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•   Σε απόγνωση οι Αστυνομικές Υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι αστυνομικοί εξαιτίας της παρατεταμένης 
από αρχές του έτους άτυπης παύσης πληρωμών για αναλώσιμα υλικά, συντήρηση οχημάτων & 

εξοπλισμού, χορήγηση ατομικών εφοδίων,  συνεργεία καθαριότητας. 

•   Οι Υπηρεσίες μας  κατάντησαν να λειτουργούν με χορηγίες ιδιωτών και με «εράνους» μεταξύ των 
υπηρετούντων συναδέλφων.

•   Οι υπηρεσιακοί παράγοντες, στις οχλήσεις της Ένωσης Αθηνών, σηκώνουν τα χέρια ψηλά… 

•   Αλήθεια ο κ. Υπουργός έχει γνώση αυτής της τραγικής κατάστασης ; Θα αναλάβει επιτέλους κάποια 
πρωτοβουλία;

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ ;;;
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Σε απόγνωση οι αστυνομικές Υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι 
αστυνομικοί εξαιτίας της παρατεταμένης, εδώ και πάνω από 
ένα χρόνο, άτυπης παύσης πληρωμών για αναλώσιμα υλικά, 
συντήρηση οχημάτων και εξοπλισμού, χορήγηση ατομικών 
εφοδίων,  συνεργεία καθαριότητας.

Σήμερα, τα εν λόγω προβλήματα εντείνονται και τα 
αποτελέσματα αυτών πλέον είναι φανερά στην καθημερινότητα 
των συναδέλφων αλλά και των πολιτών της Χώρας. Ειδικότερα, 
λανθασμένοι χειρισμοί αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων 
του Σώματος και το «γαϊτανάκι» μετατόπισης ευθυνών, 
προσθέτουν συνεχώς προβλήματα στα ήδη αρκετά υπάρχοντα, 
που κατάφορα παραβιάζουν Προεδρικά Διατάγματα (π.χ. Π.Δ. 
45/2008 περί Υγιεινής και Ασφάλειας). Επακόλουθο αυτών των 
ελλείψεων είναι η δυσλειτουργία των αστυνομικών Υπηρεσιών, 
οι οποίες οδηγούνται πλέον σε οριακές καταστάσεις, κάτι που 
επιφέρει την ύπαρξη δυσμενών σχολίων εις βάρος του Σώματος.

Οι Υπηρεσίες μας  κατάντησαν να λειτουργούν με 
χορηγίες ιδιωτών και με «εράνους» μεταξύ των υπηρετούντων 
συναδέλφων. Ζητούμε άμεσα την οριστική εξεύρεση λύσης, 
σχετικά με την έγκριση - υλοποίηση δαπανών που συνεισφέρουν 
στην εύρυθμη λειτουργία του Σώματος ώστε να δοθεί επιτέλους 
ένα τέρμα στην αδυναμία εφαρμογής των σχετικών διατάξεων 
από πλευρά των καθ΄ύλη αρμοδίων,  καθώς και της πιθανής 
εναρμόνισης της υφιστάμενης νομοθεσίας, στο πλαίσιο πάντα 
των αναγκαστικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός, αν 
πτωχεύσαμε και δεν μας το λένε!!! Δεν τιμά κανένα αστυνομικό, 
αλλά και κανέναν φορολογούμενο πολίτη αυτής της Χώρας, το 
φαινόμενο της συνεχόμενης «επαιτείας» των Υπηρεσιών για την 
κάλυψη των αναγκών τους από Φορείς και ιδιώτες που τείνουν 
κι αυτές σε λίγο να εξαφανιστούν. 

Όλα τα ανωτέρω μπορεί να φαντάζουν ήσσονος σημασίας 

για κάποιους τεχνοκράτες, για εμάς όμως αποτελεί μείζον 
ζήτημα η καθημερινότητα των συναδέλφων μας, καθώς 
παράγουν αρνητικά αποτελέσματα στον ορθό και ενδεδειγμένο 
τρόπο λειτουργίας του Σώματος, ενώ συχνά - πυκνά η επίλυση 
των προβλημάτων επαφίεται στη φιλοπατρία των Ελλήνων 
πολιτών και στο φιλότιμο των εργαζομένων αστυνομικών, που 
λίγο απέχει από το να χαρακτηρισθούν ως νέοι «ευεργέτες», 
από τη συνεχή συμβολή τους!!! Αλήθεια η Κυβέρνηση και 
η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου μας έχουν γνώση αυτής 
της τραγικής κατάστασης; Θα αναλάβουν επιτέλους κάποια 
πρωτοβουλία; Γνωρίζουν τις ευθύνες τους; Τελικά τι Αστυνομία 
θέλουμε;;; Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών 
έχουμε προχωρήσει κατά καιρούς και σε άλλες ενέργειες ως 
προς την κατεύθυνση επίλυσης των ανωτέρω προβλημάτων, 
προσκαλώντας αρκετές φορές τη Διεύθυνση Υγειονομικού 
Ελέγχου και Περιβαλλοντολογικής Υγιεινής της Περιφέρειας 
Αττικής να προβεί σε έλεγχο και να αποτυπώσει τα ευρήματά 
της σε σχετική έκθεση.

Τα πορίσματα του ανωτέρω ελεγκτικού μηχανισμού 
αποτελούν πραγματικό κόλαφο για τις συνθήκες που 
επικρατούν στις αστυνομικές Υπηρεσίες και μετά μάλιστα από 
την τρίτη έκθεση των Ελεγκτών Υγείας που έχει περιέλθει στην 
κατοχή μας, είμαστε αποφασισμένοι, ύστερα από την κατάθεση 
μηνυτήριας αναφοράς για την φύλαξη ευπαθών στόχων, να 
κινήσουμε ανάλογη συναφή διαδικασία και για την έλλειψη 
καθαριότητας,  που έχει καταστήσει πλέον τις Υπηρεσίες 
της Αστυνομίας σε «υγειονομικές βόμβες» και θέτει τις ζωές 
αστυνομικών, πολιτών και κρατουμένων σε σοβαρό κίνδυνο. 
Η υγεία και η εργασιακή ηρεμία των συναδέλφων μας για μας 
είναι πάνω απ’ όλα. Για εσάς; Ενδιαφερθείτε επιτέλους κύριοι!!!

«Η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά» λέει ο λαός μας και 
είναι ξεκάθαρο πια ότι οι υπεύθυνοι κατάφεραν εκτός από τους 
μισθούς μας και την αξιοπρέπειά μας να πληγώσουν και την… 
αρχοντιά μας. Σε όποια αστυνομική υπηρεσία και να μπεις θα 
δεις κάδους σκουπιδιών γεμάτους, χαρτιά, αποτσίγαρα, άδεια 
μπουκάλια και κάθε λογής… απορρίμματα.

Και όλα αυτά γιατί; Μα γιατί κανένας από εκείνους, 
που πρέπει, δεν ενδιαφέρεται επιτέλους να δώσει λύση σε 
ένα σημαντικό πρόβλημα: στις συμβάσεις με τα συνεργεία 
καθαρισμού. Στη δική μας περίπτωση δεν μας «πνίγει» μόνο η 
γραφειοκρατία, κοντεύουν να μας «πνίξουν» και τα σκουπίδια.

Η κίνησή μας, ως Ένωση Αθηνών, να πιάσουμε τις σκούπες 
και τα φαράσια μπροστά στη ΓΑΔΑ ήταν συμβολική. Δείξαμε 
στην κοινωνία το μέγεθος του προβλήματος. Αποφασίσαμε να 
προχωρήσουμε σε αυτήν την ενέργεια για να καταλάβει όλος ο 
κόσμος τι τραβάμε. 

ΟΙ αστυνομικοί είναι αναγκασμένοι να σκουπίζουν, να 
σφουγγαρίζουν, να πετούν μόνοι τα σκουπίδια τους. Θα 
μπορούσε να πει κάποιος και πού είναι το κακό; Θα του 
απαντούσα ζητώντας του να μου αναφέρει μία άλλη δημόσια 
υπηρεσία ή οργανισμό, μία ιδιωτική εταιρεία, έναν άλλον χώρο 
συνάθροισης κοινοί, που να μην υπάρχει καθαριότητα.

Κύριοι, τα κτίρια της ΕΛ.ΑΣ τα επισκέπτονται καθημερινά 
δεκάδες, εκατοντάδες πολίτες. Όλοι αυτοί βλέπουν την 
κατάσταση, στην οποία οι υπεύθυνοι μας έχουν οδηγήσει. 
Δυστυχώς, όμως, και αυτοί αφήνουν πίσω τους ένα μικρό 
σκουπιδάκι. Μα αυτό το σκουπιδάκι-σκουπιδάκι στο τέλος της 
ημέρας γίνεται λόφος και στο τέλος του μήνα βουνό.

Δώστε επιτέλους μία λύση, γιατί εάν κάποιος αστυνομικός 
ή πολίτης προσβληθεί από κάποια ασθένεια θα είστε ΕΣΕΙΣ 
υπεύθυνοι. Δώστε επιτέλους στους αστυνομικούς τη μισή 
αρχοντιά, που τους στερείτε.

Στα όριά τους οι αστυνομικοί &
οι Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

Μας στερούν τη μισή
αρχοντιά μας

Του Μαυραγάνη Χρήστου
Προέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Του Χύτα Κωνσταντίνου 
Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών 
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«Έχουμε προχωρήσει στη 
χαρτογράφηση των “μπαχαλάκηδων”. 
Γνωρίζουμε τη δομή και το μέγεθος 
των ομάδων τους και σταδιακά θα 
τους αδρανοποιήσουμε»

Είπαν

Νίκος Τόσκας 
Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη
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Καθαριότητα...
ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ!

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αθηνών καθώς και αντιπρόσωποί της, στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., προχώρησαν σε μια 
συμβολική δράση στη Γ.Α.Δ.Α. που είχε σαν στόχο την ανάδειξη του προβλήματος 
καθαριότητας που ταλανίζει εδώ και ενάμιση χρόνο τις αστυνομικές υπηρεσίες ανά 
τη Χώρα.

Η κωλυσιεργία από την πλευρά της  Πολιτικής Ηγεσίας καθώς και η έλλειψη 
ευαισθησίας που έχει επιδειχτεί σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έχει καταστήσει 
πλέον τις υπηρεσίες της Αστυνομίας σε «υγειονομικές βόμβες» και θέτει τις ζωές 
αστυνομικών, πολιτών και κρατουμένων σε σοβαρό κίνδυνο.

Η Ένωσή μας έχει προχωρήσει κατά καιρούς και σε άλλες ενέργειες στην 
κατεύθυνση επίλυσης του ανωτέρω προβλήματος, προσκαλώντας αρκετές 
φορές τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντολογικής Υγιεινής της 
Περιφέρειας Αττικής να προβεί σε έλεγχο και να αποτυπώσει τα ευρήματα της σε 
σχετική έκθεση. Τα πορίσματα του ανωτέρω ελεγκτικού μηχανισμού αποτελούν 
πραγματικό κόλαφο για τις συνθήκες που επικρατούν στις αστυνομικές υπηρεσίες.

Είναι αδιανόητο το 2017 σε ένα κράτος που θέλει να λέγεται πολιτισμένο, να 
μην μπορεί να εξασφαλίζει ανθρώπινες συνθήκες υγιεινής σε εργαζόμενους και σε 
πολίτες.

Η Ένωση Αθηνών δεν αφήνει
τίποτα στην τύχη του!
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• Στα πλαίσια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αθηνών βραβεύτηκαν και ενισχύθηκαν  συνάδελφοι που υπηρετούν 
στην Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής / Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Κατά 
Ιδιοκτησίας (πρώην ΥΔΕΖΙ τμ. 2ο), οι οποίοι πρόσφατα κατάφεραν να συλλάβουν 
αναίμακτα χάρη στην εμπειρία και τον επαγγελματισμό τους, επικίνδυνο οπλισμένο 
ποινικό, που όπως αποδείχθηκε, τροφοδοτούσε με βαρύ οπλισμό τρομοκρατική 
οργάνωση. Αν και απέσπασαν τα ευμενή σχόλια των ΜΜΕ και της Κοινής Γνώμης,  
η Υπηρεσία δεν τους τίμησε στο βαθμό που θα έπρεπε αναγνωρίζοντας την 
επικίνδυνη αποστολή τους, με άμεσο κίνδυνο της ζωής τους. Με την πρωτοβουλία 
της η Ε.ΑΣ.Υ.Α., κάλυψε το χάσμα μεταξύ της βάσης του Σώματος και της Ηγεσίας, 
ανυψώνοντας το ηθικό των συναδέλφων.

•   Κρατούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί φυλακιστήριο για τα Καταστήματα 
Κράτησης της Χώρας, παραμένουν επί μακρό χρονικό διάστημα στα Αστυνομικά 
Κρατητήρια κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Π.Δ. 141/91, προκαλώντας  
δυσμενή σχόλια σε βάρος της Υπηρεσίας και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια 
των φρουρών αστυνομικών  τους, οι οποίοι γίνονται δέκτες έντονων  παραπόνων 
και καλούνται καθημερινά να παίξουν το ρόλο του γιατρού, του ψυχολόγου 
και του σωφρονιστικού υπαλλήλου. Οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας  
Αττικής ενώ διεκπεραιώνουν άμεσα τις προβλεπόμενες προς την Διεύθυνση 
Μεταγωγών - Δικαστηρίων ενέργειες, εντούτοις οι μεταγωγές καθυστερούν ακόμα 
και για εβδομάδες με ευθύνη των καταστημάτων Κράτησης που υπάγονται στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης.

•   Ένα πάρεργο τελείως άσχετο με τα καθήκοντα των υπηρετούντων στη Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Αττικής έπαυσε με πρωτοβουλία της Ένωσης Αθηνών και αφορούσε 
την εκτέλεση ένστολης υπηρεσίας σκοπού πέριξ του κτιρίου. Ευχαριστούμε τον κ. 
Γενικό για την  ανταπόκριση στο δίκαιο αυτό αίτημα των «ασφαλιτών».

•  Κεντρικά Τμήματα Ασφαλείας της Αθήνας λειτουργούν μόνο με λιγοστούς 
ηρωικούς συναδέλφους που έχουν απομείνει. Ελπίζουμε στις επικείμενες 
τακτικές μεταθέσεις να εισακουστούν οι προτάσεις των Υπηρεσιών αυτών, από τα 
Συμβούλια Μεταθέσεων για ενίσχυση με  προσωπικό.

•   Η καθημερινή μάχη μεταξύ των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ασφάλειας για ένα 
όχημα καλά κρατεί, λόγω του μικρού στόλου που έχει απομείνει σε λειτουργική 
κατάσταση. Είναι δυνατόν να «ζητιανεύουν» οι συνάδελφοι όχημα για 
πραγματοποίηση μεταγωγής κρατουμένου και την ίδια στιγμή κάποιοι Αξιωματικοί 
χωρίς να δικαιούνται,  τα έχουν μετατρέψει σε Ι.Χ.;

•  Ως πότε θα βάζουμε ρεφενέ για αναλώσιμα υλικά, συντήρηση οχημάτων 
& εξοπλισμού, ατομικά εφόδια και καθαριότητα; Σας είπε κανείς κύριοι της 
Κυβέρνησης ότι μας περισσεύουν; Το φιλότιμο εξαντλήθηκε. Έχουμε και 
οικογένειες να θρέψουμε.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων, στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στις Εισαγγελικές Αρχές απευθύνθηκε η 
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.

 Έχουν γραφτεί και ειπωθεί πολλά για τον περίφημο Νόμο 4322/2015, 
γνωστό και ως «Νόμος Παρασκευόπουλου». Γνωστό επίσης είναι ότι το 
συγκεκριμένο νομοθετικό εγχείρημα «προκάλεσε» μια μεγάλη συζήτηση 
για τις δυνατότητες, την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα σωφρονισμού και 
επανένταξης του Ελληνικού Σωφρονιστικού Συστήματος, την προστασία των 
πολιτών από αποφυλακισμένους ποινικούς παραβάτες μετά την κατίσχυση του 
Νόμου, τον υπερπληθυσμό των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων, τους 
ανήλικους παραβάτες κ.λ.π.

Όποια θέση κι αν έχει κάποιος για τον Ν. 4322/2015 – υπέρ ή κατά – δεν 
μπορεί να αποφύγει την κριτική ότι έως σήμερα δεν υπάρχει σαφής και γνωστή 
νομοθετική πρόβλεψη για το ποιος επιβλέπει, με ποιους τρόπους, πως θα 
εξευρεθούν πόροι και αστυνομικές δυνάμεις, ποιος έχει τον γενικό αστυνομικό 
συντονισμό. Δεν έχει προβλεφθεί – δύο (2) έτη μετά – ποιες είναι οι τυχόν κυρώσεις 
των συναδέλφων που είναι επιφορτισμένοι (πάντα πρόχειρα και αποσπασματικά) 
με την επιτήρηση ή «φύλαξή τους», σε περίπτωση που οι «εκτίοντες ποινή στην 
κατοικία τους» εξέλθουν αναιτιολόγητα ή αποδράσουν κ.λ.π.

Καθημερινά γινόμαστε δέκτες διαμαρτυριών συναδέλφων μας ότι ρισκάρουν 
χωρίς κανένα θεσμικό πλαίσιο και εγγύηση στη φύλαξή τους. Καταγγέλλουν 
συλλήβδην ότι είναι παντελώς ακάλυπτοι από κάθε άποψη και ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη για θεσμική συγκεκριμενοποίηση του πλαισίου επιτήρησης έστω και με 
μία αναλυτική εγκύκλιο.

Θεωρούμε απολύτως δικαιολογημένες τις αιτιάσεις των συναδέλφων 
και ιδίως εν όψει ότι ο αριθμός των εκτιόντων κατ’ οίκων (άρ. 3, παρ. 3 του 
Ν. 4322/2015 που τροποποιεί το άρ. 56 του Ποινικού Κώδικα) είναι ολοένα 
μεγαλύτερος.

Είναι απίθανη πλην όμως αληθινή αυτή η κατάσταση και πρέπει εδώ και 
τώρα να αποσαφηνιστεί πλήρως όλο το νομικό καθεστώς επιτήρησης, φύλαξης 
ή όπως ήθελε αλλιώς χαρακτηριστεί.

Στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και στον Αρχηγό του Σώματος 
απευθύνθηκε η Ομοσπονδία για τη μη χορήγηση επιδομάτων κατά την 
πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων Γ’ εκπαιδευτικής 
περιόδου (εκπαιδευτική σειρά 2015-2017)

Στους συναδέλφους μας Δόκιμους Αστυφύλακες, ναι μεν θα πιστωθούν 
οι εν λόγω τακτικές αποδοχές, ύψους 150,00 € περίπου (!!!), αλλά όχι οι 
προαναφερόμενες έκτακτες, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να καλύψουν τις 
στοιχειώδεις ανάγκες τους, αφού πλέον, όπως γνωρίζετε, δε διαμένουν ούτε 
σιτίζονται εντός της Σχολής τους, καθώς πραγματοποιούν την πρακτική τους 
εκπαίδευση στις Υπηρεσίες του Σώματος.

Μολονότι η Ομοσπονδία μας, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, ανέδειξε, 
το παραπάνω οικονομικό πρόβλημα των συναδέλφων μας, δυστυχώς η υπόθεση 
εκκρεμεί στο Υπουργείο Οικονομικών, σε ένα Υπουργείο δηλαδή, που αντί να 
δίνει λύσεις, διαιωνίζει τα προβλήματα των συναδέλφων.

