σκοπός της ύπαρξής τους είναι ο έλεγχος 
και η φίμωση των αντιφρονούντων που διαμένουν στο εξωτερικό.

Όπως αναφέρει η Λόρα Χαρθ, εκπρόσωπος της ΜΚΟ «Υπερασπιστές των Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων»: «Η Κίνα χρησιμοποιεί παράνομες μεθόδους, για να εξα-
ναγκάσει πολίτες στο εξωτερικό να επιστρέψουν στη Κίνα παρά τη θέλησή τους. 

Παράνομες μεθόδους, που περιλαμβάνουν απειλές για συγγενείς και μέλη των 
οικογενειών τους στην Κίνα».

Την ίδια στιγμή, στην Ολλανδία, το υπουργείο εξωτερικών προχωρά στη διεξα-
γωγή έρευνας για την παρουσία τουλάχιστον δύο παράνομων κινεζικών αστυνο-
μικών τμημάτων μετά τις αποκαλύψεις ρεπορτάζ του δικτύου RTL με τη μαρτυ-
ρία Κινέζου πολιτικού αντιφρονούντα.

Ο Γουνάγκ Τζινγιού, κάτοικος Ολλανδίας δήλωσε πως: «Πριν από μερικούς μή-
νες, με κάλεσαν μέσω ολλανδικού αριθμού και μου είπαν ότι ήταν η υπερπόντια 
κινεζική αστυνομία και μου ζητούσε να επιστρέψω στην Κίνα. Με ρώτησαν για 
τους γονείς μου. Φυλάκισαν τους γονείς μου και μετά μου είπαν να πάω τώρα 
στην Κίνα, για να λύσω το πρόβλημα».

Η κινεζική πρεσβεία στην Ολλανδία δηλώνει άγνοια για την ύπαρξη των παρά-
νομων αστυνομικών τμημάτων. Όμως σύμφωνα με τα κρατικά κινεζικά Μέσα, 
από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2022, 230.000 κάτοικοι του εξω-
τερικού επέστρεψαν στην Κίνα, όπου ομολόγησαν διαφόρων ειδών εγκλήματα. 
.(πηγή :policenet.gr)

Πριν λίγες μέρες, 340 αυτοματοποιημένους εξωτερικούς απινιδωτές AED δόθηκαν 
σε αστυνομικούς σε όλη την πολιτεία, γεγονός που σημαίνει ότι τοποθετήθηκαν 
απινιδωτές περίπου στο μισό περιπολικό στόλο της Πολιτειακής Αστυνομίας του 
Μίσιγκαν.
Ένας AED χρησιμοποιείται για να βοηθήσει όσους αντιμετωπίζουν αιφνίδια καρ-
διακή ανακοπή. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό, η ξαφνική καρδια-
κή ανακοπή είναι μια από τις κύριες αιτίες θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
περισσότεροι από 350.000 άνθρωποι πεθαίνουν από καρδιακή ανακοπή κάθε 
χρόνο. Επί του παρόντος, ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί ο κανονικός καρ-
διακός ρυθμός κατά τη διάρκεια μιας καρδιακής ανακοπής είναι η χρήση AED.α 
της
Οι αστυνομικοί του Μίσιγκαν εκπαιδεύονται στη χρήση AED ως μέρος του υπάρ-
χοντος προγράμματος σπουδών πρώτων βοηθειών του τμήματος.
«Ένας αστυνομικός είναι συχνά ο πρώτος ανταποκριτής έκτακτης ανάγκης που 

φτάνει όταν κάποιος επικοινωνεί με το 911 για επείγουσα ιατρική κατάσταση. 
Ξέρουμε ότι ακόμη και τα δευτερόλεπτα σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν σημασία. 
Όσο πιο γρήγορα μπορούμε να βοηθήσουμε, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανό-
τητες επιβίωσης», λέει ο αντισυνταγματάρχης Dale Hinz, διοικητής του Γραφείου 
Επιχειρήσεων Πεδίου. 

Χρησιμοποιώντας χρηματοδότηση από κενές θέσεις, το τμήμα αγόρασε 340 απι-
νιδωτές Powerheart G5 με συνολικό κόστος 486.630 $.

«Λαμβάνουμε περίπου 10 δωρεές συσκευών κάθε χρόνο από γενναιόδωρες 
πρωτοβουλίες οργανισμών όπως το «Bolt for the Heart» και είμαστε εξαιρετικά 
ευγνώμονες για οποιεσδήποτε δωρεές λαμβάνουμε», είπε ο Hinz. «Θα συνεχί-
σουμε με χαρά να δεχόμαστε δωρεές AED για να συνεχίσουμε να προσθέτουμε 
απινιδωτές στο απόθεμά μας και να αντικαθιστούμε παλαιότερα μοντέλα, με βα-
σικό μας στόχο να σώσουμε ζωές» .(πηγή :policenet.gr)


