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ΜΕ 100 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η Γ.Α.Δ.Θ.

ΜΕ 100 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η Γ.Α.Δ.Θ.

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΤΔΜ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Α.Υ.Θ.
ΑΠΕΔΩΣΑΝ ΚΑΡΠΟΥΣ

ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Α.Υ.Θ.
ΑΠΕΔΩΣΑΝ ΚΑΡΠΟΥΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΗΣ Ν.Δ.

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Εξασφαλίζει προνόμια

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΣΤΙΣ 8.000 ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 
ΡΕΠΟ

ΔΩΡΕΑ υποδημάτων
για τις ανάγκες της 

ΟΠΚΕ

Πρωτοβουλία «ζωής» 

από την ΕΑΥΘ
1η εβδομάδα
πρόληψης και υγείας
αστυνομικών

Με αεροπλάνο στα νησιά τα στελέχη της ΔΑΕΘ μετά από πρόταση της Ένωσης

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΟΜΕΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ



χωση στην καινούργια ομάδα, 
για την οποία κανείς δεν ήξερε 
τίποτα. 
Μετά από δέκα χρόνια προ-
σφοράς και αναγνώρισης του 
έργου της από τους πολίτες, 
η αντίστοιχη αναγνώριση από 
την φυσική και πολιτική ηγεσία 
δεν ήρθε ποτέ. Μάλλον είναι 
ακόμη καθοδόν… Με τα πόδια 
να ερχόταν, θα είχε φτάσει… 
Το μόνο που βλέπουμε είναι 
προεκλογικές εξαγγελίες για τη 
στελέχωση και τον εξοπλισμό 
της ομάδας, γιατί λέτε ότι προ-
σφέρουμε έργο. Εφόσον κύριοι 
προσφέρουμε έργο γιατί δεν το 
αναγνωρίσατε; Γιατί δεν δίνετε 
κίνητρο στους συνάδελφους 
που είναι στα δίκυκλα; Αν ανα-
ρωτιέστε ποιο είναι το κίνητρο; 
Φυσικά η απόδοση επιδόματος 
αντιστοίχου των ΜΑΤ. Ήρθε το 
πλήρωμα του χρόνου, εκτός 
από τις προεκλογικές φαμφά-
ρες περί στελέχωσης, να δώ-
σετε επιτέλους κίνητρα στους 
αστυνομικούς για να γίνουν 
ακόμη καλύτεροι. 
Όταν θέλετε, μπορείτε! Τρανή 
απόδειξη είναι η καινούργια 
ομάδα «πάνθηρες», η δημιουρ-
γία της οποίας ήταν αντίστοιχη 
με την δημιουργία της ΔΙ.ΑΣ. 
(στελέχωση με το ζόρι), με την 
προσωρινή μετακίνηση στα 
ΜΑΤ πλέον η στελέχωση γίνεται 
από εθελοντές, όπου παρά την 
ορθοστασία ωρών έξω από μνη-
μεία και πλατείες πλέον έχουν 
κίνητρο. Σταματήστε τα αντικί-
νητρα στην αστυνομία και δώ-
στε επιτέλους κίνητρα.
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Η ανάγκη των 
κινήτρων            

Τον Φεβρουάριο του 2010 
αποφασίστηκε η δημιουργία 
ομάδας, η οποία θα περιπο-
λούσε σε όλες τις γειτονιές 
της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 
Το πως θα υλοποιούνταν δεν 
ένοιαζε τους ιθύνοντες νους, 
αρκεί να δημιουργούνταν. Έγι-
νε λοιπόν μια επιλογή ατόμων 
ώστε να στελεχωθεί, όχι από 
εθελοντές -γιατί τότε οι εθελο-
ντές ήταν ελάχιστοι- αλλά ανα-
γκαστικά από αστυνομικούς, 
αρκεί να γνώριζαν να οδηγούν 
μηχανή και αυτό δεν ήταν τόσο 
απόλυτο. Όπερ και εγένετο…
Δύο μήνες αργότερα, 2.500 
αστυνομικοί στην Αθήνα και 
460 στην Θεσσαλονίκη ξεχύθη-
καν στους δρόμους να πατά-
ξουν την εγκληματικότητα που 
οργίαζε. Έτσι ξεκινά η ιστορία 
της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. όπου όλοι οι 
συνάδελφοι έβαλαν το φιλότι-
μο πάνω από όλα ώστε να απο-
δώσουν τα μέγιστα στην αστυ-
νόμευση και την πάταξη της 
εγκληματικότητας. Δυστυχώς, 
δεν υπήρξαν άλλα κίνητρα 
έκτος από το φιλότιμο. Ίσως να 
υπήρξε αντικίνητρο η αναγκα-
στική μετάθεση τους και στελέ-