• Επειδή, το οικονομικό πρόβλημα των Δοκίμων Αστυφυλάκων, δεν είναι 
απλό, αλλά έχει σύνθετες προεκτάσεις που αγγίζουν, τόσο την Υπηρεσία, όσο και 
την Κοινωνία

• Επειδή, δεν μπορούμε να αναμένουμε πότε και αν το Υπουργείο Οικονομικών 
θα υπογράψει την ως άνω ρύθμιση.

Παρακαλούμε όπως, άμεσα αποδεσμευτούν οι συνάδελφοι Δόκιμοι 
Αστυφύλακες από τις Υπηρεσίες που σήμερα πραγματοποιούν την πρακτική τους 
εκπαίδευση και υπάρξει μέριμνα για συνέχιση αυτής, είτε σε Υπηρεσίες που είναι 
πλησίον της Σχολής τους είτε σε περιοχές που διαθέτουν οι ίδιοι ή οι οικογένειές 
τους κατάλυμα με εξασφαλισμένη διατροφή, ώστε να μπορούν να επιβιώσουν. 
Παράλληλα, να υπάρξει μέριμνα για ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό των 
Υπηρεσιών που τους απασχολούν σήμερα, αφού δε θα διαθέτουν πλέον το 
απαιτούμενο αστυνομικό προσωπικό.

Ο ασφαλίτης

Κατ’ οίκον περιορισμός: Ακάλυπτοι οι αστυνομικοί 
από τον “νόμο Παρασκευόπουλου”

Να αποδεσμευτούν οι Δόκιμοι εφόσον δεν πληρώνονται ή 
να τοποθετηθούν σε περιοχές πλησίον των Σχολών τους ή  ή 
σε περιοχές που διαθέτουν κατάλυμα οι ίδιοι ή οι οικογένειές 
τους
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Ανοιχτή εκδήλωση στην Πλατεία Εξαρχείων

Απαγορεύτηκε από την Γ.Α.Δ.Α.  η ανοιχτή εκδήλωση  της Ομοσπονδίας μας στην Πλατεία Εξαρχείων

«Ανοιχτές και Ελεύθερες Πόλεις» Αν όχι τώρα, Πότε;

Την ούτως ή άλλως προαναγγελθείσα απαγόρευση της ανοιχτής συγκέντρωσής 
μας, στην Πλατεία Εξαρχείων, εμείς οι Έλληνες Αστυνομικοί που έχουμε ορκιστεί 
πίστη στο Σύνταγμα και υπακοή στους νόμους του Κράτους, ασφαλώς θα 
υπακούσουμε. Ας έχουν οι διοικούντες ολόκληρη την ευθύνη της δικής τους 
δειλίας.

Παράλληλα και προκειμένου να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας, αλλά και για 
να ενημερωθούμε κατ’ ιδίαν τους λόγους της ως άνω απαγόρευσης, αντιπροσωπία 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, επισκέφτηκε τον Γενικό 
Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, Υποστράτηγο κ. Αλκιβιάδη ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ, 
ο οποίος επικαλέστηκε ακριβώς τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ 
αριθμ. 3017/1/33 από 28/06/2017 συνημμένη απόφασή του.

Η επιδίωξή μας να ξεκινήσει επιτέλους διάλογος για ένα θέμα που όλοι 
γνωρίζουν και υποκρίνονται τον ανήξερο, θα επιτευχθεί αν όχι αύριο, λίγο 
αργότερα. Δεν θα έχουν οι διοικούντες για πολλές φορές το σθένος να ακυρώνουν 
ή και να καταργούν τον διάλογο. Είμαστε περήφανοι για την πρωτοβουλία μας, 
την οποία την υποστηρίζει η πλειονότητα της Ελληνικής Κοινωνίας. Τα θέματα 
λύνονται με διάλογο και δημοκρατικές διαδικασίες τις οποίες πιστεύουμε και 
υπηρετούμε παντοτινά.

Η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και ανθρώπων εμποδίζεται μέχρι την ανάληψη 
νέων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων από κάθε αρμόδιο φορέα, από την 
Κυβέρνηση, τα Πολιτικά Κόμματα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ή όποιον άλλον 
θεσμικό παράγοντα.

Εμείς οι Έλληνες αστυνομικοί, έχοντας βαθιά επίγνωση του ρόλου μας, 
αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε ούτε οι πλέον αρμόδιοι, ούτε οι πλέον ικανοί για να 
επιλύσουμε το μεγάλο και εγνωσμένο πρόβλημα των αποκλεισμένων περιοχών 
στην Αθήνα και αλλού. Φανήκαμε όμως, οι πλέον έντιμοι, οι πιο τολμηροί και 
αποτελεσματικοί.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε. Η συσπείρωσή μας, η ανταπόκριση του απλού 
κόσμου και ο ενθουσιασμός όλων των φορέων κάνουν πλέον επιτακτική την 
υποχρέωση της Πολιτείας για ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών και επίλυση 
του θέματος. Οι «κλειστές πόλεις» δεν έχουν θέση στα ελεύθερα Κράτη, ούτε 
και είναι ανεκτές από του ελεύθερους Πολίτες. Η Πολιτεία συνομολόγησε την 
ανικανότητά της. Όμως ο «σπόρος» φυτεύτηκε και είναι πλέον ευθύνη όλων –
κυρίως των Πολιτικών Κομμάτων- να τον καλλιεργήσουν.

Εμείς οι Έλληνες αστυνομικοί, ανήκοντες στον στενό πυρήνα του Κράτους, 
θα εξακολουθήσουμε να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων μας και των καταστατικών μας σκοπών, στην ανάδειξη των 
αληθινών προβλημάτων που αφορούν στην ασφάλεια των πολιτών και την 
εσωτερική ειρήνη του Κράτους, χωρίς αποκλεισμούς και «άβατα».

Το φυσικό δικαίωμα της ελεύθερης σκέψης και έκφρασης κτάται ήδη με τη 
γένεση και καμία εξουσία δεν μπορεί να το καταργήσει, αντίθετα οι διάφορες 
«απαγορεύσεις» δεν θα αποτελέσουν για πολύ άλλοθι στις ευθύνες των 
αρμοδίων.
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Επιμέλεια: ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Μιχαήλ, ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ΑΛΕΞΙΟΥ Κωνσταντίνος, ΔΟΥΒΛΗΣ Απόστολος
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Σπυρίδων, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος, ΤΖΑΝΗΣ Αντώνιος, ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ Σπυρίδων, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Η φωνή της Υ.ΜΕ.Τ.

Με την ανεύρεση της σορού την 09/07/2017 έσβησε και η τελευταία ελπίδα 
να βρεθεί ζωντανός ο Αντώνης μετά από 75 μέρες αναζητήσεων. Πολύ κρίμα να 
χάνονται έτσι συνάδελφοι.

Για πρώτη φορά στα χρονικά χαρακτήρισαν τη ΔΑΕΑ σαν ειδική υπηρεσία 
στις τοποθετήσεις των νεοπροαχθέντων Αρχιφυλάκων. Αυτό επιτεύχθηκε  μετά 
από πιέσεις των τριών μελών του Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών, προς σε όλες τις 
κατευθύνσεις, που υπηρετούν στην ΔΑΕ. Αυτό επίσης σημαίνει ότι όποιος από 
δω και στο εξής  προάγεται και επιθυμεί , θα παραμένει στην ΔΑΕΑ. Η αρχή έγινε 
από φέτος.

Μετά από αυτή την εξέλιξη κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει και με τους νέους 
Αστυφύλακες που βγαίνουν από την σχολή διότι με τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις, 
περίπου εκατό συνάδελφοι θα μετατεθούν για επαρχία και εντός ΓΑΔΑ.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι με την ανταπόκριση των συναδέλφων έχουμε 
δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο απόθεμα σε φιάλες αίματος και με αυτό το τρόπο 
μπορούμε να βοηθήσουμε όποιον συνάδελφο έχει ανάγκη.

Τα γεγονότα στο Ζεφύρι ξύπνησαν μνήμες από τις περιπολίες που είχαμε 
ενεργήσει για πάνω από ένα χρόνο στην περιοχή και οι  περισσότεροι θα θυμούνται 
ότι επικρατούν ακριβώς τα ίδια πράγματα και καταστάσεις.

Δυστυχώς κάποια προβλήματα τείνουν να γίνουν διαχρονικά. Κατάσταση 
οχημάτων, ληγμένα αλεξίσφαιρα, έλλειψη   δημοσίων ειδών κ.ά.

Η περιπολία Ηρώδου καλά κρατεί και ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε 
τη χρησιμότητα της, καθώς σε πρόσφατη επίσκεψη στο ΓΑΔΑ δεν μας δόθηκε 
καμία εξήγηση.

Μια απορία έχουμε, πως είναι δυνατόν στις ίδιες πορείες των συμβασιούχων 
καθαριότητας με διαφορά μιας μέρας, την πρώτη μέρα οι δυνάμεις να 
τοποθετούνται μέσα από τα “ρολά” και την δεύτερη έξω από τα “ρολά”, με 
αποτέλεσμα να δεχτούν επίθεση από τους διαδηλωτές;

Οι συλλήψεις που πραγματοποιούν οι άντρες των διμοιριών γιατί δεν 
αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Αστυνομίας; Έχουν κάποια διαφορά;

Στο Μαρκόπουλο εδώ και καιρό έχουν αποσπασθεί δέκα άτομα με 
αποκλειστική αρμοδιότητα την φύλαξη των κτιρίων. Τα άτομα ανήκουν στην 
ΥΜΕΤ και λαμβάνουν τα σχετικά επιδόματα. Όμως συνεχίζονται να διατίθενται 
βαθμοφόροι οι οποίοι πλέον αναγκάζονται να πηγαίνουν με ιδία μέσα για να 
εκτελέσουν υπηρεσία και τα έξοδα βαρύνουν τους ίδιους.

Είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν επιθυμούντες να μετατεθούν στις διμοιρίες 
και παρόλο που έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από μέρους μας, δεν έχει 
γίνει από τον κ. Γενικό η ικανοποίηση των αιτημάτων.

Είναι πολύ άσχημο να μαθαίνεις ότι ένα νέο παιδί και συνάδελφος 27 ετών, ο 
Αποστόλης, σκοτώθηκε με τη μηχανή του. Συλλυπητήρια στους γονείς του, στην 
οικογένειά του και στους συναδέλφους του στην διμοιρία. Για την Υ.ΜΕ.Τ. είναι 
άλλη μια μαύρη μέρα.

Μετά από παρά πολλές ενοχλήσεις συναδέλφων προς την Ένωσή μας για 
έλλειψη βασικών αναλώσιμων υλικών (όπως χαρτί Α4) στη Δ.Α.Ε.Α , μέλη του 
ΔΣ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με τη βοήθεια της δικηγόρου 
Ιωάννας Γκελεστάθη, ήρθαν σε επαφή με την κυρία Άντζελα Ρουσογιαννάκη 
της εταιρίας ROUA SOLUTIONS L.T.D και μέλος του ΔΣ του Ε.Β.Ε.Α, η οποία 
μερίμνησε ώστε να προμηθευτεί η Δ.Α.Ε.Α. σημαντική ποσότητα χαρτιού Α4, 

ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των επόμενων μηνών . Ένα μεγάλο ευχαριστώ 
εκ μέρος των συναδέλφων αλλά και από την Ένωσή μας . Στην δύσκολη αυτή 
οικονομική συγκυρία που οι αστυνομικοί πληρώνουν από την τσέπη τους για τα 
αυτονόητα, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι κάποιοι συμπολίτες μας είναι 
δίπλα μας στο δύσκολο έργο το οποίο επιτελούμε. 

Δωρεά χαρτιού Α4 στη Δ.Α.Ε.Α.
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Επιμέλεια: ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Αναστάσιος, ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Γεώργιος, ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος,
ΣΦΥΡΛΑΣ Απόστολος, ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΣ Γεώργιος, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ηλίας, ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χρήστος, ΓΑΡΔΙΚΗΣ Δημήτριος, ΓΕΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος

Τα νέα της Υ.Α.Τ.

Είμαστε μέσα στο καλοκαίρι και όπως έλεγαν παλιά: «Το καλοκαίρι δεν 
υπάρχουν ειδήσεις». Θα κάνουμε όμως μία προσπάθεια ώστε να γίνει αναδρομή 
του περασμένου διμήνου σε ότι αφορά την υπηρεσία μας.

Η εκδήλωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στα Εξάρχεια, ήταν πραγματικά τρομερή 
πρωτοβουλία. Να θυμόμαστε ότι κυρίως το θέμα αφορά τους υπηρετούντες 
στην Υ.Α.Τ.. Το «άβατο» εμείς το πληρώνουμε εδώ και 10ετίες. Ο «πολιτικός 
χουλιγκανισμός» έχει κυρίως στόχο εμάς και μετά βεβαίως τους υπόλοιπους 
αστυνομικούς που είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν στην περιοχή αυτή.

Γιατί πολλά ακούσαμε για το παραπάνω θέμα. Όλοι μας αγάπησαν ξαφνικά 
και φοβόντουσαν ότι θα γίνουν επεισόδια και θα έχουμε τραυματίες εξαιτίας της 
εκδήλωσης.

Επεισόδια γίνονται κάθε βράδυ. Έγιναν και εκείνο το βράδυ, αφού η 
απαγόρευση τελικά ήταν μονομερής (και είχαμε και τραυματίες). Μην μας αγαπάτε 
τόσο πολύ στα λόγια ορισμένοι. Αγαπήστε μας και με πράξεις.

Όσο για τις εντολές… Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Θα το γράφουμε συνέχεια 
το θέμα των εντολών. Θα του δίνουμε όση έκταση μπορούμε. Και εμείς αλλά και 
οι ανακοινώσεις της Ένωσης το στηλιτεύουν συνέχεια. Ακόμα και στη δικαιοσύνη 
έχουμε φτάσει (για να μην ξεχνιόμαστε). Αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό 
υπαγορεύει ο θεσμικός μας ρόλος και έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν μπορούμε να 
ασκήσουμε Διοίκηση.

Και τελειώνουμε με το θέμα του προσωπικού. Κάθε μέρα και λιγότεροι μένουμε. 
Οι ανάγκες όμως παραμένουν ίδιες. Μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων εντός 
και εκτός Γ.Α.Δ.Α., θα πρέπει ίσως να γίνει επαναπροσδιορισμός των αναγκών. 
Θα έπρεπε να έχει γίνει από καιρό αλλά από το Σεπτέμβρη είναι επιβεβλημένο. 
Ίσως να είναι υποχρεωτικό να μειωθεί και ο αριθμός των διμοιριών. Και για να μην 
κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, με αυτές τις συνθήκες, η εβδομαδιαία υπηρεσία 
(ακόμα μία κατάκτησή μας) θα γίνει «όνειρο θερινής νυκτός»

Μόνη λύση, να ενισχυθούμε τόσο στις μεταθέσεις εντός Γ.Α.Δ.Α. αλλά 
κυρίως να αλλάξει αυτή η διάταξη του Π.Δ. των μεταθέσεων που δεν επιτρέπει 
στους νεοεξερχόμενους Aστυφύλακες να τοποθετηθούν στη Δ.Α.Ε.. Με τους 
αρχιφύλακες έγινε μία αρχή, πρέπει όμως να υπάρξει συνέχεια. Η διάταξη αυτή 
είναι λάθος. Το έχουμε θέσει στους αρμοδίους και μέχρι να αλλάξει θα είναι πολύ 
ψηλά στην ατζέντα των ζητημάτων που η Ένωση Αθηνών θέτει.

Υ.Γ.: Εκεί που πηγαίναμε μια χαρά με τα νησιά, ήρθε ξαφνικά μία διαταγή να 
μεταβούν δύο διμοιρίες στη Μυτιλήνη για δέκα μέρες για κάποια έκτακτη ανάγκη. 
Χωρίς να υπολογίζουνε ότι είμαστε σε περίοδο αδειών, χωρίς να κόψουνε κάποιο 
σημείο εδώ στην Αττική. Αναρωτιόμαστε τι καλοκαίρι θα κάναμε αν δεν είχανε 
γίνει τόσες προσπάθειες οι διμοιρίες που πηγαίνουν στα νησιά να μειωθούνε από 
εφτά σε τρεις.

Mέλη του Δ.Σ. της Ένωσης και αντιπρόσωποι στην 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. που υπηρετούν στην Υ.Α.Τ. συναντήθηκαν 
στην έδρα της Υπηρεσίας με τον Διοικητή, Αστ. 
Διευθυντή κ. ΤΣΙΡΟ Σπυρίδωνα, έναν από τους 
Υποδιοικητές και τους τέσσερις Τμηματάρχες της 
Υ.Α.Τ. Τα ζητήματα που τέθηκαν από πλευράς μας, 
τα οποία και εδόθησαν σε μορφή υπομνήματος στους 
παρευρισκόμενους Αξιωματικούς είναι τα κατωτέρω:

Υπηρεσιακά οχήματα. Η καταλληλότητα 
αυτών: Επικινδυνότητα σε μετακινήσεις μακρινών 
αποστάσεων.

Υλικοτεχνική υποδομή. Παρατηρείται έλλειψη 
ακόμα και των πιο αναγκαίων υλικών (κράνη, ασπίδες) 
που καθημερινά χρησιμοποιούν οι διμοιρίες.

Σταθερά σημεία και επικινδυνότητα αυτών. 
Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στη διμοιρία 
που εκτελούσε υπηρεσία επί της οδού Χαριλάου 
Τρικούπη 50 είναι επιβεβλημένη η τήρηση των 
όσων προβλέπονται για τη σταθερή φύλαξη (Π.Δ. 
141/1991, Υπ. Απόφαση για τη Δ.Α.Ε.Α.) 

Ραγδαία μείωση του προσωπικού. Με το νέο 
Π.Δ. των μεταθέσεων κανείς νεοεξερχόμενος δεν 
μπορεί να υπηρετήσει οπουδήποτε αλλού πέραν 

των Αστυνομικών Τμημάτων. Γεγονός που επηρεάζει 
άμεσα τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων.

Ασάφεια επιχειρησιακών εντολών ακόμα 
και στις πιο απλές εκδηλώσεις που μπορεί να 
αποβεί μοιραία για τη σωματική ακεραιότητα των 
συναδέλφων είτε να τους οδηγήσει σε πειθαρχικές – 
ποινικές διώξεις. Ασάφεια που παρατηρείται κυρίως 
από επικεφαλής μέτρων εκτός Δ.Α.Ε.Α.

Μέτρα φύλαξης της έδρας της Υ.Α.Τ.. 
Επικινδυνότητα των σημείων φύλαξης – εξοικονόμηση 
προσωπικού για τις καθημερινές υπηρεσιακές 
ανάγκες.

Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα 
καθώς από τη μεριά της Διοίκησης υπήρξε απόλυτη 
κατανόηση και επιθυμία εξεύρεσης λύσεων. Στο 
σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε ότι αυτά 
αλλά και πολλά άλλα αφορούν κυρίως Διαταγές 
Υπηρεσιών που προΐστανται της Υ.Α.Τ. ή της Δ.Α.Ε.Α. 
Η Ένωσή μας μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα 
πραγματοποιήσει συναντήσεις - παρεμβάσεις ούτως 
ώστε να εξευρεθεί επιτέλους λύση σε προβλήματα 
που χρονίζουν όπως το ωράριο εργασίας, η 
υλικοτεχνική υποδομή και τα σταθερά σημεία.

Ένα ακόμα σοβαρότερο θέμα είναι η μείωση 
του προσωπικού, πρόβλημα το οποίο επιδεινώνεται 
με τη διάταξη του νέου Π.Δ. των μεταθέσεων, η 
οποία ουσιαστικά αποκλείει τη Δ.Α.Ε.Α. από την 
τοποθέτηση νεοξερχόμενων όλων των βαθμών την 
ώρα που οι απαιτήσεις και οι υπηρεσιακές ανάγκες 
όλο και αυξάνονται. Το ανωτέρω ζήτημα προκαλεί 
αναστάτωση στις τάξεις των υπηρετούντων στη 
Δ.Α.Ε.Α.. Αναστάτωση η οποία γίνεται ακόμα 
μεγαλύτερη μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για το 
μισθολόγιό μας και το θέμα που έχει προκύψει με 
το ειδικό επίδομα Μ.Α.Τ.- Ε.Κ.Α.Μ. Ελπίζουμε ότι σε 
σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει πράξη η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση που θα ορίζει το συγκεκριμένο 
επίδομα ώστε να σταματήσει η παραφιλολογία. Η 
Ένωσή μας όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια 
θα είναι δίπλα στους συναδέλφους της πολύπαθης 
αυτής Υπηρεσίας και θα αγωνίζεται με μόνο γνώμονα 
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους.

Υ.Γ. Μετά από πιέσεις  της Ένωσης Αθηνών 
και της Π.Ο.ΑΣ.Υ., η Δ.Α.Ε.Α. συμπεριλήφθηκε 
στις εξαιρέσεις όσον αφορά  τους  νεοπροαχθέντες 
Αρχιφύλακες.

Η Ένωση Αθηνών συναντήθηκε με τη Διοίκηση της Υ.Α.Τ.
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Αιτήσεις ακυρώσεως Ανθυπαστυνόμων που διεκδικούν 
την προαγωγή τους στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ 
κατά παρέκκλιση της διάταξης του αρ. 7 παρ. 7 του Ν. 
3686/2008.

Δώστε τον οβολό σας

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια αύξηση του φαινομένου (βάλε το χέρι στην 
τσέπη) για τους αστυνομικούς στην Ελλάδα. Σημεία των καιρών θα πει κάποιος.

Δηλαδή παίρνουμε τόσα πολλά που περισσεύουν να δίνουμε και για τα 
λειτουργικά έξοδα των Υπηρεσιών; Δεν φτάνουν οι τεράστιες περικοπές που 
έχουν γίνει στο μισθό μας, πρέπει να δίνουμε από το υστέρημά μας για να 
γίνεται εύρυθμα η λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών; Πόσα παραδείγματα να 
αναφέρω;

• Από την τσέπη μας πληρώνουμε τα αναλώσιμα όπως χαρτί, μελάνι κλπ για 
να φέρουμε σε πέρας την γραμματειακή υποστήριξη.

• Από την τσέπη μας πληρώνουμε τις μικροζημιές στα περιπολικά και τις 
μοτοσυκλέτες.

• Από την τσέπη μας πληρώνουμε για να έχουμε αξιόπιστο εξοπλισμό στις 
εξαρτήσεις μας.

• Από την τσέπη μας πληρώνουμε για να έχουμε συστήματα επικοινωνίας που 
να είναι αξιόπιστα.

• Από την τσέπη μας πληρώνουμε για τον καθαρισμό των κτιρίων.
• Από την τσέπη μας πληρώνουμε για να έχουμε αλεξίσφαιρα τα οποία δεν 

έχουν λήξει.
 Και η λίστα με το τι πληρώνουμε από τον πετσοκομμένο μισθό μας δεν έχει 

τέλος.
Ευτυχώς έχουμε τις χορηγίες από διάφορους ιδιώτες!!!
Πρέπει δηλαδή να γινόμαστε επαίτες και να παρακαλάμε για τα αυτονόητα. 

Αν δηλαδή δεν είχαμε και τους πολίτες - φίλους της αστυνομίας οι οποίοι 
ομολογουμένως βοηθούν την κατάσταση, έχει σκεφθεί κανένας τι θα γινόταν;

Και εκεί όμως πρέπει να υπάρχει κάποιος με δυνατές δημόσιες σχέσεις, ο 
οποίος πρέπει να ψάξει και να βρει χορηγό που να «συμπαθεί» την αστυνομία.

Τελικά έχω την αίσθηση ότι είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση την 
οποία έχουμε αποδεχθεί και θα συνεχιστεί, κανένας δεν ξέρει για πόσο.

Πρέπει οι αρμόδιοι να δουν την κατάσταση σοβαρά και να πάψουν να 
πιστεύουν ότι οι αστυνομικοί θα βγάζουν για πάντα το «φίδι από την τρύπα».

Στο κάτω κάτω είμαστε κι εμείς εργαζόμενοι και εκτός από υποχρεώσεις, 
έχουμε και δικαιώματα, όπως αυτό της αξιοπρέπειας στην εργασία μας.

Τα συνδικαλιστικά όργανα έχουν κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες καθώς 
και κινητοποιήσεις προκειμένου να πιέσουν τους αρμόδιους να δώσουν επιτέλους 
λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα. Είδομεν…

Του Μπαλάσκα Χρήστου
Αντιπροέδρου Ε.Α.ΣΥ.Α.

Με την υπ’ αρ. 1528/2017 Απόφαση του Γ’Τμήματος του Σ.τ.Ε., παραπέμφθηκε 
να δικαστεί την 5 Οκτωβρίου 2017 στην Επταμελή Σύνθεση του οικείου Τμήματος 
του Σ.τ.Ε. η υπ’ αρ. ΕΦ23/8-2-2012 (Τσικίνης Κωνσταντίνος κλπ) Έφεση που έχουν 
ασκήσει διά του Δικηγορικού Γραφείου του Νομικού Συμβούλου της Ένωσης 
Αθηνών, 21 συνάδελφοι κατά της υπ’ αρ. 240/2011 απόφασης του Ε’ Τμήματος 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που αφορά στο ζήτημα της προαγωγής των 
Ανθυπαστυνόμων σε Υπαστυνόμους Β’ κατά παρέκκλιση του αρ. 7 παρ. 7 του Ν. 
3686/2008.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη παραπομπή είναι η πρώτη που λαμβάνει χώρα 
και διά αυτής έχει για πρώτη φορά κριθεί ότι η εν λόγω Έφεση είναι κατ’ αρχάς 
νόμιμη και παραδεκτή, γίνεται αντιληπτό ότι η εκδίκασή της είναι πλέον μείζονος 
σπουδαιότητας και η έκβαση της εν λόγω δίκης θα κρίνει άπαξ και διά παντός το 
μεγάλο αυτό ζήτημα της συνταγματικότητας ή μη της διάταξης του αρ. 7 παρ. 7 
του Ν. 3686/2008.

Όσον αφορά την άσκηση νέων αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου, για όσους ανθυπαστυνόμους επιθυμούν να διεκδικήσουν 
την αναδρομική προαγωγή τους στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’, η Ένωσή μας, 
προς αποφυγή τυχόν άσκοπων εξόδων και ταλαιπωρίας, προτείνει την τήρηση 
στάσης αναμονής έως την έκδοση απόφασης επί της ανωτέρω Έφεσης, καθώς η 
έκβασή της είναι αυτή η οποία θα κρίνει και την έκβαση μελλοντικών αιτήσεων 
ακυρώσεως επί του θέματος.

Κρίνεται λοιπόν φρονιμότερο να αναμείνουμε το αποτέλεσμα της ανωτέρω 
δίκης, και σε περίπτωση θετικής έκβασης, να προχωρήσουμε κατόπιν μαζικά σε 
νέες αιτήσεις ακυρώσεως στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο.
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Ενημέρωση σχετικά με τα μόρια

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αθηνών ενέκρινε τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Δ.Α.Ε.Α. την 
Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.ΑΣ.Υ.Α., όπου 
υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από τα μέλη της Ένωσης, ο Οικονομικός 
και Διοικητικός Απολογισμός του έτους 2016 και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος 
έτους. Ο πρόεδρος της  Ένωσης Αθηνών κ. Μαυραγάνης Χρήστος τοποθετήθηκε 
γύρω από θέματα που απασχολούν τα μέλη μας και αντιμετωπίζουμε καθημερινά 
ως εργαζόμενοι αστυνομικοί.

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Ρήγας Νικόλαος παρουσίασε τον Διοικητικό 
Απολογισμό και ο Ταμίας κ. Μαυραγάνης Φώτης τον Οικονομικό Απολογισμό. 
Επίσης, κατά την διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ένωσης Αθηνών βράβευσε τους συναδέλφους- μέλη της Ένωσής 
μας που αποτελούν την επιχειρησιακή ομάδα ληστειών του Τμήματος Δίωξης 

Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με αφορμή 
τη μεγάλη επιτυχία της αναίμακτης σύλληψης επικίνδυνου ένοπλου κακοποιού 
σχετιζόμενου και με την τρομοκρατία, στις αρχές του έτους, αναγνωρίζοντας 
την μεγάλη προσφορά τους στην Υπηρεσία και την Κοινωνία, ερχόμενοι συχνά 
αντιμέτωποι με αδίστακτους ένοπλους κακοποιούς. Τη βράβευση αυτή προλόγισε 
ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης κ. Χρυσάφης Γρηγόριος. Η συναινετική Γενική 
Συνέλευση των Σωματείων, η οποία αποτελεί την κορωνίδα των λειτουργιών 
του συνδικαλισμού, σηματοδοτεί το κλίμα στο οποίο πρέπει να πορευτεί το 
συνδικαλιστικό κίνημα στις κρίσιμες εποχές που έρχονται.

Η σύνθεση και η συνεννόηση είναι το κλειδί για την επίλυση των προβλημάτων 
μας και πρέπει να αποτελεί ένα στοίχημα για όλους μας.

Επειδή τα ερωτήματα των συναδέλφων – μελών της Ένωσης Αθηνών 
αναφορικά με τον υπολογισμό των μορίων και τις τροποποιήσεις που επήλθαν 
στο Π.Δ. 100/2003 από το Π.Δ. 75/2016 είναι πολλά, διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

      Ο υπολογισμός των μορίων πλέον θα γίνεται με βάση την τελευταία αίτηση 
μετάθεσης και του τελευταίου τόπου συμφερόντων.

      Π.χ. Συνάδελφος που υπηρετεί στην Αθήνα και είχε δηλώσει για 10 
χρόνια ως Τόπο Συμφερόντων τα Δωδεκάνησα και την 31 Δεκεμβρίου άλλαξε τον 
Τόπο Συμφερόντων στα Τρίκαλα, τα μόρια της απόστασης αναπροσαρμόζονται 
και θα υπολογίζονται σαν να είχε πάντα ως Τόπο Συμφερόντων τον τελευταίο 
τόπο υποβολής αίτησης μετάθεσης, δηλαδή τα Τρίκαλα, λαμβάνοντας τα μόρια 
της απόστασης από Αθήνα για Τρίκαλα και ΟΧΙ από Αθήνα για Δωδεκάνησα συν 
τον τελευταίο χρόνο από Αθήνα για Τρίκαλα.
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Ο “βασιλιάς” παραμένει 
“γυμνός”

H συναδελφικότητα είναι καθοριστικής σημασίας
για τη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας

Ιούνιος 2017. Οι μάχες στα Εξάρχεια καλά κρατούν. Θεωρίες πολλές. Άλλες 
τόσες συνομοσιολογικές, περί συμφερόντων, περί προσχεδιασμένου ή ...βολικού 
“αβάτου” και άλλες ακόμη τόσες, που αν αρχίσουμε την ανάλυση τώρα δεν 
ξέρω και γω πότε θα τελειώσουμε. Πάντως σε σοβαρές απαντήσεις και λύσεις 
αποκλείεται να καταλήξουμε και αυτό γιατί ως γνωστόν όπου λαλούν πολλοί 
κοκόροι αργεί να ξημερώσει...

Μέσα σε όλο αυτό το χάος και αφού οι καθημερινές επιθέσεις στις 
αστυνομικές δυνάμεις κυρίως της ΥΑΤ που βρίσκονται πέριξ της Πλατείας, στην 
Μπουμπουλίνας, στην Πατησίων και φυσικά στα γραφεία του πρώην ΠΑΣΟΚ, 
έχουν γίνει από συνήθεια, σίγουρα λατρεία, η ΠΟΑΣΥ, στα πλαίσια του ρόλου 
της, αποφασίζει να ανοίξει ξανά έναν δίαυλο επικοινωνίας με όλους τους φορείς 
για το μέγα θέμα των Εξαρχείων. Θέλοντας, ειλικρινά να πιστεύω, με πρωταρχική 
πρόθεση να προστατέψει όλους τους συναδέλφους που τον τελευταίο καιρό, έχουν 
περιοριστεί στον ρόλο είτε του θεατή, είτε ακόμη χειρότερα του προπονητικού 
σάκου, με κίνδυνο της σωματικής ακεραιότητάς τους και όχι μόνο, και κατά 
παράλληλο τρόπο να αναδείξει το ζήτημα της μεγάλης ανομίας στην περιοχή, 
και μιας ιδιαίτερης κατάστασης που υφίσταται για πολλά χρόνια τώρα, αν όχι 
να προλάβει έναν νέο Γρηγορόπουλο ίσως... Διαλέγει ως τόπο συνάντησης και 
ανταλλαγής απόψεων την πλατεία Εξαρχείων ( γιατί όχι, άλλωστε...;;;! ), καλώντας 
όλους τους πολιτικούς φορείς αυτής της πόλης να παρευρεθούν στο κέντρο του 
σημείου ενδιαφέροντος, σηκώνοντας “λευκή” σημαία, αφού η κατάσταση έχει 
ξεπεράσει σίγουρα κάθε όριο, από κάθε άποψη, με το θέμα να είναι ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, 
καθαρά και ξάστερα, ΜΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ. Διότι, δεν 
πιστεύω να έχει κανένας μας αμφιβολία για τις επιχειρησιακές δυνατότητες, τις 
ικανότητες ή εν γένει την δυναμική κάποιων υπηρεσιών της Αστυνομίας μας...

Απλά, η Αστυνομία εκτελεί εντολές, είτε μας αρέσει είτε όχι και σπανίως 
ενεργεί αυτοβούλως. Τέλος.

Γι’ αυτό λοιπόν και όταν η ΓΑΔΑ απαγόρεψε, (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 
αλυσιδωτές αντιδράσεις και συνθήκες) την συγκέντρωση της ΠΟΑΣΥ, η απόφαση 
για αναβολή της εκδήλωσης ήτανε μονόδρομος, με ότι κι αν αυτό συνεπάγεται. 
Αν και θα είχε πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον η πραγματοποίησή της, πόσο 
μάλλον ειδικότερα για το αναπάντεχα επαυξημένο ενδιαφέρον συμμετοχής, για 
πρώτη φορά, πάρα πολλών συναδέλφων. Κρίμα.

Στην απέναντι όχθη βεβαίως, τα παιδιά των Εξαρχείων, στο άκουσμα της 
είδησης, αφού αρχικά ξαφνιάστηκαν, στην συνέχεια πείσμωσαν τόσο πολύ, που 
στύλωσαν τα πόδια, απειλώντας Θεούς και Δαίμονες πως αν οι “μπάτσοι” βάλουν 
πόδι στην Πλατεία θα γίνει μακελειό...

Άσε που μετά το πήγαν παραπέρα... μιας και  ξετρελάθηκαν στην ιδέα να 
διευρύνουν τον στίβο μάχης και στην πλατεία Κολωνακίου. Όπως παλιά... η 
μολότοφ στα δύο...

Μάλιστα, δυσαρεστήθηκαν τόσο πολύ που η απαγόρευση αφορούσε και 
τις δικές τους συγκεντρώσεις (ορθότατα, ομοίως), που είπανε να ξεφορτώσουν 
όλες τις προμήθειες που είχανε για το πάρτι της υποδοχής μας στο τραπέζι του 
διαλόγου, πάνω στις διμοιρίες της ΥΑΤ, πέριξ του “κάστρου” του Πολυτεχνείου.

Τζάμπα θα πηγαίναν τόσες  “ετοιμασίες”;;; Τόσα “επιχειρήματα”;;;
Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του “διαλόγου“ είχαμε έναν συνάδελφο της 

ΥΑΤ σοβαρά τραυματισμένο από μολότοφ και μερικούς ακόμη με μικρότερα 
τραύματα. Στην... λίστα και αυτοί. Ένας αριθμός. Συνεισφορά στην στατιστική, 
χωρίς να ιδρώσει ιδιαιτέρως το αυτί κανενός... ΩΣ ΠΟΤΕ;;; 

Απ’ ότι είμαι σε θέση να καταλαβαίνω... είς τους αιώνες των αιώνων... Αμήν.
Τι κι αν επιβεβαιώθηκε με σχεδόν απόλυτο τρόπο ότι ο βασιλιάς είναι όντως 

γυμνός πάρα πολλά χρόνια τώρα;;; 
Αν υποθέσουμε ότι όλο αυτό το θέμα με τις συγκεντρώσεις και τις  

“αντισυγκεντρώσεις” στην πλατεία Εξαρχείων είχε εν μέρει νικητές και 
ηττημένους, σίγουρα ο καθένας μας θα μπορούσε να αναδείξει μερικούς, από 
τους  διαπλεκομένους. Είτε έγινε λοιπόν, είτε δεν έγινε...”μια τρύπα στο νερό”, η 
ουσία παραμένει η ίδια.

Η αναρχία (όχι ως ιδεολογία) και η εγκληματική δράση ορισμένων στα 
Εξάρχεια, ζεί και βασιλεύει και τους προστάτες της Δημοκρατίας δεν τους 
προστατεύει ουσιαστικά κανένας.

Ως αντιπρόσωπος των συναδέλφων, και με αφορμή τα τεκταινόμενα, 
υποχρεούμαι να κρούσω για μία ακόμη φορά την... καμπάνα του επερχόμενου 
κινδύνου.

Χωριανοί!!... Χωριανοί!!... το  ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΚΙ Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ 
ΑΝΘΕΙ!!!!

Πάρα πολλοί συνάδελφοι σε διάφορες υπηρεσίες, δεν διακρίνουν πλέον τον 
λόγο που θα πρέπει να “σκοτώνονται” σε έναν ανούσιο πόλεμο, να περνάνε τις 
μέρες τους στο 401 ή να λείπουν από τα σπίτια τους κάθε τόσο, χωρίς ιδιαίτερο 
υπηρεσιακό λόγο, και πέρα από κάθε καλώς εννοούμενη υψηλή αίσθηση του 
καθήκοντός τους. Επίσης, δεν κατανοούν τον λόγο που πρέπει να ψήνονται στον 
ήλιο στους 40° με 42° - χωρίς οχήματα ή χωρίς κλιματιστικό και βαρέθηκαν ή 
δεν έχουν πια να πληρώνουν από την τσέπη τους για όλα ή ρεφενέ (από φρέον, 
μικροεπισκευές οχημάτων, αλεξίσφαιρα, στολές, μπλουζάκια, καθαριότητα, 
μέχρι χαρτί Α4 και μελάνια για τους εκτυπωτές) λόγω αδυναμίας ή ανυπαρξίας της 
διοικητικής - υπηρεσιακής μέριμνας, κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Καλή δικαιολογία τα Μνημόνια... αλλά για μερικά άλλα θεματάκια ή για 
ορισμένα άλλα υπουργεία, ως διά μαγείας... λεφτά υπάρχουν.