Editorial
Γράφει ο Θεόδωρος Τσαϊρίδης

Έχουμε πλέον έμπρακτα αποδείξει ότι σκοπός μας είναι 
η αναζήτηση και η εφαρμογή λύσεων για να λειτουργή-
σει το Σώμα, το οποίο όλοι ορκιστήκαμε να υπηρετούμε, 
κάτω από συγκεκριμένους κώδικες και κανόνες. Και το 
πετύχαμε δουλεύοντας πολύ σοβαρά και αναλαμβάνο-
ντας σημαντικές πρωτοβουλίες, κρατώντας παράλληλα 
μακριά τον λαϊκισμό και τις άναρχες κραυγές. 
Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα όσα επιτεύχθηκαν σε 
διάστημα μόλις δεκαέξι μηνών. Συγκεκριμένα, καταφέ-
ραμε να:
• έρθουν οχήματα μέσω ανακατανομής
• δοθούν οχήματα κατασχεμένα που σάπιζαν έξω από 
αστυνομικές υπηρεσίες
• ξεκινήσουν οι αεροπορικές μετακινήσεις της ΔΑΕΘ
• κοπούν στόχοι και φυλάξεις, με τελευταίο επίτευγμα 
την απεμπλοκή αστυνομικών από τα κέντρα φιλοξενίας
• ενισχυθεί η ΓΑΔΘ με 50 μεταθέσεις στις τακτικές και 
100 στις συμπληρωματικές και να ενισχυθούν οι υπηρε-
σίες που το έχουν πραγματικά ανάγκη
• εξασφαλίσουμε δωρεές στολών σε ΔΙΑΣ, υποδημάτων 
στην ΟΠΚΕ και άλλα πόσα σε όλες τις υπηρεσίες της 
ΓΑΔΘ

• καταθέσουμε επίσημη πρόταση για αξιοκρατικό κώδι-
κα εσωτερικών μεταθέσεων
• είμαστε δίπλα στις πολύτεκνες οικογένειες με το βο-
ήθημα  των 500 ευρώ που θεσπίσαμε και σε όλες τις 
οικογένειες εκδηλώσεις, σχολικές τσάντες, γυμναστές, 
παιδίατρους και διάφορες ενέργειες
• είμαστε άμεσα σε όποια υπηρεσία ενημερωθούμε από 
αστυνομικούς ότι έχει θέμα
• εξασφαλίσουμε οικονομικές προσφορές (και έρχονται 
ακόμα καλύτερες) με την κάρτα μέλους 

Ως πρόεδρος της Ένωσης, ζητώ από όλους να συμβάλ-
λουν με τις μικρές ή μεγάλες δυνάμεις τους στην ανα-
βάθμιση του ρόλου του αστυνομικού και την εξασφάλι-
ση ακόμη καλύτερων συνθηκών εργασίας. Η συμμετοχή 
όλων, μακριά από διχαστικές και εσωστρεφείς λογικές, 
μπορεί να ωθήσει την ΕΑΥΘ ακόμη πιο μπροστά.  Άλλω-
στε, η δύναμη μας είναι τεράστια καθώς εκπροσωπούμε 
4.500 μέλη.
Έχουμε καταφέρει πολλά.
Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε ακόμη περισ-
σότερα!

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ε.Α.Υ.Θ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6936 800701

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6948 753589

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ,
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ &
ΑΝΑΠΛ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:
ΚΛΕΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   6977 075637

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  6936 033606

ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΑΖΝΕΪΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6932 913797

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ &
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 6980 223482

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ &
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  6938 314388

ΜΕΛΗ:
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6907 333523
ΒΑΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6972 895266
ΚΑΛΕΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6932 649076
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 6946 142162
ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6981 045956
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6948 586943

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά η αναδημοσίευση, ολική, μερική ή 
περιληπτική αναπαραγωγή, η κατά παράφραση ή διασκευή 
των κειμένων που περιέχονται στο έντυπο με οποιονδήποτε 
τρόπο (ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ή άλλο), χωρίς προηγούμε-
νη γραπτή άδεια.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις του υπο-
γράφοντα και όχι απαραίτητα τις απόψεις και θέσεις της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
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Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος,
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΥΘ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Ιδιοκτησία: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσ/νίκης
Αριστοτέλους 12 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 525510, Fax: 2310 539900
email: eaythes@gmail.com

Εκδότης - Υπεύθυνος εφημερίδας: Κλεάνης Βασίλειος

Αρχισυντάκτες: Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος - 
Χατζηανεστιάδης Μιλτιάδης