Επιπλέον, έχουν παντελώς απογοητευτεί που έχουν 15, 20 και 25 χρόνια στην 
ΑΘΗΝΑ, στην πρώτη γραμμή, μετακινούμενοι κάθε τόσο σε όλο τον νομό Αττικής 
και εκτός αυτού, δουλεύοντας στατιστικά και πραγματικά σε πιο επικίνδυνο 
περιβάλλον, με ιδιαίτερο φόρτο εργασίας, οι ίδιοι και οι ίδιοι ή ακόμη και πιο 
λίγοι(!), υπό αληθινά αντίξοες συνθήκες και δεν μπορούν να πάρουν μια ΔΙΚΑΙΑ 
μετάθεση στον τόπο τους, αφού δεν παίρνουν ΟΥΤΕ ΜΙΣΟ ΜΟΡΙΟ παραπάνω για 
την  “ταλαιπωρία“ που υφίστανται, σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Ελλάδος 
που χαρακτηρίζονται ως Δυσμενείς Υπηρεσίες και όχι μόνο...

Στο τέλος τέλος, σιχάθηκαν να δικαιολογούνται που κάνουν την δουλειά 
τους όπως ορκίστηκαν και  όπως εκπαιδεύτηκαν και δεν υπάρχει στο παραμικρό 
η ανάλογη εκτίμηση στην προσφορά τους - όχι πως το επιδιώκουν κιόλας! 
Πρόσφατα βέβαια, έτσι για την ιστορία, να σημειώσουμε ότι η Καγκελάριος κα 
Μέρκελ, αλλά και ο Πρόεδρος της Γερμανίας κ.Σταϊνμάιερ, έχοντας πίσω τους 
ακριβώς αστυνομικούς, πυροσβέστες, διασώστες και... ΜΑΤ της αστυνομίας του 
Αμβούργου, στην ίδια εικόνα, ευχαρίστησαν θερμότατα τις δυνάμεις αυτές για τις 
υπηρεσίες τους και την αντιμετώπιση των επεισοδίων που έλαβαν χώρα κατά την 
διάρκεια της συνόδου των G20.

Δείτε εικόνες ή βίντεο και βρείτε τις διαφορές... με τα συμπεράσματα δικά σας.
Όπως και να’ χει, το να αφήνεις κάποιες υπηρεσίες απλά στην μοίρα τους, 

απαξιώνοντας ή υποβαθμίζοντάς τες με τον έναν ή άλλο τρόπο, δεν είναι ότι πιο 
σώφρον μπορείς να κάνεις, διότι ίσως έτσι, κατά κάποιον τρόπο κάποια στιγμή, 
η δική σου μοίρα να εξαρτηθεί ανέλπιστα ή παροδικά απ’ την δικιά τους μοίρα.

Σε αυτή την περίπτωση αξιωματικά....
Η μοίρα σου θα είναι άμεσα συνυφασμένη με το σύνολο των αποφάσεων που 

πήρες, για την δικιά τους μοίρα...

Η συναδελφική αλληλεγγύη εκφράζει  το βαθμό ενδυνάμωσης των δεσμών 
μεταξύ των μελών του Σώματος κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ειδικά όταν ένα 
μέλος κινδυνεύει, τα υπόλοιπα συσπειρώνονται στο πλευρό του και οι σχέσεις 
φτάνουν στο μέγιστο βαθμό.

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποδομηθεί το 
Σώμα είναι να πληγεί η συναδελφικότητα. Πρώτα, απαξιώνοντας θεσμούς που την 

προάγουν, όπως τα Σωματεία και οι Αντιπρόσωποι και στη συνέχεια εκθέτοντας σε 
κίνδυνο  μέλη του Σώματος. Έτσι δίνεται η εντύπωση στον πολίτη ότι δεν μπορούν 
να προστατευτούν, ούτε τα μέλη της κοινωνίας.

Συμπερασματικά, η προστασία των θεσμών που ενισχύουν τη συναδελφικότητα 
είναι καθοριστικής σημασίας για την ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας και 
τη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας.

Του Παπαγεωργίου Γεώργιου 
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Του Παππά Παναγιώτη 
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.



σύγχρονηαστυνομία11

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών 
αφουγκραζόμενο τα καθημερινά πανθομολογούμενα προβλήματα των 
Υπηρεσιών και των συναδέλφων – μελών της Ένωσης,  που υπηρετούν στα 
γεωγραφικά όρια των αρμοδιοτήτων της, συναντήθηκε με τον Γενικό Αστυνομικό 
Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ. Ασημακόπουλο Ιωάννη όπου συζήτησε μαζί 
του τα κάτωθι θέματα και ζήτησε την επίλυσή τους, 

Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 
- Έλλειψη προσωπικού
Ενίσχυση με προσωπικό στις τακτικές μεταθέσεις που αιτούνται μετάθεση στην 

Άμεση Δράση, ειδάλλως να κοπεί η διάθεση προσωπικού της Α.Δ. σε μέτρα-
ακίνητους στόχους. 

Δ.Α.Ε.Α. (Υ.ΜΕ.Τ.-Υ.Α.Τ.): 
- Έλλειψη προσωπικού λόγω αφαίμαξης των Υπηρεσιών
Διμοιρίες με μικρή αριθμητική δύναμη που συχνά χωρίζονται σε υπο-ομάδες.
Να ενισχυθεί η Διεύθυνση στις τακτικές μεταθέσεις καθώς και με τοποθετήσεις 

νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων για να εκδίδεται η εβδομαδιαία υπηρεσία χωρίς 
προβλήματα και αλλαγές. 

Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 
- Έλλειψη προσωπικού – μεγάλος αριθμός μέτρων 
Λειψανδρία Υπηρεσιών. Διακοπή της διαταγής διάθεσης σε καθημερινή βάση 

σε άλλες Υπηρεσίες όπως Μεταγωγών – Δικαστηρίων, ώστε το προσωπικό να 
ασχολείται με τα αμιγώς υπηρεσιακά του καθήκοντα. Ενίσχυση με προσωπικό στις 
τακτικές μεταθέσεις. Παλαιωμένος στόλος οχημάτων και μηχανών. 

Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ: 
Διακοπή διάθεσης δύναμης στη Δ/νση Μεταγωγών λόγω φόρτου εργασίας 

εξαιτίας του μεταναστευτικού προγράμματος (60 άτομα την εβδομάδα σε ενίσχυση 
του μεταγωγών στα δικαστήρια).

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ: 
Υπερβολικός αριθμός Αστυνομικών που διατίθενται σε μέτρα τάξης (γήπεδα, 

εκδηλώσεις κ.λ.π.) σε σχέση με την επικινδυνότητα του γεγονότος και μη έγκαιρη 
έκδοση Διαταγών μέτρων τάξης και ασφαλείας από τη Γ.Α.Δ.Α. με αποτέλεσμα 
να δημιουργούνται υπηρεσιακές δυσλειτουργίες και να ανακαλούνται τελευταία 
στιγμή οι ημερήσιες αναπαύσεις του προσωπικού. 

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 
- Διάθεση αστυνομικών της Ασφάλειας για σκοπιά στην φρουρά Α.Μ.Α. 
Πρόκειται για πάρεργο άσχετο με τα καθήκοντα και το αντικείμενο στο οποίο 

εργάζονται καθημερινά. Δημιουργούνται υπηρεσιακές δυσλειτουργίες στις 
Υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται, ιδίως εν μέσω καλοκαιρινών αδειών. 

Με Διαταγή της ΓΑΔΑ ικανοποιήθηκε το ανωτέρω αίτημα της Ένωσης Αθηνών.
Γενικό πρόβλημα όλων των Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α. 
Φύλαξη στόχων:
• Οι καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες που ενισχύονται προτείνουν κατά καιρούς 

να κοπούν ή να μετατραπούν σε επιτήρηση στόχοι οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ 
κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Ζητάμε τη θετική ανταπόκριση της Γ.Α.Δ.Α. ώστε 
να εξοικονομηθεί προσωπικό στις Υπηρεσίες και να μην εκτίθενται σε κίνδυνο οι 
αστυνομικοί που εκτελούν υπηρεσία κατά μόνας και ακίνητοι. 

•  Έλλειψη καθαριότητας σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες. 
Για όλα τα παραπάνω φλέγοντα ζητήματα ο κ. Γενικός ανέφερε ότι πρόκειται 

να αναλάβει σχετικές  πρωτοβουλίες για την άμεση επίλυσή τους και ανακούφιση 
των μελών της Ένωσής μας, με σχετικές παρεμβάσεις του.

Συνάντηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με τον Γενικό 
Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ. Ασημακόπουλο
Αλκιβιάδη για ζητήματα που απασχολούν τα μέλη μας

Κατάθεση αίτησης στην Ειδική Τριμελή Επιτροπή για την παράνομη παράλειψη της Διοίκησης 
να συμμορφωθεί με την υπ’ αριθ. 1127/2016 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ

Κατατέθηκε ενώπιον της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Συμμόρφωσης του 
ΣτΕ κοινή Αίτηση των Ομοσπονδιών Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α, προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν η Διοίκηση έχει πλήρως και προσηκόντως συμμορφωθεί με τις 
αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού και ειδικότερα με την υπ’ αρ.1127/2016 
της Ολομέλειάς του. Η συμμόρφωση αφορά τόσο στο παρελθόν χρονικό 
διάστημα 2012 έως και 2016, όσο και από 2017 και επέκεινα, με την κατισχύη 
του ν.4472/2017.

Σε περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή διαπιστώσει πλημμελή συμμόρφωση, 
θα χορηγήσει εύλογη προθεσμία προς τούτο και, εάν και αυτή παρέλθει άπρακτη, 
θα επιβάλλει πρόστιμο, όπως ήδη έχει πράξει κατά το πρόσφατο παρελθόν 

Το δικόγραφο της Αίτησης Συμμόρφωσης συνυπογράφεται και από τον 
Νομικό Σύμβουλο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α, γεγονός που καταδεικνύει την συστράτευση 
όλων των Αστυνομικών -Αξιωματικών και Υπαξιωματικών- στην προάσπιση των 
κοινών συνταγματικών δεδομένων.



Η  «Σύγχρονη Αστυνομία» στο Ίδρυμα 
«Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας»
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Το Ίδρυμα Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
κοινωφελούς χαρακτήρα, με σκοπό την ηθική, κοινωνική και οικονομική στήριξη και 
συμπαράσταση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και των οικογενειών του, 
στο πλαίσιο της πρόνοιας και αλληλεγγύης του Σώματος, καλύπτοντας έτσι πάμπολλες 
ανάγκες.

   

Συγκεκριμένα, στο Ίδρυμα λειτουργούν:
1. Ο Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής, με σκοπό την παροχή οικονομικής 

ενίσχυσης στο προσωπικό του Σώματος και τις οικογένειές του.
2. Ο Λογαριασμός Αρωγής ορφανών τέκνων του προσωπικού της Ελληνικής 

Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, με σκοπό την παροχή οικονομικής 
στήριξης στα τέκνα των θανόντων συναδέλφων μας.

3. Βασική αποστολή του Ιδρύματος αποτελεί η οργάνωση και λειτουργία 
των Παιδικών Εξοχών, με σκοπό τη φιλοξενία και αναψυχή των παιδιών του 
προσωπικού του Σώματος, σε οργανωμένες και εξοπλισμένες εγκαταστάσεις στον 
Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής. Ήδη, το τρέχον έτος την Α΄ κατασκηνωτική 
περίοδο, φιλοξενήθηκαν 420 παιδιά συναδέλφων μας. Συνολικά, οι αιτήσεις και 
για τις τρεις κατασκηνωτικές περιόδους, ξεπέρασαν τις 1.350.

 

Ο θεσμός των Παιδικών Εξοχών στην Αστυνομία, εδώ και έξι (6) δεκαετίες 

περίπου, παρέχει αδιάκοπα στα παιδιά του προσωπικού την ευκαιρία να 
κοινωνικοποιηθούν, να ψυχαγωγηθούν και να έρθουν σε επαφή με τη φύση 
σε μία πευκόφυτη έκταση 40 περίπου στρεμμάτων, με πολλαπλά οφέλη για τη 
διαπαιδαγώγηση και τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους.

Πρώτα απ’ όλα, το παιδί καλείται για μερικές ημέρες να αφήσει την 
προστατευτική αγκαλιά της οικογένειάς του και να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο, απαρτιζόμενο από ομηλίκους του. Καθημερινά καλείται να 
συμβιώνει και να συνεργάζεται με τους

άλλους κατασκηνωτές και τους ομαδάρχες, καθώς και να συμμορφώνεται σε 
κανόνες, που ως στόχο έχουν την εμπέδωση του αλληλοσεβασμού και της αξίας 
των ατομικών ελευθεριών, ενώ μαθαίνει να είναι αυτόνομο και να καλλιεργεί την 
αυτοεκτίμησή του.

 

Καλείται, λοιπόν, να μάθει πώς μπορεί να λειτουργεί ως μέλος μίας ευρύτερης 
ομάδας, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστούμε πως η κατασκήνωση 
συνιστά μία μικρογραφία της κοινωνίας, όπου έκαστος αυτοπροσδιορίζεται μέσα 
από τη συνύπαρξή του με άλλα άτομα και συνεργάζεται μαζί τους αρμονικά, 
υπακούοντας σε κανόνες.

Εν συνεχεία, το παιδί έχει την ευκαιρία να ψυχαγωγηθεί, όντας σε διαρκή 
επαφή με τη φύση, αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη. Έχει τη δυνατότητα να 
συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες, δημιουργικές ομαδικές ενασχολήσεις 
και πολιτιστικά δρώμενα, καλλιεργώντας, αφενός μεν τη φαντασία του και τη 
δημιουργικότητα του αφετέρου δε, το σώμα του.

Βασικές προτεραιότητες αποτελούν η ασφάλεια και η διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών μέσω ενός διαρκώς βελτιούμενου και αναβαθμιζόμενου προγράμματος, 
η υγιεινή και η ποιότητα των εγκαταστάσεων και η προστασία του περιβάλλοντος, 
με στόχο τη διασφάλιση των καλύτερων συνθηκών διαβίωσής τους.

Πέραν αυτών, αποστολή του Ιδρύματος αποτελεί και η οργάνωση για 
τη φιλοξενία των παιδιών μας σε κατασκηνώσεις Δήμων της Περιφέρειας, 
προκειμένου ικανοποιηθεί το προσωπικό που λόγω του απομακρυσμένου 
της περιοχής κατοικίας του, τα παιδιά τους δε δύνανται να προσέλθουν στην 
Κατασκήνωση του Σώματος στον Άγ. Ανδρέα Αττικής.

Συγκεκριμένα, κατόπιν ενεργειών του Ιδρύματος, για τέταρτη συνεχή χρονιά 
επετεύχθη και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η φιλοξενία 300 παιδιών συναδέλφων μας από τη Β. 
Ελλάδα, στην Κατασκήνωση του Δήμου Παγγαίου Καβάλας. Επίσης, για δεύτερη

συνεχή χρονιά εγκρίθηκε η φιλοξενία 150 παιδιών συναδέλφων μας από 
την Κρήτη, στην Κατασκήνωση του Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου. Το κόστος 
φιλοξενίας θα καλυφθεί εξολοκλήρου από το Ίδρυμα.

Πλέον αυτών, το τελευταίο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο του κοινωνικού 
χαρακτήρα του Ιδρύματος, έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες και υλοποιούνται 
νέες δράσεις. Συγκεκριμένα, από πέρσι καθιερώθηκε ένας νέος θεσμός, της 
«Κατασκήνωσης με τη συνοδεία γονέων», όπου πλέον δίνεται η δυνατότητα σε 
οικογένειες του προσωπικού της Αστυνομίας να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις 
της Κατασκήνωσης, παρέχοντάς τους άνετη διαμονή υπό ασφαλείς και υγιεινές 
συνθήκες.
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποτυπώνεται εμπράκτως η κοινωνική προσφορά του 
Σώματος προς το προσωπικό του. Στο χώρο αυτό, μεταξύ των οικογενειών και των 
παιδιών μας, δημιουργείται ένα κλίμα θαλπωρής, αλληλεγγύης και συνεργασίας, 
που με τη σειρά του χτίζει μια ατμόσφαιρα γνήσια οικογενειακή και αναμνήσεις 
αξέχαστες για όλους. Ειδικότερα, φέτος υποβλήθηκαν, έως σήμερα, συνολικά 
305 αιτήσεις για φιλοξενία αντίστοιχου αριθμού οικογενειών του προσωπικού 
σε τρία δεκαήμερα και σε δύο επταήμερα. Ήδη, τα δύο πρώτα δεκαήμερα 
φιλοξενήθηκαν συνολικά 67 οικογένειες.

Επίσης, με Απόφαση της Φυσικής Ηγεσίας, πλέον οι εγκαταστάσεις των 
Παιδικών Εξοχών διατίθενται προς χρήση στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., για την τέλεση 
μυστηρίων, όπως γάμων και βαπτίσεων, αλλά και κοινωνικών εκδηλώσεων.

Οι προαναφερόμενες δράσεις δε θα είχαν υλοποιηθεί χωρίς την ισχυρή 
βούληση, την καθοδήγηση και τη συνδρομή της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας. 
Καθοριστική ήταν επίσης η θέληση και η πίστη των μελών του Δ.Σ. του Ιδρύματος, 
αλλά και όλων των Συνδικαλιστικών Φορέων του Σώματος. Συγκινητικές ήταν 
ακόμη οι συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού της Κατασκήνωσης που πίστεψε 
και στήριξε με σθένος τις νέες αυτές λειτουργίες και παροχές.

 

Οι προαναφερόμενες δράσεις του Ιδρύματος στο σύνολό τους έπρεπε 
φυσικά να υποστηριχθούν από τα ανάλογα έργα υποδομής, συντήρησης και 
εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, ώστε να παρέχονται ποιοτικότερες υπηρεσίες 
στους κατασκηνωτές και στις φιλοξενούμενες οικογένειες του προσωπικού. Στο 
πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκαν και προγραμματίστηκαν σημαντικά έργα υποδομής, 
τα οποία υλοποιήθηκαν εντός του τελευταίου τετραμήνου. Επιτεύχθηκε με 
τα ανωτέρω έργα βέλτιστη αισθητική παρέμβαση και πρακτική αναβάθμιση 
-επέκταση των υφιστάμενων υποδομών φιλοξενίας και αναψυχής, αλλά και η 
λειτουργικότητα εξοπλισμού και εγκαταστάσεων στο μέγιστο βαθμό, με αύξηση 
της ήδη εξυπηρετούμενης δυναμικότητας, ενώ εμφανής υπήρξε η κατ’ αντιστοιχία 
προκύψασα διευκόλυνση του απασχολούμενου προσωπικού.

Μεταξύ άλλων:
• Κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε κεραμοσκεπή επί της κεντρικής 

εισόδου της Κατασκήνωσης, εξασφαλίζοντας τη στεγανότητα και στατικότητά της, 
επιτυγχάνοντας παράλληλα βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.

•  Δημιουργήθηκε χώρος πρασίνου με την τοποθέτηση χλοοτάπητα έμπροσθεν 
του Α’ συγκροτήματος και του εστιατορίου, συνολικής επιφανείας 500 τ.μ.

• Πραγματοποιήθηκαν πλακοστρώσεις, σε αύλειους χώρους συνολικής 
επιφάνειας 380 τ.μ. περίπου, έμπροσθεν του περιβάλλοντος χώρου του Α’ 
συγκροτήματος και του εστιατορίου.