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρία Σαμολαδά
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Φωτογραφία
εξωφύλλου

ΔΩΡΈΑΝ νομική
κάλυψη για τα μέλη μας
Η φύση της δουλειάς του Αστυνομικού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
πιστή εφαρμογή των Νόμων.
Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μας, δημιουργούνται νομικά 
θέματα στα οποία  εμπλεκόμαστε. 
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για την προστασία των εγ-
γεγραμμένων μελών της, παρέχει ΔΩΡΈΑΝ νομική κάλυψη για πειθαρχικές 
και ποινικές υποθέσεις που έχουν ανακύψει εν ώρα  υπηρεσίας. 

Αθανάσιος Χαριστός
Τσιμισκή 2, Θεσσαλονίκη   Τηλ.: 2310 553 728

Σωτήριος Τερζούδης 
26ης Οκτωβρίου 12    τηλ.: 6934 405  405

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αφουγκραζόμενη τις ανάγκες 
των μελών της, προχώρησε σε συνεργασία με δεύτερο παιδίατρο στη Δυτική 
Θεσσαλονίκη.
Πλέον, το πρόγραμμα των παιδιάτρων που συνεργάζεται η Ένωση και μπορούν απο-
κλειστικά τα μέλη μας να επισκέπτονται ΔΩΡΕΑΝ, για την παροχή υπηρεσιών υγείας 
στα παιδιά τους έχει ως εξής:

Παιδίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. ΤΖΕΤΖΗ Όλγα
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 129Α, Θεσσαλονίκη
Τηλ. επικοινωνίας 2310888040 και 6936941971
Δευτέρα 18:00 – 21:00. Τετάρτη  18:00 – 21:00 

ΔΩΡΕΑΝ Παιδίατροι 
για τα τέκνα των 
μελών της Ένωσης

Ειδικός Παιδίατρος κ. ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ Ιωάννης
Στρ. Μακρυγιάννη 6, Σταυρούπολη
Τηλ. επικοινωνίας 2313068777 και 6946696779
Τρίτη 16:00 – 21:30, Πέμπτη 10:00 – 12:30 & 17:30 – 20:00

Θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να προηγείται τηλεφωνικό ραντεβού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη της Ένωσης μπορούν να επισκέπτονται τους 
παιδιάτρους.
Οι συνάδελφοι θα προσκομίζουν το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητάς τους, καθώς και τα 
βιβλιάρια υγείας των παιδιών τους κατά την επίσκεψη, προκειμένου να γίνεται ο απαραί-
τητος έλεγχος από τον ιατρό για την υγεία των παιδιών, αλλά και για το εάν είναι μέλη 
της Ένωσης.

Εδώ και χρόνια μιλάμε με 
έργα και με πράξεις... 



Αναγκαίος ο διπλασιασμός
των οργανικών θέσεων

Αναγκαιότητα ο Κώδικας Εσωτερικών Μεταθέσεων 

Επιστολή στον Αρχηγό για το θέμα της ΥΤΕΒΕ

Στις 8.000 τα οφειλόμενα ρεπό 

Επίσκεψη της ΕΑΥΘ στη ΔΑΚΑΘ

Πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των συνεργείων της    Ίση μεταχείριση και αμεροληψία, ζητά η ΕΑΥΘ

Η λογική και η αμεροληψία πρυτάνευσαν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων της ΓΑΔΘ

Επανέρχεται η ΕΑΥΘ στην πάγια πρότασή της

Αναζητούνται λύσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας      Συνάντηση με τον ταξίαρχο Μπουλούμπαση 

Στην ουσιαστική ενίσχυση του αριθμού των 
στελεχών που υπηρετούν στη Διεύθυνση 
Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσ-
σαλονίκης, καθώς και της υλικοτεχνικής 
υποδομή της, συνέβαλε η Ένωση Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, επισημαίνο-
ντας και αναδεικνύοντας τις ελλείψεις που 
υπήρχαν. Η κατάσταση μπορεί να βελτιώθη-
κε αλλά πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά στη 
σημαντικότατη συγκεκριμένη υπηρεσία. 
Στις αρχές καλοκαιριού, η ηγεσία της Ένω-
σης, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο 
των αστυνομικών που υπηρετούν στη ΔΑ-
ΚΑΘ, επισκέφθηκε την έδρα της υπηρε-
σίας. Παραδοσιακά, η θερινή περίοδος 
παρουσιάζει υπηρεσιακές δυσκολίες, λόγω 
των αυξημένων πτήσεων και της τεράστιας 
προσέλευσης επιβατών στους χώρους του 
αεροδρομίου. Η Ένωση, αντιλαμβανόμενη 
τους υπηρεσιακούς σκοπέλους που αντιμε-
τωπίζουν οι αστυνομικοί, πίεσε προς πάσα 
κατεύθυνση για τη βελτίωση των εργασι-
ακών συνθηκών στη ΔΑΚΑΘ. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να ενισχυθεί η υπηρεσία, για 
τους θερινούς μήνες, με 30 αποσπασμέ-

νους αστυνομικούς, 20 δόκιμους αστυφύ-
λακες και να παραχωρηθεί ένα επιπλέον 
όχημα.
Σαφώς, οι συγκεκριμένες λύσεις είναι προ-
σωρινές και σε καμία περίπτωση δεν επαρ-
κούν για να καλύψουν τα τεράστια υπηρεσι-
ακά κενά. Χαρακτηριστικά, οι αστυνομικοί 
του Τμήματος Τροχαίας συνεχίζουν να με-
τακινούνται με ένα όχημα που έχει διανύ-
σει δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα και χρήζει 
άμεσης αντικατάστασης, ενώ παράλληλα 
οι χώροι τόσο του Αστυνομικού Τμήματος, 
όσο και του Τμήματος Ασφάλειας δεν είναι 
σύμφωνοι με τους προβλεπόμενους κανό-
νες υγιεινής και ασφάλειας.
Στη συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΑΚΑΘ 
τέθηκε το θέμα της επέκτασης των εγκα-
ταστάσεων του αεροδρομίου και τις επι-
πτώσεις που αναμένεται να επιφέρει στην 
αστυνόμευση. Οι εργασίες συνεχίζονται με 
αμείωτο ρυθμό και όπως αναμένεται μέχρι 
τα τέλη του 2020, οι χώροι του αεροδρο-
μίου θα έχουν υπερδιπλασιαστεί. Η εξέλιξη, 
θα αυξήσει σημαντικά τις αρμοδιότητες 
της ΔΑΚΑΘ και μόνο με διπλασιασμό των 

οργανικών θέσεων θα κρατηθεί υψηλό το 
επίπεδο ασφαλείας. Σε όλες τις σύγχρονες 
χώρες, τα αεροδρόμια συγκαταλέγονται 
στα καλύτερα φυλασσόμενα σημεία, αυξά-
νοντας την αίσθηση ασφάλειας των επιβα-
τών. Ακόμα περισσότερο στη Θεσσαλονίκη, 
η οποία πλέον αποτελεί δημοφιλή τουριστι-
κό προορισμό, η εικόνα του αεροδρομίου 
«Μακεδονία» οφείλει να είναι εφάμιλλη άλ-
λων ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων.
Η Ένωση ζητά να γίνουν άμεσα όλες οι κα-
τάλληλες ενέργειες ώστε τα νέα κτήρια του 
αεροδρομίου να φιλοξενήσουν τις υπηρε-
σίες της ΔΑΚΑΘ, σε χώρους που θα είναι 
σύμφωνοι με τους προβλεπόμενους κανό-
νες υγιεινής και ασφάλειας. Μόνο έτσι η 
αστυνόμευση θα είναι ανάλογη των νέων 
συνθηκών και απαιτήσεων. Η Ένωση Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης θα συνε-
χίσει τις προσπάθειές της για την επίτευξη 
των ανωτέρω στόχων, προκειμένου οι αστυ-
νομικοί που υπηρετούν στη συγκεκριμένη 
Διεύθυνση να εκτελούν το καθήκον τους 
με αξιοπρέπεια και με σωστές εργασιακές 
συνθήκες. 

Για «ευνοιοκρατία» η οποία φαίνεται πως είναι «ανίκητη», «φαύλη 
πρακτική» και «αναξιοκρατία στις μεταθέσεις», κάνει λόγο η Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης σε επιστολή της προς τον 
Αρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη αναφο-
ρικά με τη διακοπή αποσπάσεων στην ΥΤΕΒΕ.
Στο έγγραφό της, το οποίο εστάλη μέσω ΠΟΑΣΥ, τονίζει ότι η στε-
λέχωση των ειδικών Υπηρεσιών έχει καταλήξει σε μια παθογενή και 
υποκειμενική διαδικασία, που οπισθοδρομεί την πορεία του Σώμα-
τος. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται για το αντίθετο, καθώς 
φαίνεται η ευνοιοκρατία είναι ανίκητη. «Τελευταίο δείγμα αποτελεί 
η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος. Παρότι 
η συγκεκριμένη Υπηρεσία έχει ανάγκη από μόνιμο προσωπικό με 
τεχνικές γνώσεις στην επισκευή οχημάτων, οι εξειδικευμένοι αστυ-
νομικοί διατίθενται με χρόνιες αποσπάσεις, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι είναι πλεονάζον 
προσωπικό», αναφέρεται στην 
επιστολή. Επικεντρώνοντας 
στην περίπτωση της ΥΤΕΒΕ, η 
Ένωση τονίζει ότι η πρόσφατη 
απόφαση για διακοπή των απο-
σπάσεων είναι καθοριστική για 
τη λειτουργία της. Πλέον, τα 
συνεργεία παρά τον τεράστιο 
φόρτο εργασίας, δεν θα έχουν 
το απαιτούμενο εξειδικευμένο 
προσωπικό για να ανταπεξέλ-
θουν στις μεγάλες υπηρεσιακές 
ανάγκες.