• Τοποθετήθηκαν ξύλινα στέγαστρα (πέργκολες) με κατάλληλο ύφασμα 
σκίασης επί των τριών πλευρών του εστιατορίου και σε μήκος 85 μέτρων και 
πλάτος 4,5 μέτρων, αλλά και έμπροσθεν των διαμερισμάτων φιλοξενίας του 
Συνεδριακού Κέντρου, σε μήκος 30 μέτρων και πλάτος 4 μέτρων. Με τον τρόπο 
αυτό επιτεύχθηκε καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα στους εν λόγω χώρους για την 

ευχάριστη διαμονή του προσωπικού και των κατασκηνωτών.
• Κατασκευάστηκε χώρος αναψυχής στην παραλία συνολικής επιφάνειας 180 

τ.μ. περίπου, για την άνετη και ασφαλή παραμονή των κατασκηνωτών και των 
οικογενειών.

• Επίσης, στον ίδιο χώρο κατασκευάστηκε Κυλικείο για την προσφορά 
ανάλογων ειδών.

• Πλησίον αυτού κατασκευάστηκαν και λουτρά, απαραίτητα στο χώρο της 
παραλίας, προς εξυπηρέτηση των κατασκηνωτών.

• Τοποθετήθηκε στις τρεις πλευρές της εγκατάστασης του Βιολογικού 
Καθαρισμού και σε μήκος 130 μ. περίπου, μεταλλική περίφραξη, ενισχύοντας 
περαιτέρω την ασφάλεια του χώρου αυτού.

• Στην αίθουσα του Εστιατορίου, εγκαταστάθηκε τελευταίας τεχνολογίας 
σύστημα κλιματισμού ψύξης - θέρμανσης και ο χώρος μπορεί πλέον να διατίθεται 
προς χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου

• Πραγματοποιήθηκε επέκταση του Μαγειρείου της Κατασκήνωσης, 
αυξάνοντας περαιτέρω τη λειτουργικότητα και τη δυναμικότητά του.

• Προμήθεια, μέσω ανακατανομής από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης Β. Ελλάδος, στη Βέροια και το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων 
στη Νάουσα, καινούριο εξοπλισμό μαγειρείου και εστιατορίου, αξίας δεκάδων 
χιλιάδων ευρώ. Ο εξοπλισμός αυτός αξιοποιήθηκε στο σύνολό του διευκολύνοντας 
έτσι το έργο των συναδέλφων μας που εργάζονται σε αυτό τον τομέα, ενώ με την 
ανωτέρω διαδικασία προμήθειας που ακολουθήθηκε, εξοικονομήθηκε τελικά 
ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, το οποίο θα επιβάρυνε τον Προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος, που απαιτείτο για την προμήθεια των ειδών αυτών.

• Επίσης προμήθεια και εφοδιασμός με τον απαραίτητο εξοπλισμό, 
προκειμένου εξυπηρετηθεί ο νέος κατασκηνωτικός θεσμός, και γενικότερα οι νέες 
δράσεις και λειτουργίες της Κατασκήνωσης.

• Ενδεικτικά, αλλά μικρότερης σημασίας έργα και παρεμβάσεις, είναι η 
κατασκευή και τοποθέτηση νέου συστήματος εξαερισμού στο Μαγειρείο, η 
συντήρηση αθλητικών χώρων-εγκαταστάσεων με επικάλυψη υλικού νέου 
τύπου, η επίστρωση οδικού δικτύου της Κατασκήνωσης, η τοποθέτηση και 
επέκταση ισχυρών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και παροχών υδραυλικού 
δικτύου στους χώρους του Μαγειρείου- Εστιατορίου- Κυλικείου, οι εργασίες 
εξωραϊσμού τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του Συνεδριακού Κέντρου, ο 
ελαιοχρωματισμός όλων των οικημάτων και δωματίων τόσο του προσωπικού, 
όσο και των κατασκηνωτών, η φύτευση εκατοντάδων καλλωπιστικών φυτών, 
λουλουδιών κ.λπ..
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Συνάντηση στο Αρχηγείο εφ’ όλης της ύλης με τη 
Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Δώστε επιτέλους λύση για τις μετακινήσεις του αστυνομικού 
προσωπικού με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Όχι στον “γύψο”!

Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων «Π. Μπακογιάννης» του Υπουργείου 
μας, πολύωρη συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας της Διοίκησης της Ομοσπονδίας μας,  
και αντίστοιχης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου συζητήθηκαν δια ζώσης 
και ανταλλάχτηκαν απόψεις για θεσμικά και οικονομικά θέματα που ταλανίζουν τον 
εργασιακό μας χώρο.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γρηγόρης Γερακαράκος τόνισε ότι ο Οργανισμός 
της Ελληνικής Αστυνομίας πρέπει να αφήσει πίσω την εσωστρέφεια, εξ’ αφορμής 
των πρόσφατων συνδικαλιστικών διώξεων κατά προσώπων - οργάνων και να 
γίνει περισσότερο εξωστρεφής, διότι η Κοινωνία απαιτεί την άμεση επίλυση 
των ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία του πολίτη. 
Παράλληλα, προέβη σε αναλυτική παράθεση των αιτημάτων μας. 

Οι δεσμεύσεις
Τόσο ο Αρχηγός του Σώματος όσο και τα παρευρισκόμενα υπηρεσιακά – 

επιτελικά στελέχη, τόνισαν ότι υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης θεσμικών θεμάτων 
και ζήτησαν τις προτάσεις μας ενώ για τα οικονομικά θέματα, μας γνώρισαν 
εξ’ αρχής ότι οι επεμβάσεις της Φυσικής Ηγεσίας, αλλά και της Πολιτικής είναι 
περιορισμένες, αφού τη διαχείριση των εσόδων και εξόδων του Κράτους, την έχει 
αποκλειστικά το Υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, μας ενημέρωσαν για την έκδοση του νέου Π.Δ. για τις κρίσεις-
προαγωγές, τη δυνατότητα μετάταξης συναδέλφων που έχουν πτυχία σε 
αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων όπου υπάρχουν ανάγκες, την επανεξέταση του 
θέματος των τριτέκνων κ.ά. Επίσης, μας γνώρισαν ότι, παρά τα όποια προβλήματα 
του ν.4412/2016, σε σχέση με τους διαγωνισμούς για προμήθειες, γίνονται συνεχώς 
προτάσεις για τη βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Αναφορικά 
με τα καύσιμα, αναγνωρίστηκαν οι δυσκολίες που υπάρχουν, γνωρίζοντάς μας 

ότι υπάρχει στενή παρακολούθηση του όλου ζητήματος, βρίσκονται λύσεις 
και παράλληλα εισηγούνται προς την Πολιτική Ηγεσία τη δυνατότητα εξέτασης 
αλλαγών, τονίζοντας το μεγάλο έργο που προσπαθούν να φέρουν εις πέρας οι 
Υπηρεσίες, δεδομένης και της παροχής καυσίμων σε επιπλέον είκοσι επτά (27) 
Φορείς και Υπουργεία του Κράτους.

Τέλος, δεσμευτήκαν να εξετάσουν το θέμα της αποζημίωσης στο εξωτερικό, 
αναγνωρίζοντας την αδικία, αλλά και τη μη ύπαρξη πρόβλεψης στις γενικευμένες 
διατάξεις του σχετικού νόμου. Αναφορικά με τα οδοιπορικά έξοδα, μας γνώρισαν 
ότι το κόστος του νέου προεδρικού διατάγματος προφανώς και είναι μεγαλύτερο 
από το υφιστάμενο και απαιτείται χρόνος περαιτέρω επεξεργασίας, στο πλαίσιο 
του οποίου θα υπάρξει εκ νέου παράταση και λίαν συντόμως σχετική νομοθετική 
ρύθμιση, αν και έχουν γίνει οι αντίστοιχες ενέργειες από το επισπεύδον Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας προς το Υπουργείο Οικονομικών για την άμεση επίλυση του 
ζητήματος.

Σε ό,τι αφορά το πόρισμα της Επιτροπής του ΥΠΕΘΑ για το νέο μισθολόγιο και 
τις κρατήσεις του ΜΤΣ, μας γνώρισαν ότι, μόλις λάβουν τα πρακτικά, θα υπάρξει 
ενδελεχής ενημέρωση. Σχετικά με την ανάγκη εξέτασης των κρατήσεων του 
ΤΕΑΠΑΣΑ και των λοιπών Φορέων, μας γνώρισαν ότι αναμένουν την εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με βάση 
την ενημέρωση που παρείχε η εν λόγω Υπηρεσία σε συγκεκριμένη Διεύθυνση 
του Α.Ε.Α., προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω ανάλυση των επιπτώσεων του 
νέου μισθολογίου, άμεσα δε θα προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες, αφού 
οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες είναι σχεδόν έτοιμες, ενώ μέχρι τότε εξετάζεται η 
δυνατότητα παραμονής των κρατήσεων στα επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου 2016.

Σε ό,τι αφορά τον Ειδικό λογαριασμό του ν.826/1978, μας γνώρισαν ότι είναι 
έτοιμη η νομοθετική ρύθμιση.

Οι Ενώσεις μας σύσσωμες με αφορμή την ενημέρωση για πειθαρχική δίωξη 
του Προέδρου του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας για 
δηλώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση στην Πλατεία Εξαρχείων και τον 
σχολιασμό μετά την απαγόρευση της πολιτικής ηγεσίας στην εκδήλωση «Ανοιχτές 
και Ελεύθερες Πόλεις» της Π.Ο.ΑΣ.Υ., δηλώνουμε την αγανάκτησή μας στην 
προσπάθεια περιορισμού των συνδικαλιστικών ελευθεριών και χειραγώγησης 
του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στον συνάδελφό μας, θα σταθούμε 
δίπλα του στην απαράδεκτη δίωξή του και δεν θα επιτρέψουμε με κανέναν τρόπο 
να υλοποιηθεί η τιμωρητική διάθεση της ηγεσίας που θα προκαλέσει ρήγμα στο 
συνδικαλιστικό κίνημα και πληγή στα δημοκρατικά ιδεώδη.

Σε μια εποχή που η χώρα μας βάλλεται από παντού και η ελληνική κοινωνία 
έχει εξαντλήσει κάθε ικμάδα αντοχής της η επίσημη πολιτεία έχει υποχρέωση να 
διαφυλάττει το κύρος των θεσμών και όχι να διώκει με μένος τους εκφραστές 

αυτών. Ιδιαίτερα όταν οι εκφράσεις, οι παρεμβάσεις, οι τοποθετήσεις και οι δράσεις 
αυτών εκφράζουν τις αγωνίες των αστυνομικών και σίγουρα τη συντριπτική 
πλειοψηφία της κοινωνίας.

Είναι αποστολή επίσης της πολιτικής ηγεσίας να παρέχει κάθε διευκόλυνση 
στους δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων, κάτι στο οποίο 
δεν έχει προβεί ακόμα και όχι να βάζει εμπόδια σπέρνοντας φόβο και ανασφάλεια 
στους νόμιμους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους.

Οι Ενώσεις μας θα σταθούν απέναντι σε τέτοιες λογικές και πρακτικές ενώ 
θα συνεχίσουν να προτείνουν λύσεις για θεσμικά ζητήματα, πάντα δίπλα στους 
πολίτες για μια κοινωνία που θα λειτουργεί εύρυθμα, χωρίς ανασφάλεια, σε κλίμα 
ενότητας..

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ομοσπονδίας με τον Προϊστάμενο του Κλάδου 
Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής Υποστράτηγο κ. Γεώργιο ΚΩΤΣΑΚΗ, 
προκειμένου να μας δοθούν διευκρινήσεις για το φλέγον ζήτημα των μετακινήσεων του 
Αστυνομικού Προσωπικού με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Στην πραγματοποιηθείσα συνάντηση, διαπιστώσαμε δυστυχώς ότι το 
ζήτημα των μετακινήσεων του Αστυνομικού Προσωπικού με τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς δεν έχει μέχρι και σήμερα διευθετηθεί και το όλο ζήτημα παραμένει σε 
εκκρεμότητα, παρ’ όλες τις μέχρι σήμερα αντίθετες διαβεβαιώσεις των αρμοδίων.

Καταστήσαμε σαφές, ότι το όλο θέμα δεν επιδέχεται καμιάς άλλης 
καθυστέρησης και πως δεν θα ανεχθούμε ολιγωρία σε τέτοιου είδους ζητήματα 
που δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την δύσκολη υπηρεσιακή καθημερινότητα 
των συναδέλφων μας.

Ελπίζουμε, ότι η τελευταία ενημέρωση που λάβαμε πως θα διευθετηθεί άμεσα 
το ζήτημα των μετακινήσεων των συναδέλφων μας θα λάβει σάρκα και οστά, 
ειδάλλως θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την επίλυση του με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο.



Τα  τελευταία χρόνια  παρατηρείται ένα αυξημένο 
επιστημονικό, κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον για 
τις επερχόμενες μελλοντικά  δημογραφικές αλλαγές 
σε διεθνές επίπεδο. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί 
ότι το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται αποκλειστικά στο 
μέλλον του παγκόσμιου πληθυσμού. Συνδέεται  
όλο και  περισσότερο  με τις πιθανές  κοινωνικο-
οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες προκύπτουν από τις 
δημογραφικές αλλαγές αλλά και από τις προοπτικές 
σχεδιασμού και υλοποίησης των αντίστοιχων 
πολιτικών σε συγκεκριμένους τομείς, μεταξύ των 
οποίων, η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας και η 
κοινωνική ασφάλιση. Στο πλαίσιο αυτό, η αύξηση 
του προσδόκιμου ζωής και η μείωση της γονιμότητας 
αποτελούν χωρίς καμία αμφιβολία τη σημαντικότερη 
εξέλιξη στην ιστορία των πληθυσμών.

Ειδικότερα για τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα αποτελεί 
την περίοδο κατά την οποία το προσδόκιμο ζωής 
έφτασε σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, 
η γονιμότητα, έπειτα από μία σύντομη περίοδο 
ανάκαμψης, παρουσίασε απότομη μείωση, η οποία 
συνοδεύτηκε από μία τάση σταθεροποίησης σε 
ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, τα οποία θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι δεν είχαν παρατηρηθεί ποτέ στην 
μακροχρόνια ιστορία του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι 
δύο αυτές μεταβολές οδήγησαν αναπόφευκτα στην 
διεύρυνση της δημογραφικής γήρανσης, δηλαδή 
στην αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων 
ατόμων στον συνολικό πληθυσμό. Κι’ αυτό γιατί 
οι αυριανοί ηλικιωμένοι θα είναι περισσότεροι από 
τους σημερινούς, όχι μόνο επειδή θα προέρχονται 
από πολυπληθέστερες γενιές, αλλά και επειδή το 
προσδόκιμο ζωής τους θα είναι αισθητά υψηλότερο 
από αυτό των σημερινών ηλικιωμένων.

Η χαμηλή θνησιμότητα θα συμβάλλει στην 
περαιτέρω αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων 
ατόμων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για 
ένα ακόμη λόγο. Ουσιαστικά με την πάροδο του 
χρόνου, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η οποία 
ιστορικά προέκυψε από τη μείωση της βρεφικής και 
της παιδικής θνησιμότητας, συνδέεται  όλο και πιο 
στενά με την μείωση της θνησιμότητας στις μεγάλες 
ηλικίες, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
διεύρυνση της μακροβιότητας των  ηλικιωμένων. Με 
άλλα λόγια, η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων 
ατόμων δεν είναι παρά μία από τις σημαντικές 
αλλαγές που συντελούνται στην κατά ηλικία δομή 
του πληθυσμού της Ευρώπης. Από την άποψη αυτή, 
οι επιπτώσεις των μελλοντικών δημογραφικών 
αλλαγών και ειδικότερα του προσδόκιμου ζωής 
στην βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού η αύξηση 
του αριθμού των ηλικιωμένων, εκτός των άλλων 
κοινωνικο-οικονομικών συνεπειών, συναρτάται και 
με την αύξηση των δαπανών για τις συντάξεις. 

Ως εκ τούτου, το προσδόκιμο ζωής είναι μια 
πολύ σημαντική παράμετρος για την βιωσιμότητα 
των  συνταξιοδοτικών  συστημάτων, δεδομένου 
ότι συνεπάγεται μεγαλύτερο χρόνο πληρωμής  των 
συντάξεων και άρα αύξηση των δαπανών των 
συνταξιοδοτικών  συστημάτων.

Επιπλέον συναρτάται με τον μονομερή 
προσανατολισμό των ασκούμενων πολιτικών μείωσης 
των ελλειμμάτων των συνταξιοδοτικών συστημάτων 
στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμέσου 
των περικοπών  του επιπέδου των συντάξεων, της 
αύξησης των εισφορών, της αύξησης της ηλικίας 
συνταξιοδότησης ή διαμέσου ενός συνδυασμού 
των τριών αυτών μεταβλητών. Η παρατήρηση 
αυτή σημαίνει ότι η αύξηση του προσδόκιμου 
ζωής αντιμετωπίζεται από τις ασκούμενες πολιτικές 
περισσότερο ως απειλή των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και λιγότερο ως πρόκληση κατάκτησης 
της επιστημονικής και κοινωνικο-οικονομικής 
εξέλιξης και της συμβολής της στην μακροβιότερη 
διάρκεια του ανθρώπινου βίου.

Από την άποψη αυτή, η επίδραση της αύξησης 
του προσδόκιμου ζωής στην βιωσιμότητα του 
συνταξιοδοτικού συστήματος, αποτελεί πρόκληση 
της κοινωνικο-ασφαλιστικής και δημογραφικής  
πολιτικής, με την έννοια της αλλαγής κατεύθυνσης 
και περιεχομένου των περιοριστικών πολιτικών  του  
παρελθόντος. Ως εκ τούτου, αποτελεί πρόκληση ως 
προς τις ασκούμενες πολιτικές, για παράδειγμα για 
την γαλλική κυβέρνηση η επίδραση της αύξησης 
του προσδόκιμου ζωής στην Γαλλία κατά 1,7 
έτη(COR,Ιούνιος 2017), στον ορίζοντα της περιόδου 
2017-2060 στην βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού 
συστήματος, με την έννοια της δημιουργίας 
ελλειμμάτων μέχρι το 2050. Το ίδιο, αποτελεί 
εξίσου πρόκληση, ως προς την αντιμετώπιση από 
μέρους της παγκόσμιας οικονομίας, η αύξηση 
του χρηματοδοτικού κενού, των έξι μεγαλύτερων 
συνταξιοδοτικών συστημάτων κεφαλαιοποιητικού 
χαρακτήρα (αμερικανικό, βρετανικό, ιαπωνικό, 
ολλανδικό, καναδικό, αυστραλιανό) από 70 τρις 
δολάρια σήμερα σε 400 τρις δολάρια μέχρι το 
2050(Παγκόσμιο Οικονομικό Forum Davos,2017), 
εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και της 
μείωσης του ποσοστού αποταμίευσης.

Στην κατεύθυνση αυτών των σύγχρονων 
προκλήσεων, προσεγγίζοντας αναλυτικά τις εξελίξεις 
του προσδόκιμου ζωής και τις επιπτώσεις του στην 

βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 
(ΣΚΑ) στην χώρα μας, παρατηρούμε ότι σύμφωνα με 
ιστορικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και με προβλέψεις του 
ΟΗΕ, το προσδόκιμο ζωής των ελλήνων αυξήθηκε 
για τους άνδρες από τα 76,8 έτη το 2005 στα 78,1 
το 2010 και σε 78,5 το 2014 και για τις γυναίκες από 
81,7 το 2005 σε 82,8 το 2010 και σε 83,5 το 2014. 
Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν ότι για μια δεκαετία 
το προσδόκιμο ζωής τόσο στους άνδρες, όσο και 
στις γυναίκες αυξήθηκε κατά περίπου δύο  έτη στην 
δεκαετία 2005-2014.

Έτσι, στην ανάλυση μας, χρησιμοποιώντας 
κατάλληλα προσαρμοσμένους πίνακες θνησιμότητας, 
ώστε να ενσωματώνουν αυτή  την τάση της αύξησης 
του προσδόκιμου ζωής και λαμβάνοντας υπόψη 
τις μειώσεις των συντάξεων που θα συντελεσθούν 
από 1/1/2019, λόγω του Μεσοπρόθεσμού 
Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής (620 
ευρώ (μικτά) κύρια και 145 ευρώ (μικτά) επικουρική 
σύνταξη) και θεωρώντας όλες τις άλλες οικονομικές 
και δημογραφικές παραμέτρους σταθερές, τότε το 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (ΣΚΑ) στην Ελλάδα, 
εκτιμάται ότι θα επιβαρυνθεί, μόνο εξαιτίας  της  
αύξησης  του προσδόκιμου ζωής, κατά 37,3 δις 
ευρώ σε παρούσες αξίες.

Η συνολική αυτή επιβάρυνση μεταφράζεται 
σε περίπου 1,3 δις ευρώ ανά έτος για την περίοδο 
2017-2057. Το εύρημα αυτό, αναδεικνύει με 
τον πιο εύληπτο τρόπο ότι η χρηματοδότηση της 
επιβάρυνσης του ΣΚΑ, εξαιτίας της αύξησης του 
προσδόκιμου ζωής, με περαιτέρω περικοπές των 
συντάξεων (κύριων και επικουρικών), αποδεικνύεται 
ανεπαρκής και περιορισμένη. Αντίθετα, σύμφωνα 
με  τις εκτιμήσεις μας, η κάλυψη της επίδρασης   της 
αύξησης του προσδόκιμου ζωής  με ρυθμό δύο  
έτη ανά δεκαετία,  απαιτεί χρηματοδότηση  που 
αντιστοιχεί  σε μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής (1,5%-
2%) του ΑΕΠ, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
μεταξύ των άλλων, στον περιορισμό του χάσματος 
μεταξύ παραγωγικότητας και κοινωνικών ανισοτήτων 
στην χώρα μας.
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Το προσδόκιμο ζωής  ως απειλή  
ή ως πρόκληση?

Σάββα Γ. Ρόμπολη
Ομότ. Καθ. Παντείου Πανεπιστημίου

Βασίλειο Γ. Μπέτση
Υποψ. Διδάκτορα Παντείου Πανεπιστημίου

Των



14 Ιουνίου, μέρα η οποία έχει ανακηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή 
Αιμοδότη, η Ένωσή μας πραγματοποίησε με τεράστια επιτυχία άλλη μία εθελοντική 
αιμοδοσία στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Η προσέλευση των συναδέλφων, κατά δεκάδες, ήταν συγκινητική και απέδειξε 
για ακόμη μια φορά ότι τα μέλη μας διακατέχονται από το αίσθημα της ευθύνης 
και της προσφοράς προς τους συναδέλφους και τους συνανθρώπους μας που το 
έχουν ανάγκη.

Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός συναδέλφων που συμμετέχουν στις 
αιμοδοσίες της Ένωσής μας, μας γεμίζει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε 
ανάλογες δράσεις προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο καθώς οι συνάδελφοί μας 
και οι πολίτες γνωρίζουν ότι την κρίσιμη στιγμή που έχουν ανάγκη, η Τράπεζα 
Αίματος της Ένωσής μας είναι εκεί για να καλύψει την ανάγκη τους άμεσα.

Οφείλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που 
ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας.

Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε από της Ένωσή μας άλλη μία 
αιμοδοσία στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής. 
Οι συνάδελφοι για άλλη μια φορά ανταποκρίθηκαν πιστά στο κάλεσμα της 
Ένωσης για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο σε μία χρονική περίοδο, που λόγω 
καλοκαιριού, η προσφορά αίματος σε όλη την επικράτεια είναι περιορισμένη και 
τα αποθέματα των τραπεζών αίματος μειώνονται αισθητά.

Η Ένωσή μας από τον Ιούλιο του 2016 έως και σήμερα, που τελεί υπό νέα 
διοίκηση, διοργάνωσε εννέα εθελοντικές αιμοδοσίες σε διάφορες υπηρεσίες της 
Αθήνας στις οποίες συγκέντρωσε περίπου τριακόσιες (300) μονάδες αίματος, 
ενώ πολλοί ήταν οι συνάδελφοι που καθημερινά μετέβαιναν στο νοσοκομείο «Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ» δίνοντας αίμα για την τράπεζα αίματος της Ένωσής μας, με αποτέλεσμα 

να έχει αναδειχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες του Εθνικού Μητρώου 
Αιμοδοτών.

Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα η Ένωση μας διέθεσε πάνω από διακόσιες 
(200) μονάδες αίματος σε συναδέλφους ή συγγενείς τους που είχαν ανάγκη, 
καθώς είναι σημαντικό να γνωρίζει ο συνάδελφος ότι στη δύσκολη στιγμή του, η 
Ένωση είναι εκεί για να τον συνδράμει. Επίσης από τις ανωτέρω μονάδες αίματος 
που συγκεντρώθηκαν, ένα ποσοστό της τάξης του 10% δόθηκε σε παιδιά που 
πάσχουν από μεσογειακή αναιμία και χρήζουν μετάγγισης αίματος, ενισχύοντας 
με αυτό τον τρόπο το κοινωνικό πρόσωπο της Ένωσής μας και των μελών της.

Εμείς σαν Ένωση οφείλουμε να συνεχίσουμε με ανάλογες δράσεις, 
στηριζόμενοι πάντα στη συγκινητική ανταπόκριση των μελών μας.

Οι συνάδελφοι τίμησαν την παγκόσμια ημέρα 
εθελοντή αιμοδότη!

Προσφέροντας αίμα, σώζεις ανθρώπινες ζωές

Στο Αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α. πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από 
την Ένωση Αθηνών άλλη μία εθελοντική αιμοδοσία
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Η προσέλευση των συναδέλφων ήταν 
μεγάλη και επιβεβαίωσε για άλλη μια 
φορά την κοινωνική ευαισθησία για την 
οποία ξεχωρίζουν οι αστυνομικοί.

Σαν Ένωση δεσμευόμαστε ότι δεν 
θα σταματήσουμε να προσφέρουμε στο 
συνάδελφο και στην κοινωνία ανάλογες 
δράσεις.

Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο 
αστυνομικός και η κοινωνία ότι την κρίσιμη 
στιγμή η Τράπεζα Αίματος της Ένωσής μας, 
παρέχει άμεσα βοήθεια στους ίδιους ή σε 
κάποιο πρόσωπο του οικογενειακού τους 
περιβάλλοντος.

Νιώθουμε λοιπόν την ανάγκη να 
ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που 
ενισχύουν αυτή την προσπάθεια κάθε 
φορά και οι οποίοι αποτελούν τη σταθερή 
αξία για την ενίσχυση αυτών των δράσεων 
από την Ένωσή μας.
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Φοβάμαι μη βρεθώ κατηγορούμενος!
-Φοβάμαι μη με αποσπάσουν!
-Φοβάμαι μη μπω φυλακή...
-Φοβάμαι μήπως με στείλει σε μέτρα!
Οι παραπάνω τέσσερις φράσεις είναι ίσως οι συνηθέστερες και οι συχνότερες, 

που απασχολούν τη σκέψη του Έλληνα αστυνομικού στην υπηρεσιακή 
καθημερινότητά του.

Επεξεργαζόμενοι αυτές τις φράσεις, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως 
οι προτάσεις αυτές, αποτελούν την «τροφή» με την οποία θα χορτάσει το... 
πεινασμένο σύνδρομο mobbing, ένα σύνδρομο που αποτελεί έκφραση μιας 
ψυχοσωματικής επαγγελματικής παθολογίας, χαρακτηρίζεται δε ως ψυχική νόσος 
και πλήττει μεγάλο μέρος των Ελλήνων αστυνομικών, ενός επαγγέλματος που 
από την ίδια του τη φύση και τις απαιτήσεις του, είναι ιδιαίτερα στρεσογόνο.

Ετυμολογικά, το mobbing προέρχεται από την αγγλική λέξη mob, η οποία 
σημαίνει γενικά εγκλωβίζομαι. Αφορά στον συστηματικό εκφοβισμό και στην 
άσκηση ψυχολογικής βίας από πρόθεση στον εργασιακό χώρο. Το mobbing 
περιλαμβάνει συμπεριφορές που σχετίζονται με επαναλαμβανόμενα αρνητικά 
σχόλια, κριτική, κοροϊδίες και σταδιακά, με απομόνωση του εργαζόμενου εκείνου 
που «θυματοποιείται». Το άτομο που ασκεί το mobbing από την άλλη, δεν ασκεί 
βία σωματική, αλλά συμπεριφέρεται υποτιμητικά εκ προθέσεως. Τα στάδια 
του mobbing είναι τέσσερα: αρχικά, παρατηρείται μια καθημερινή διένεξη του 
ανώτερου με τον υφιστάμενό του και όταν το φαινόμενο παγιώνεται πια, ξεκινά το 
mobbing(δεύτερο στάδιο). Έπειτα, συμμετέχει μεγαλύτερη μερίδα ατόμων, η οποία 
δημοσιοποιεί στο ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον τη κατάσταση που επικρατεί 
σχετικά με τον εργαζόμενο-θύμα, την απόδοσή του στην εργασία και εν τέλει τη 
γενική διαγωγή του στον χώρο της εργασίας. Σταδιακά, το άτομο που δέχεται 
το mobbing μόνο του ή από το υπόλοιπο σύνολο, οδηγείται στον αποκλεισμό, 
γεγονός το οποίο έχει δυσάρεστες συνέπειες για τον ίδιο. Η αντοχή του στο άγχος 
μειώνεται, οι καταχρήσεις παντός είδους ξεκινούν, η δυσκολία στην συνεργασία 
με συνυπαλλήλους εντείνεται, όλα αυτά, φέρνουν μια ψυχοσωματική δυσφορία 
και δεν είναι λίγα τα άτομα που καταφεύγουν ως και στην ψυχοθεραπεία.

Γνωρίζουμε πως η εργασία επιδρά στην υγεία μας με πολλούς τρόπους 
και σίγουρα το ίδιο το mobbing είναι η τρανή επιβεβαίωση πως η ψυχολογική 
τρομοκρατία στο εργασιακό πλαίσιο, -εκτός του ότι μειώνει την απόδοση του 
εργαζόμενου κατά 80% σύμφωνα με τα στατιστικά- τραυματίζει ανεπανόρθωτα 
το προφίλ του ατόμου ως εργαζόμενο, αλλά και την προσωπικότητα και την 
ψυχή του ως άνθρωπο. Η οικογένεια της ΕΛ.ΑΣ., πλήττεται από το σύνδρομο. 
Αυτό δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε παράξενο, αφού, το σύνδρομο «κατοικεί» σε 
εκείνες τις «οικίες», στις οποίες η ιεραρχική σχέση, η σχέση εξουσίας- υπακοής 
δεσπόζει. Αναφερόμαστε βέβαια στην σχέση προϊσταμένου με υφιστάμενο και 
στον τρόπο με τον οποίο δίνονται οι εντολές- διαταγές από τον πρώτο στον 
δεύτερο. Η συνεχόμενη και εσκεμμένη ειρωνεία, η προσβολή, οι ταπεινώσεις, 
οι δυσφημίσεις, οι συκοφαντικές δηλώσεις και η εμπάθεια του προϊστάμενου 
απέναντι στον κατώτερό του αποτελούν στην πράξη το ίδιο το σύνδρομο mob-
bing και κάποια από αυτά τα στοιχεία, απαντώνται και στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ. 
Η επαγγελματική σχέση του ανώτερου με τον αστυνομικό είναι μια καθαρή σχέση 
εξουσίας με τα περιθώρια ελιγμού του δεύτερου να είναι πραγματικά ελάχιστα. 
Ο αστυνομικός οφείλει να ακούει τον ανώτερό του και να εκτελεί τις διαταγές 

που του δίνονται κάθε φορά. Η παραδοχή αυτή από μόνη της είναι άκρως και 
ιδιαιτέρως πιεστική. Πόσο μάλλον όταν ο ανώτερος έχει το δικαίωμα να εμπαίζει 
τον κατώτερο (ιεραρχικά), να τον εκφοβίζει, να τον προσβάλλει, να τον μειώνει, 
σε πιο τραβηγμένες καταστάσεις ακόμα και να τον απειλεί και να τον τρομοκρατεί!

Ο απλός αστυνομικός δεν μπορεί να κάνει τίποτα όταν ο ανώτερος του θα 
του αναθέσει μια επουσιώδη εργασία που μειώνει την προσωπικότητά του ή 
δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπηρεσία του. Ο απλός αστυνομικός δεν 
κάνει τίποτα όταν στέλνεται σε σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης (άμυνα, 
σκοποβολή κλπ..) που υποτίθεται ότι τον εξελίσσουν επαγγελματικά, αλλά δε 
του προσφέρουν τίποτε στο πεδίο της δράσης. Ο απλός αστυνομικός σιωπά όταν 
οι προτάσεις του σε συγκεκριμένα θέματα απορρίπτονται εσκεμμένα από τον 
προϊστάμενό του, μόνο και μόνο λόγω της ανώτερης στην κλίμακα θέσης του. 
Ο απλός αστυνομικός, στέκει αδύναμος μπροστά στις υπερβολικές ενέργειες που 
του αναθέτουν να εκτελέσει, οι οποίες καλύπτουν τεράστιο εύρος θεμάτων και 
τις περισσότερες φορές πρέπει να εκτελούνται εντός προθεσμίας, πράγμα σχεδόν 
αδύνατον σε κάποιες περιπτώσεις!

Δυστυχώς, καθημερινά στην υπηρεσία, ανώτεροι, αλλά ακόμα και 
συνάδελφοι, ασκούν το mobbing σε συναδέλφους που και πιστοί και μάχιμοι 
αστυνομικοί είναι ,είτε λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων, είτε λόγω φύλου, 
κάποιας αναπηρίας, είτε λόγω της εθνικότητάς τους, και ως εκ τούτου είναι 
περισσότερο ευάλωτοι σε ένα είδος πολέμου στην εργασία. Το ασκούν, με την 
πεποίθηση ότι δικαιωματικά βρίσκονται στην ανώτερη θέση που βρίσκονται. 
Πολλοί όμως, βρίσκονται εκεί χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια και δεν έχουν άλλον 
τρόπο να διευθύνουν παρά μονάχα να εμφυτεύσουν τον φόβο μέσα στο μυαλό 
του εργαζόμενου τροφοδοτώντας τον με μια συμπεριφορά τρομοκρατική.

Το λυπηρό φαινόμενο είναι πως ακόμα και τα άτομα που έχουν υποστεί το 
mobbing στην υπηρεσία, όταν επιτέλους βρίσκονται στη θέση ενός ανώτερου ή 
προϊστάμενου, συμπεριφέρονται με τον ίδιο ακριβώς αναξιοπρεπή τρόπο απέναντι 
στους υφιστάμενούς τους, πράγμα που υποδηλώνει την ανεπανόρθωτη «ζημιά» 
που έχει υποστεί η προσωπικότητά τους όταν υπήρξαν θύματα του συνδρόμου.

Δεν είναι τυχαίο πως ο Έλληνας αστυνομικός μεταφέρει σε μεγάλο ποσοστο 
το εργασιακό του άγχος στο σπίτι. Δεν είναι τυχαίο ότι παρουσιάζει μερικά από 
τα συμπτώματα του συνδρόμου: σωματική κόπωση, επιθετικότητα, διαταραχές 
ύπνου, κατάθλιψη, τάσεις αυτοκτονίας.

Σκέψου λοιπόν συνάδελφε αστυνομικέ:
-Εσύ φοβάσαι για την θέση σου στην υπηρεσία;
-Νιώθεις εκτεθειμένος σχετικά με την νομική κατοχύρωση των πράξεων αλλά 

και των τυχόν παραλείψεών σου;
-Η αποτελεσματικότητα και η απόδοσή σου έχουν επηρεαστεί ή και μειωθεί;
- Το άγχος σου επηρεάζει την προσωπική σου ζωή (οικογένεια) και τον 

ευρύτερο κοινωνικό σου περίγυρο (φίλοι-κοινωνία);
- Σε διακατέχει μόνιμα ο φόβος και η αρνητικότητα;
- Μήπως εγκλωβίζεσαι ψυχολογικά από τις συστηματικές διενέξεις και τον 

ψυχολογικό καταναγκασμό στον οποίο σε υποβάλλει ο προϊστάμενος-ανώτερός 
σου;

Σκέψου....

Μήπως πάσχεις και εσύ από το σύνδρομο mobbing;

Φοβάμαι μη βρεθώ 
κατηγορούμενος! Του Πασπαλάρη Αθανασίου

Αν. Γεν. Γραμματέα και Οργανωτικού Γραμματέα 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 

Βορειοανατολικής Αττικής
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Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 18ο Ηπειρώτικο πανηγύρι του 
Συλλόγου Ηπειρωτών Αστυνομικών και Πολιτικών Υπαλλήλων Αττικής.

Τρεις και πλέον χιλιάδες συμπολιτών μας γλέντησαν με την ψυχή τους στους 
ρυθμούς της Ηπειρώτικης μουσικής. Ανάμεσά τους ήταν Αστυνομικοί, επίσημοι 
προσκεκλημένοι, απλοί συμπολίτες μας, Ηπειρώτες και μη. Τους ευχαριστούμε 
όλους από τα βάθη της καρδιάς μας. 

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στο χορευτικό το οποίο εμφανίστηκε και άνοιξε 
το χορό. Είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτούς και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε τα επόμενα χρόνια το χορευτικό μας να συμμετέχει σε ακόμα 

περισσότερες εκδηλώσεις και με ακόμα περισσότερους χορευτές.
Ο Σύλλογός μας στις δύο δεκαετίες δράσης του είναι πάντα παρών  στα 

πολιτιστικά δρώμενα. Σκοπός μας είναι να κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα της 
επικοινωνίας, της δημιουργίας, της προσφοράς και της παράδοσης, διότι τα ήθη 
και έθιμα της Ηπείρου αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες 
γενεές. Οι Ηπειρώτες Αστυνομικοί της Αττικής καθώς και οι φίλοι τους, έδειξαν 
ότι είναι ενωμένοι και ότι δεν ξεχνούν τον τόπο τους ποτέ, σε όποιο μέρος και αν 
βρεθούν.

18ο πανηγύρι Συλλόγου Ηπειρωτών Αστυνομικών Αττικής

Επιβράβευση συνεπών δανειοληπτών από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων
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Συνάντηση με τον Διευθυντή της 
Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής

Αίτημα για ίδρυση & δημιουργία λέσχης σίτισης Στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή
Αττικής η Ένωση Δυτικής Αττικής

Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής

Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων B/A Aττικής

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά

Η Ένωσή μας, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για συναντήσεις με 
Υπηρεσιακούς παράγοντες και ανάδειξη - επίλυση ζητημάτων που απασχολούν 
το προσωπικό και τις Υπηρεσίες του Πειραιά, συναντήθηκε με τον Διευθυντή της 
Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής Ταξίαρχο κ. Κωνσταντίνο Λουζιώτη.

Από πλευράς μας, ζητήθηκε να ενισχυθούν με προσωπικό οι Υπηρεσίες του 
Πειραιά που προΐσταται ο κ. Ταξίαρχος (Τμήμα Αλλοδαπών Πειραιά και ο Σταθμός 
Ελέγχου Διαβατηρίων & Συναλλάγματος Πειραιά) και να μειωθούν οι συνεχείς 
διαταγές για μέτρα τάξης του προσωπικού των εν λόγω Υπηρεσιών.

Επίσης, τέθηκαν τα σοβαρά ζήτημα που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας 
και ασφάλειας του προσωπικού που διατάσσεται να εκτελέσει υπηρεσία απέλασης 
στο εξωτερικό, με συγκεκριμένη αναφορά στις πτήσεις που έχουν ως προορισμό 
το Πακιστάν. Ειδικότερα, αναδείχθηκε ότι, οι συνάδελφοι μέλη μας, εκτελούν 
υπηρεσία με συνεχόμενη πτήση το λιγότερο 16 ωρών και συνεχόμενη εργασία 
το λιγότερο 24 ώρες από την ανάληψη των καθηκόντων τους, αφού η μετάβαση 
και η επιστροφή γίνονται αυθημερόν, χωρίς καμία μέριμνα για διανυκτέρευση. 
Οι εν λόγω μεταγωγές – απελάσεις, επισημάνθηκε ότι, πέραν του εξαντλητικού 
ωραρίου εργασίας, δεν τηρούν και τις τεχνικές προδιαγραφές για την ασφάλεια 
των συναδέλφων σε πτήσεις, όπως η ασφαλιστική κάλυψη των κρατουμένων, 
αλλά και των Αστυνομικών κ.λπ.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι είναι επιεικώς απαράδεκτο Αστυνομικοί που 
εκτελούν την ανωτέρω υπηρεσία να λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση 
εξωτερικού, ύψους είκοσι πέντε (25) ευρώ, ενώ  αντίστοιχοι Αστυνομικοί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση που συμμετέχουν σε ίδιες ακριβώς πτήσεις, να αποζημιώνονται 
με ποσά που κυμαίνονται από διακόσια (200) έως χίλια (1.000) ευρώ κατά μέσο 
όρο. 

Ο κ. Ταξίαρχός από πλευράς του, μας γνώρισε ότι αφουγκράζεται το σύνολο 
των προβλημάτων του προσωπικού του και συμβάλει καθημερινά, με τις 
δυνάμεις που διαθέτει και στο χώρο που δύναται εκ της θέσεώς του να κινηθεί, 
στην επίλυση των περισσοτέρων ζητημάτων. Επίσης, δεσμεύτηκε να κάνει ότι είναι 
δυνατό για την ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό και τον περιορισμό στη εμπλοκή 
των μέτρων τάξης του προσωπικού των προαναφερομένων Υπηρεσιών. Τέλος, 
μας ενημέρωσε ότι η παραπάνω ημερήσια αποζημίωση του προσωπικού ορίζεται 
από τις πρόσφατες ψηφισθείσες διατάξεις του ν.4336/2015 σε αυτό το ύψος και 
για να αλλάξει χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, αναγνωρίζοντας και ο ίδιος την 
αδικία που συντελείται.

Ύστερα από τα ανωτέρω και αφού άπαντες αντιλαμβάνονται την αδικία και τον 
οικονομικό και όχι μόνο «εξευτελισμό» των συναδέλφων που συμμετέχουν στις 
εν λόγω πτήσεις, παρακαλούμε, τόσο την Πολιτική, όσο και τη Φυσική Ηγεσία του 
Σώματος, όπως προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αύξηση 
του ποσού της σχετικής αποζημίωσης, είτε μέσω της τροποποίησης προς το 
καλύτερο των διατάξεων του ν. 4336/2015, είτε μέσω της ερμηνείας αυτών προς 
την κατεύθυνση επίλυσης του ζητήματος των απελάσεων στο εξωτερικό, αφού 
μάλιστα το κόστος των αμοιβών το επωμίζεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
η Ευρωπαϊκή Ένωση.

H Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής από την στιγμή 
της ιδρύσεώς της έχει δεχτεί πληθώρα αιτημάτων από Συναδέλφους για την 
δημιουργία εστιατορίου της λέσχης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής σε 
χώρο στα γεωγραφικά όριά της. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινήσαμε συνεργασία με τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες για την εύρεση κατάλληλου χώρου, ο οποίος πληροί 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις (λειτουργικότητα, προσβασιμότητα, εμβαδόν κλπ.)    
Όπως προκύπτει με τις μέχρι τώρα μελέτες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
περισσότερων συναδέλφων, κρίνεται σκόπιμο και επωφελές ο χώρος που θα 
στεγαστεί το εστιατόριο, να βρίσκεται εντός του νέου κτιρίου της Υποδιεύθυνσης 
Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής. Ένεκα της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών 
και μετεγκατάστασης της ανωτέρω υπηρεσίας παρακαλούμε, όπως τεθεί ως 
απαραίτητη προϋπόθεση στον επικείμενο διαγωνισμό για την εύρεση νέου κτιρίου, 
χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε να στεγαστεί το ανωτέρω εστιατόριο.

Αντιπροσωπεία του προεδρείου μας αποτελούμενη από τον Πρόεδρο 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Γεώργιο , τον Γεν. Γραμματέα ΝΑΣΤΟΥΛΗ Χρήστο τον Α’ 
Αντιπρόεδρο ΤΖΙΜΑ Νικόλαο, και τον αντιπρόσωπο μας στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΤΣΙΡΩΝΗ 
Κωνσταντίνο συναντήθηκε με τον κ. Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής 
Υποστράτηγο κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ Αλκιβιάδη.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, τον ενημερώσαμε για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, ως οφείλαμε, πλην όμως ο 
κ. Γενικός γνωρίζει και τα προβλήματα αλλά και τις ενέργειες που πρέπει να κάνει, 
προκειμένου η Δυτική Αττική να σταματήσει να είναι το κέντρο παραβατικότητας 
του Λεκανοπεδίου.

Αναλυτικά θέσαμε το θέμα της τρομακτικής έλλειψης προσωπικού τόσο 
στις Υπηρεσίες Τάξης όσο και στις Υπηρεσίες Ασφάλειας αλλά και Τροχαίας της 
περιοχής μας, το οποίο σε συνδυασμό με την καθημερινή αφαίμαξη προσωπικού 
για ενίσχυση άλλων Διευθύνσεων, επιτείνει το πρόβλημα σε τέτοιο βαθμό ώστε 
σε ορισμένες περιπτώσεις να μην μπορούν ούτε στοιχειωδώς να λειτουργήσουν. 
Επίσης η τεράστια καταπόνηση των συναδέλφων, έχει σαν αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να προσφέρουν τα αναμενόμενα αλλά και να μην καταφέρνουμε να 
εμπεδώσουμε το κλίμα ασφάλειας στην Ελληνική κοινωνία, στην οποία εν τέλει 
όλοι αναφερόμαστε.

Επισημάναμε επίσης την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής σε ότι αφορά 

περιπολικά οχήματα, μοτοσυκλέτες και απαρχαιωμένο ατομικό εξοπλισμό των 
συναδέλφων, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να φέρουν σε πέρας οι 
συνάδελφοι την αποστολή τους. Θίξαμε το θέμα της ακαταλληλότητας των κτιρίων, 
όπου στεγάζονται ορισμένες Υπηρεσίες, καθώς ελλοχεύουν άμεσοι κίνδυνοι για 
την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων αστυνομικών όσο και των πολιτών, που 
καθημερινά τις επισκέπτονται, επισημαίνοντας ότι καθίσταται επιτακτική πλέον 
ανάγκη, ο κτιριακός έλεγχος των Υπηρεσιών, από την αρμόδια Διεύθυνση του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να πιστοποιείται η καταλληλότητα 
τους.

Επισημάναμε την ιδιαιτερότητα και άλλων περιοχών της Δυτικής Αττικής, εκτός 
της περιοχής του Μενιδίου, για τις οποίες εάν δεν ληφθεί εγκαίρως μέριμνα, θα 
βρεθούμε σε δυσάρεστη θέση να επαναληφθούν ανάλογες τραγικές καταστάσεις.

Ο κ. Γενικός, από πλευράς του, γνώριζε τα παραπάνω και ανέφερε ότι η 
Δυτική Αττική αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Λόγω του ότι, από πλευράς μας, 
δεν είμαστε διατεθειμένοι, μετά τα γνωστά σε όλους μας συμβάντα στην Δυτική 
Αττική, αλλά και τον άδικο χαμό του μικρού μαθητή, να δεχθούμε υποσχέσεις οι 
οποίες ενδεχομένως να μην πραγματοποιηθούν, η Ένωση μας το αμέσως επόμενο 
διάστημα, θα αναλάβει πρωτοβουλίες έτσι ώστε τα προβλήματα της Δυτικής 
Αττικής να επιλυθούν, και όχι όταν τα φώτα της δημοσιότητας σβήσουν, αυτά να 
ξεχαστούν.

Εδώ είναι Αττική
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Χωρίς αμφιβολία ζούμε στην εποχή της τεχνολογικής έξαρσης και εξάρτησης. 
Καθημερινά ξεπετιούνται καινούργια gadgets και νέες εφαρμογές κοινωνικής 
δικτύωσης. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Viber, Whatsapp, Hangout, 
Skype, Messenger και ο κατάλογος αυξάνεται μέρα με την μέρα. Είναι όμως τόσο 
αθώες; Ή κρύβουν παγίδες για τα παιδιά και τους εφήβους; Είναι πολύ δύσκολο 
να είσαι μέσα στις εξελίξεις, πόσο μάλλον όταν είσαι γονιός ενός εφήβου να 
μπορείς να ελέγξεις και να προστατεύεις το παιδί σου. Ένα νέο φαινόμενο  είναι 
αυτό του Sextortion, το οποίο δεν έχει πάρει ακόμη μεγάλες διαστάσεις στην 
Ελλάδα είναι όμως ευρέως διαδεδομένο στην Ευρώπη και στην Αμερική.

Αρχικά ας ξεκινήσουμε δίνοντας ορισμένα χρήσιμα στοιχεία:
• Sextortion: Είναι ο σεξουαλικός διαδικτυακός εξαναγκασμός και εκβιασμός 

παιδιών. Είναι όταν ενήλικοι ή ακόμα και ανήλικοι, κυρίως άτομα στην εφηβεία, 
αφού έχουν αποκτήσει οικειότητα και εμπιστοσύνη με το θύμα, - στην πλειοψηφία 
τους ανήλικα κορίτσια στην εφηβεία – μέσω λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης 
(facebook, instagram κ.λ.π.) πείθουν το θύμα να τους στείλει γυμνή φωτογραφία 
ή βίντεο και έπειτα το απειλούν προκειμένου να προσκομίσουν και άλλο υλικό 
ή χρήματα.

• Το προφίλ των θυμάτων: Η πλειοψηφία των θυμάτων είναι κορίτσια 
ηλικίας 12-17 ετών. Υπάρχουν και κρούσματα σε αγόρια εφήβους.

• Το προφίλ του δράστη: Ο δράστης συνήθως είναι άνδρας ενήλικας, 
εξοικειωμένος με την νέα τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο όποιος 
συστήνεται αρχικά στο θύμα ως συνομήλικος του και δρα αφού αποκτήσει 
οικειότητα και εμπιστοσύνη με θύμα.

Ε: Και τι ακριβώς θέλει αυτός ο άνθρωπος από ένα παιδί; 
Α: Αυτό που θέλει είναι είτε να αποκτήσει στην κατοχή του υλικό πορνογραφίας 

ανηλίκων είτε να συναντηθεί με τα θύματά του είτε να βγάλει χρήματα εκβιάζοντας 
ότι θα δημοσιεύσει το υλικό στο διαδίκτυο που έχει στα χέρια του ή θα το 
αποστείλει στο οικείο περιβάλλον του. Για να ξεκινήσει όλο αυτό ο δράστης θα 
εκμεταλλευτεί την οικειότητα που έχει αποκτήσει με το θύμα και θα πρέπει να έχει 
στην κατοχή του τουλάχιστον μια γυμνή φωτογραφία του ή βίντεό.

Ε: Και γιατί να κάνει ένα παιδί κάτι τέτοιο; 
Α: Συνήθως στόχος των δραστών είναι τα παιδία που βρίσκονται στο στάδιο 

της εφηβείας. Ο δράστης αποκτά πρόσβαση στις φωτογραφίες είτε με την 
συγκατάθεση του θύματος είτε, σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, να έχει «χακάρει» τον 
υπολογιστή ή το προφίλ του θύματος, για να βρει από εκεί το υλικό που θέλει. 
Τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία είναι αφελή και επηρεάζονται εύκολα. Ο δράστης 
μπορεί να ζητήσει το υλικό  δήθεν για προσωπική χρήση ή για επαγγελματική 
προώθηση, μέσω «ειδικών» (μόντελινγκ, ηθοποιία κ.λ.π.). Δεν είναι καθόλου 
σπάνιο φαινόμενο το θύμα να ενθουσιαστεί αν ο δράστης του πει ότι μπορεί πολύ 
εύκολα να το προωθήσει ως μοντέλο ή να μπει στον καλλιτεχνικό χώρο (να γίνει 
τραγουδίστρια ή ηθοποιός).

Ε: Και τι μπορεί να γίνει στην συνέχεια; 
Α: Αφού ο δράστης παραλάβει το υλικό, στη συνέχεια ζητάει και νέες 

φωτογραφίες ή βίντεο, με πορνογραφικό όμως αυτή τη φορά περιεχόμενο. 
Εφόσον το θύμα ενδώσει, τότε ο δράστης αποκαλύπτει τους πραγματικούς του 
σκοπούς, που είναι κυρίως σεξουαλικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος.

Ε: Είμαι γονιός, δεν ξέρω να χειρίζομαι καλά τις νέες τεχνολογίες και 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πως μπορώ να καταλάβω αν το παιδί μου 
έχει πέσει θύμα Sextortion;

Α: Η αλήθεια είναι ότι στην σημερινή εποχή τα παιδιά είναι πιο εξοικειωμένα με 
την τεχνολογία και μπορεί να έχουν ακόμα και 2 ή 3 διαφορετικούς λογαριασμούς 
σε κάθε ένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το σημαντικό είναι ο γονιός να 
γνωρίζει τους κωδικούς και να μπορεί να έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στους 
λογαριασμούς αυτούς από το κινητό ή το τάμπλετ. Ακόμα όμως και αυτό δεν 
είναι εξασφαλίζει ότι ένα παιδί είναι ασφαλής και  μπορεί να μην πέσει θύμα 
Sextortion. Το βασικό είναι να υπάρχει επαφή και επικοινωνία με το παιδί ώστε 
σε περίπτωση που παρουσιαστεί το φαινόμενο να υπάρχει εμπιστοσύνη και να το 
αναφέρει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί εγκαίρως. 

Ε: Έχω πέσει θύμα Sextortion και ντρέπομαι να το πω. Μπορεί να 
μπλέξω;

Α: Είναι λογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά 
σεξουαλικού διαδικτυακού εκβιασμού και εξαναγκασμού τα οποία δεν 
καταγγέλλονται στις αρμόδιες Αρχές είτε γιατί το θύμα αισθάνεται ντροπή για το 
υλικό που κλήθηκε να παράγει, είτε γιατί δε γνωρίζει (λόγω της ανηλικότητας) 
ότι έχει διαπραχθεί έγκλημα σε βάρος του. Ο δράστης   διαπράττει σοβαρό 
ποινικό αδίκημα. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση το θύμα να αισθάνεται ότι 
έχει συμμετέχει στην εγκληματική ενέργεια. Το θύμα σε καμία περίπτωση δεν 
κατηγορείται, αν και ο δράστης βασίζεται σε αυτό (στο ότι δηλαδή το θύμα δεν θα 
καταγγείλει το περιστατικό από ντροπή).  Από τις Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές 
υπάρχει εχεμύθεια και προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα του θύματος. 

Ε: Έχω πέσει θύμα Sextortion τι μπορώ να κάνω;
Α: Σε περίπτωση που κάποιος πέσει θύμα διαδικτυακού σεξουαλικού 

εξαναγκασμού και εκβιασμού προτείνεται να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
•  να μην μοιράσει άλλο υλικό,
•  να αναζητήσει βοήθεια,
•  να μην διαγράψει τα αποδεικτικά στοιχεία (συνομιλίες, e-mail κτλ.),
•  να διακόψει κάθε επικοινωνία, «μπλοκάροντας» τον επιτήδειο διαδικτυακό 

δράστη 
•  να αναφέρει το συμβάν στις αρμόδιες  Αστυνομικές ή Δικαστικές Αρχές.
Ε: Πως μπορώ να προστατευτώ προκειμένου να μην πέσω θύμα Sex-

tortion;
Α: Είναι σημαντικό να ακολουθούμε τις παρακάτω συμβουλές:
• κάνουμε φίλους μόνο όσους γνωρίζουμε καλά,
• δεν ανταγωνιζόμαστε με την παρέα μας για το ποιος θα κάνει τους 

περισσότερους φίλους, 
• ορίζουμε στις Ρυθμίσεις Απορρήτου της συσκευής μας τι περιεχόμενο 

θέλουμε να φαίνεται στους άλλους, 
• αποφεύγουμε το «check-in» σε χώρους που κινούμαστε (σχολείο, πάρκο 

κ.λ.π.), 
• δε δημοσιεύουμε φωτογραφίες που “μαρτυρούν” τοποθεσίες, (π.χ. το σπίτι 

μας, το σχολείο μας),
• ποτέ δεν κάνουμε chat με κάποιον που δε γνωρίζουμε, 
• σκεφτόμαστε πολύ πριν δημοσιεύσουμε κάποια εικόνα ή κάποιο video, 

σεβόμενοι πάντοτε και τα προσωπικά δεδομένα των φίλων μας.

Από την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, ξεκίνησε η πανευρωπαϊκή εκστρατεία 
«Say No!» για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το φαινόμενο του 
σεξουαλικού εκβιασμού και εξαναγκασμού των παιδιών, μέσω του διαδικτύου, 
η οποία υλοποιείται με πρωτοβουλία της Europol και συμμετέχουν οι αρμόδιες 
Αρχές από το σύνολο των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ από τη 
χώρα μας συμμετέχει ενεργά η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Που μπορούμε να απευθυνθούμε:
Αν διαπιστώσουμε ότι πέσαμε θύμα Sextortion ενημερώνουμε τους γονείς 

μας. Δεν διαγράφουμε τίποτα και καταγγείλουμε το περιστατικό στο αρμόδιο 
Αστυνομικό Τμήμα, είτε μπορούμε να απευθυνθούμε σε ειδικευμένο προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης 
Ασφαλείας Αττικής, (Λ. Αλεξάνδρας 173, Αθήνα. Τηλ: 210 647 6270 – 210 647 
6271) ή στην Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Λ.Αλεξάνδρας 173, 
Αθήνα. Τηλ: 210 647 6959 ή στο 11012).

«Sextortion»
Ή αλλιώς σεξουαλικός εκβιασμός και εξαναγκασμός των 

παιδιών μέσω του διαδικτύου

Του Λόφτσαλη Γιώργου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Φοιτητή Κοινωνιολογίας  του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Λόφτσαλης Γιώργος είναι Αρχιφύλακας και υπηρετεί στην 
Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων/Τμήμα Αντιμετώπισης 

Παραβατικότητας Ανηλίκων
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Αντιπροσωπεία της Διοίκησης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών 
παρευρέθηκε στην εκδήλωση του Ομίλου ‘’Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών’’ στο 
εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα στην Εκάλη, στην οποία τιμήθηκαν και 
ενισχύθηκαν οικονομικά 269 πολύτεκνοι και τρίτεκνοι Αστυνομικοί που υπηρετούν 
στα γεωγραφικά όρια Υπηρεσιών Αθηνών.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό εκ μέρους 
των Αστυνομικών-μελών της Ένωσής μας προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ομίλου ‘’Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών’’ για το σπουδαίο και ανιδιοτελές έργο που 
επιτελεί επί σειράς ετών λειτουργίας του και θερμά συγχαρητήρια για την άρτια 
οργανωτικά εκδήλωση που πραγματοποίησε. Ιδιαιτέρως ο συγκινητικός λόγος της 

Προέδρου του Ομίλου κας ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗ Καίτης, παρουσία του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωσταντίνου, άγγιξε όλους 
τους παρευρισκόμενους.

Τέτοιες ενέργειες ανυψώνουν το ηθικό των συναδέλφων μας και τους βοηθούν 
σε αυτές τις δύσκολες οικονομικά και κοινωνικά συνθήκες, να ανταπεξέλθουν στις 
απαιτήσεις του λειτουργήματος που επιτελούν καθημερινά. Μπορεί η Πολιτεία να 
είναι απούσα τόσο οικονομικά όσο και ηθικά σε αυτήν την δύσκολη μάχη που 
δίνουμε για την ασφάλεια του πολίτη και την επιβίωσή μας, όσο όμως έχουμε 
τέτοιους ανθρώπους δίπλα μας νιώθουμε δυνατοί!

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αθηνών στα πλαίσια σειράς επισκέψεων σε Υπηρεσίες της Αθήνας, συναντήθηκαν 
με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής Ταξίαρχο κ. 
Νικολάου Χρήστο και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών  Αττικής Ταξίαρχο 
κ. Λουζιώτη Κωνσταντίνο. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν και αντιπρόσωποι 
της Ένωσής μας που υπηρετούν στις ανωτέρω Υπηρεσίες. Μεταφέρθηκαν τα 
συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας, οι εργασιακές τους 
συνθήκες, καθώς και οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων παρατηρείται έντονη έλλειψη 
προσωπικού η οποία έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις ιδιαίτερα το τελευταίο 
χρονικό διάστημα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η έκδοση 
υπηρεσίας χωρίς την καθημερινή ενίσχυση από άλλες Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α.

Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών δεν παρατηρούνται δυσλειτουργίες αφού το 
προσωπικό επαρκεί, αλλά η καθυστερημένη έως και ανύπαρκτη έγκριση δαπανών 
δημιουργεί πολλά προβλήματα με τα αναλώσιμα υλικά και τον εξοπλισμό, σε μια 
Υπηρεσία της οποίας η σωστή λειτουργία έχει διεθνές αντίκτυπο για τη Χώρα.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της και την παρουσία της στις 
Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της με σκοπό την ανάδειξη θεμάτων και τη δρομολόγηση 
λύσεων στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι - μέλη 
της.

Εκδήλωση του ομίλου “Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών”

Επίσκεψη της Ένωσης Αθηνών στη Διεύθυνση Μεταγωγών 
Δικαστηρίων Αττικής & στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής
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Ασφάλεια. Στην πόλη. Τη χώρα. Την Ευρώπη. Τον κόσμο. Ζητούμενο παντού. 
Ας ρίξουμε μια ματιά γύρω μας. Ζούμε σε μια περίοδο διευρυμένης αβεβαιότητας. 
Σε μια εποχή δομικών προκλήσεων. Αρχίζει να γίνεται σαφές ότι σε περιφερειακό 
και διεθνές επίπεδο συσσωρεύονται πλέον δυνάμεις ικανές να προκαλέσουν 
τεκτονικές αλλαγές σε γεωπολιτικό επίπεδο. 

Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας γίνεται κεντρική προτεραιότητα εθνικής, 
αλλά και «συλλογικής» ασφαλείας. Το μεταναστευτικό επανέρχεται τακτικά ως 
απειλή και κινδυνεύει να πάρει χαρακτηριστικά μετακίνησης πληθυσμών εάν 
δεν αντιμετωπισθούν οι αιτίες που το προκαλούν. Ο λαϊκισμός δε έχει πλήρως 
ανασχεθεί και σε πολλές χώρες συνδυάζεται επικίνδυνα με τάσεις αυταρχισμού, 
δημιουργώντας ένα εν δυνάμει εκρηκτικό μείγμα. Και οι εθνικισμοί και 
αλυτρωτισμοί όχι μόνο γίνονται ορατοί στον ορίζοντα, αλλά αρχίζουν να οξύνονται 
και να απειλούν να αναζωπυρώσουν παλιές – ξεχασμένες εστίες έντασης. Και 
μάλιστα πολύ κοντά, στη γειτονιά μας. 

Σε αυτό το πλαίσιο προκλήσεων ή και απειλών για την Ελλάδα κρύβονται 
γεωστρατηγικές ευκαιρίες που, αν αξιοποιηθούν κατάλληλα, μπορούν να 
αναδείξουν την γεωπολιτική αξία της χώρας, να συμβάλλουν στη διασφάλιση 
ενός περιβάλλοντος ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή μας και τελικά να 
υπηρετήσουν το εθνικό συμφέρον. 

Ένα πολύ σημαντικό πεδίο είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση της συμμετοχής μας 
στη Βορειατλαντική Συμμαχία. 

  Η επίτευξη του ΝΑΤΟικού στόχου 2% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες, 
ενώ δημιουργεί κάποιες τριβές μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας, δίνει ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα στη χώρα μας η οποία είναι μια από τις πέντε, σε σύνολο 28, που 
εκπληρώνουν αυτήν την προϋπόθεση, μαζί με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Εσθονία και την Πολωνία. 

Η αναβαθμισμένη αξιοποίηση της βάσης της Σούδας από τη Συμμαχία αποτελεί 
ένα απτό συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας, πάνω στο οποίο μπορεί να 
βασιστεί ένας πιο φιλόδοξος σχεδιασμός για την αξιοποίηση του γεωστρατηγικού 
μας πλεονεκτήματος στην κρίσιμη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της 
Μέσης Ανατολής. 

Ταυτόχρονα, μας δίδεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την πιο ενεργή 
εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στις προσπάθειες καταπολέμησης 
της τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα θα πρέπει να υποστηρίξει την 
ενίσχυση της συνεργασίας στην ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών. 

Την ίδια ώρα, το γεγονός ότι η Τουρκία εξελίσσεται σε έναν απρόβλεπτο, 
ή και αμφίβολο -κατά πολλούς- σύμμαχο για τη Δύση, δίνει στην Ελλάδα τη 
δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης της γεωπολιτικής της αξίας. 

Αυτό επιτυγχάνεται και με την αναβάθμιση και εμβάθυνση των διμερών 
σχέσεων αμυντικής συνεργασίας, με χώρες όπως το Ισραήλ.

Μια ακόμα ευκαιρία για τη χώρα μας εντοπίζεται στο γεγονός ότι αυτήν την 
εποχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύσσεται –ειδικά μετά το Brexit- μια σοβαρή 
δυναμική ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στους κρίσιμους τομείς της  
ασφάλειας και άμυνας.

Σύμφωνα με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Φεντερίκα Μογκερίνι, η νέα «ευρωπαϊκή 
προσέγγιση» στην ασφάλεια, βασίζεται στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων, στην 
υποστήριξη της συμφιλίωσης και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας με στόχο την 
πρόληψη κρίσεων πριν από την εμφάνισή τους.

Συμπερασματικά, η γεωπολιτική μας θέση, η υψηλή ποιότητα των ενόπλων 
δυνάμεών και σωμάτων ασφαλείας μας και η συμμετοχή μας στη Βορειοατλαντική 
Συμμαχία και την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν συστατικά στοιχεία, με τα οποία 
η χώρα μας διεκδικεί -φύσει και θέσει- κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του 
μελλοντικού οικοδομήματος Άμυνας και Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Η 
Ελλάδα μπορεί να «παράγει» και να «εξάγει» σταθερότητα και ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η ισχύς μιας χώρας –πέρα από παράμετρος της εξωτερικής 
πολιτικής- αντικατοπτρίζεται και στο επίπεδο ασφάλειας στο εσωτερικό της. Και 
σε αυτό το επίπεδο, η προσφορά της Αστυνομίας είναι καταλυτικής σημασίας. 
Για εμάς, η ασφάλεια ξεκινά απ’ το σπίτι μας. Η εμπέδωση όρων ασφάλειας και 
η δημιουργία μίας ευνομούμενης πολιτείας για όλους του πολίτες είναι κεντρική 
μας πολιτική προτεραιότητα. Χωρίς ‘άβατα’, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και χωρίς 
αυταρχισμούς. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να εμφυσήσουμε σε όλους του 
συναρμόδιους φορείς και να εμπεδώσουμε στους πολίτες. 

Τέλος, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν 
πραγματικότητα εάν δεν ενισχύσουμε την εθνική μας ομοψυχία.  Η αποτυχία να 
εμπνεύσουμε εθνική ενότητα και ομοψυχία, θα είναι πλήγμα στην αποτελεσματική 
προβολή ισχύος της χώρας.

Βλέποντας τη φωτογραφία του συναδέλφου αστυνομικού που κυκλοφόρησε 
στο διαδίκτυο, με τον καμένο αγκώνα, ύστερα από τα συνήθη επεισόδια πέριξ των 
Εξαρχείων, ήταν αναπόφευκτο το μυαλό να εστιάσει στον τρόπο που αντιμετωπίζει 
η πολιτεία τον αστυνομικό σε σχέση με το έργο που παράγει καθημερινά για την 
πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος.

Έχουμε ακούσει αναφορές ότι το επάγγελμα δεν είναι επικίνδυνο και απαιτούνται 
μελέτες για να αποδειχθεί αυτό, τη στιγμή που υπάρχουν καταγεγραμμένοι θάνατοι 
και χιλιάδες τραυματισμοί εν ώρα υπηρεσίας. Έχουμε ακούσει από κυβερνητικά 
χείλη ότι και οι ψαράδες έχουν την ίδια επικινδυνότητα με τον αστυνομικό, 
ενώ έχουμε ακούσει να προσπαθούν να συνδέσουν τους αστυνομικούς με την 
ακροδεξιά σπεκουλάροντας το θέμα αυτό.

Επίσης για να κατανοήσουμε την αντίθεση, νωπές είναι οι μνήμες από τους 
κοιμώμενους βουλευτές στις μεταμεσονύχτιες συνεδριάσεις για τη συζήτηση 
και ψήφιση των μνημονίων, τη στιγμή που έξω από τη βουλή ήταν ξάγρυπνοι 
αστυνομικοί για τη διασφάλιση της δημοκρατίας και την προστασία του πολίτη, 
για μόλις 2,5€ την ώρα νυχτερινό. Τέλος βλέπουμε τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για τα 
αναδρομικά να εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται κατά παράβαση του νόμου.

Σε όλα τα παραπάνω υπάρχει και συνέχεια. Παρά τη δεινή οικονομική 
κατάσταση των αστυνομικών, το έλλειμμα σε σύγχρονο εξοπλισμό, περιπολικά, 
μοτοσυκλέτες, επικοινωνίες, τις κακές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας με τους 

αστυνομικούς να βάζουν χρήματα από την τσέπη τους προκειμένου να εργάζονται 
σε ανθρώπινες συνθήκες, εκείνο που προκαλεί έκπληξη είναι ότι δεν ακούνε 
τουλάχιστον μια επιβράβευση από πλευράς πολιτικής και φυσικής ηγεσίας όλων 
των βαθμίδων και όλων των κομμάτων.

Ένα μπράβο και ένα συγχαρητήρια στους αστυνομικούς που βρίσκονται στο 
πεζοδρόμιο δεν κοστίζει τίποτα. Ας βγουν από τα γραφεία τους και ας δείξουν 
εμπράκτως τη στήριξη τους σε εργαζόμενους που αγωνίζονται 24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Σε συζητήσεις με τους συναδέλφους 
διαπιστώνεις γρήγορα ότι το ηθικό είναι υπό το μηδέν καθώς το μόνο που 
εισπράττουν είναι υποσχέσεις και απαξίωση την ίδια στιγμή που οι πολίτες μας 
τοποθετούν στις πρώτες θέσεις της εμπιστοσύνης τους.

Σε μια περίοδο για τη χώρα βαθιάς οικονομικής ύφεσης και βίαιων 
κοινωνικών αλλαγών, το έγκλημα καλπάζει σε όλες του τις μορφές και τείνει να 
λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Γι αυτό το λόγο οι θεματοφύλακες της εσωτερικής 
τάξης και ασφάλειας κουβαλούν ένα μεγάλο βάρος. Τα σημάδια του σώματος 
και της ψυχής είναι σημάδια που δεν διαγράφονται από το μυαλό του Έλληνα 
αστυνομικού.

Θα πρέπει επομένως οι φορείς της πολιτείας να συνειδητοποιήσουν ότι 
θεσμικά η αστυνομία είναι ένας πυλώνας δημοκρατίας και ελευθερίας και όχι ένα 
πεδίο κομματολογίας και πολιτικής εκμετάλλευσης

Αναβάθμιση εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας 
ισοδυναμεί με αναβάθμιση του διεθνή
ρόλου της χώρας

Υποσχέσεις που έμειναν
υποσχέσεις Του Δελαπόρτα Γεωργίου

Αντιπροσώπου  Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Του Κουμουτσάκου Γεωργίου
Τομεάρχη Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας

και Βουλευτή της Β’ Αθηνών
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Αντιπροσωπεία της Διοίκησης της Ένωσης Αθηνών 
επισκέφθηκε το πολυπαθές Α.Τ. Ζωγράφου, με αφορμή 
την πρόσφατη επίθεση με μολότοφ που δέχθηκε και 
μίλησε με τους συναδέλφους για το συμβάν.

Επίσης αναφέρθηκαν γενικότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι υπηρετούντες  στο Τμήμα σε σχέση με 
τις εργασιακές συνθήκες, την υγιεινή, την ασφάλεια και 
την λειψανδρία, τα οποία και θα μεταφέρουμε αρμοδίως 
στον κ. Ταξίαρχο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Ενδεικτικά μας αναφέρθηκε ότι από την επίθεση 
καταστράφηκαν ολοσχερώς μοτοσικλέτες συναδέλφων 
και πολιτών που ήταν σταθμευμένες έξω από το Τμήμα.

Η Ένωσή μας δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση 
και στήριξη προς τους συναδέλφους του Α.Τ. Ζωγράφου.

Η Ένωση Αθηνών επισκέφθηκε το
πολυπαθές Α.Τ. Ζωγράφου

Με πρωτοβουλία της Ένωσης Αθηνών προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στις 
παιδικές κατασκηνώσεις του Ιδρύματος Εξοχών της ΕΛ.ΑΣ ο παίκτης του φετινού 
παιχνιδιού «SURVIVOR», Κώστας Αναγνωστόπουλος. Στην εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε, ο «μισθοφόρος»  μίλησε στα παιδιά για την εμπειρία του 
από το παιχνίδι, ενώ οι μικροί μας φίλοι είχαν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν 
μαζί του.

Ταυτόχρονα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε παιχνίδια 
προσομοίωσης του γνωστού ριάλιτι παιχνιδιού, ζώντας χαρούμενες στιγμές 
και έντονες συγκινήσεις. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μέλη του Προεδρείου 
του Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών  καθώς και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης 
Αστυνομικών Βορειοανατολικής Αττικής κ. ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος.

Η Ένωσή μας νοιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει και να εκθειάσει το έργο 
και την δουλειά των συναδέλφων, μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό, που 
εργάζεται στις παιδικές εξοχές τα τελευταία χρόνια αλλά και να σταθεί ιδιαίτερα 
στον Διευθυντή του Ιδρύματος Εξοχών ΕΛ.ΑΣ Α/Δ κ. ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ Γεώργιο 
και την Υπ/ντρια Α/Υ κ. ΚΟΛΙΩΝΗ Κων/να οι οποίοι με άοκνες προσπάθειες, 
νυχθημερόν, έχουν μετατρέψει το χώρο σε πραγματικό «παράδεισο», ο οποίος 
δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα τις μεγαλύτερες ιδιωτικές κατασκηνώσεις. 

Ευχόμαστε τα παιδιά μας να συνεχίσουν την όμορφη και διασκεδαστική 
περίοδο σε αυτές τις ασφαλείς εγκαταστάσεις και δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε 
συνεχώς κοντά στις ανάγκες που δημιουργούνται, βοηθώντας από την πλευρά 
μας στο μέτρο του δυνατού.

Survivor... στις κατασκηνώσεις του Ιδρύματος «Εξοχών ΕΛ.ΑΣ.»



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

Εργάσιμες ημέρες & ώρες
09.00 - 15.00
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O Πρόεδρος της Ένωσης Αθηνών Μαυραγάνης Χρήστος, με 
τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Γερακαράκο Γρηγόριο παρέστησαν 
στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής εκφράζοντας την αντίθεση της 
Ομοσπονδίας μας στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου  και ειδικότερα για 
τα άρθρα 137 (Μεταφορά του ειδικού λογαριασμού του ν. 826/1978(Α’ 
194) στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών) και 138 (κρατήσεις για την 
ονομασία του Δόκιμου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και Δόκιμου 
Αξιωματικού σε Υπαστυνόμο Β’) που αφορούν το ένστολο προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ζητώντας από τους Βουλευτές τη μη ψήφιση 
των άρθρων αυτών.

Σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας που δώσαμε για την διασφάλιση 
του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978 είχε αίσιο αποτέλεσμα, καθώς 
η Κυβέρνηση έλαβε υπόψη της τις εύλογες διαμαρτυρίες μας και έκανε 
αποδεκτό το αίτημά μας όπως αυτό διατυπώθηκε τόσο στα σχετικά έγγραφά 
μας προς τα αρμόδια Υπουργεία,  όσο και κατά την ακρόαση φορέων 
στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και 
Δικαιοσύνης, της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του σχεδίου νόμου 
του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη 
λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι 
Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις». 

Στο επίμαχο άρθρο 139, διατηρούνται μόνο οι παράγραφοι 1 και 2, ενώ 
αποσύρονται οι παράγραφοι 3-7 κατόπιν αποδοχής του σχετικού αιτήματός 
μας. Η Κυβέρνηση έλαβε υπόψη της το δίκαιο αίτημά μας προκειμένου 
να μην καταργηθεί η αυτοτέλεια του Ειδικού Λογαριασμού και να 
συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή του βοηθήματος στους συναδέλφους 
που πραγματικά το έχουν ανάγκη και μάλιστα χωρίς να επιβαρύνεται ο 
κρατικός προϋπολογισμός, αφού ο Λογαριασμός αυτός τροφοδοτείται από 
τις εισφορές των αστυνομικών και η διαχείρισή του διέπεται από πνεύμα 
αλληλεγγύης και αλτρουισμού.

Αυτήν την αναγκαιότητα που πήγε να καταργηθεί, προβάλλαμε ως 
Ομοσπονδία, αλλά και ως Ένωση Αθηνών και η Κυβέρνηση αφουγκράστηκε 
και αναγνώρισε τελικά το δίκαιο του αιτήματός μας, μη απεμπολώντας 
τα χαρακτηριστικά της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας που 
οφείλουμε όλοι να επιδεικνύουμε ιδίως σε περίοδο οικονομικής κρίσης και 
παρατεταμένης λιτότητας.

Μην εγκαταλείπετε τους αναξιοπαθούντες
συναδέλφους μας.
Αυτούς που διασφαλίζουν την κοινωνική
ειρήνη και την κοινωνική συνοχή.

Λίγες μέρες αργότερα ο αγώνας μας δικαιώθηκε !!!
Διατηρείται η αυτοτέλεια του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978