Στην αναγκαιότητα θέσπισης Κώδικα Εσωτερικών Μεταθέσε-
ων, επανέρχεται η ΕΑΥΘ, με αφορμή τη συνεδρίαση του Συμ-
βουλίου Μεταθέσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, η ΕΑΥΘ εκφράζει την ικανοποίη-
σή της, για το γεγονός ότι στην συγκεκριμένη συνεδρίαση του 
Συμβουλίου, επικράτησαν η λογική και η αμεροληψία καθώς 
τα μέλη του παρέμειναν ανεπηρέαστα από εξωτερικές «φω-
νές» κι ενίσχυσαν, με βάση το οργανόγραμμα, όσες Διευθύν-
σεις αντιμετωπίζουν πραγματικά πρόβλημα έλλειψης προσω-
πικού.
Η τοποθέτηση των 50 αστυνομικών με τακτική μετάθεση, έγι-
νε με αυστηρά κριτήρια, κι ως εκ τούτου κατανεμήθηκαν στη 
Διεύθυνση Αστυνομίας, με απώτερο σκοπό να ενισχύσουν τα 
Αστυνομικά Τμήματα, την Άμεση Δράση για να καταλήξουν 
στις Ομάδες ΔΙ.ΑΣ., την Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
και τις Διευθύνσεις Τροχαίας και Αλλοδαπών. Ωστόσο, η ΕΑΥΘ 
αναμένει και από τα Συμβούλια Μεταθέσεων των Αστυνομικών 
Διευθύνσεων να ακολουθήσουν την ίδια τακτική και να συμ-
βάλλουν στη διακοπή της ερημοποίησης των Αστυνομικών Τμη-
μάτων. Χαρακτηριστική της οριακής κατάστασης στην οποία 

Στις 8.000 έχει ανέλθει πλέον ο αριθμός των ρεπό που χρωστά στα 
στελέχη των Αστυνομικών Τμημάτων, η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσα-
λονίκης. Αναζητώντας λύση στο πρόβλημα και καταθέτοντας συγκε-
κριμένες προτάσεις, το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Θεσσαλονίκης συναντήθηκε με τον νέο Διευθυντή της Υπηρεσίας, 
ταξίαρχο Χρήστο Μπουλούμπαση. Πέρα από τις καθιερωμένες ευχές 
για καλή θητεία στα νέα καθήκοντά του, η ΕΑΥΘ έθιξε τις αξεπέρα-
στες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υπηρετούντες στη συγκεκριμέ-
νη Διεύθυνση. 
Το προεδρείο της Ένωσης έκανε απόλυτα ξεκάθαρο ότι επιβάλλεται 
άμεσα να προβλεφθεί ο τρόπος χορήγησης των ολοένα αυξανόμενων 
οφειλόμενων ημερήσιων αναπαύσεων στα Αστυνομικά Τμήματα. Πλέ-
ον, ο αριθμός είναι δυσθεώρητος, καθώς αγγίζει τις 8.000 και με τις 
υφιστάμενες συνθήκες δεν διαφαίνεται μείωσή τους χωρίς παρέμβα-
ση της ηγεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ζήτησε να επανακαθοριστούν οι 
φυλασσόμενοι στόχοι και να διακοπούν όσοι δεν είναι απαραίτητοι. 
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι για την φύλαξη των κτιριακών 
εγκαταστάσεων της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθημερινά 
απασχολούνται δέκα αστυνομικοί για να φυλάσσουν τέσσερα δια-
φορετικά σημεία της περιμέτρου της. Επίσης, είναι απαραίτητο οι 
στόχοι να κατανεμηθούν ορθά στις Υπηρεσίες, εντός των εδαφικών 
ορίων αρμοδιότητας τους, για να μην υποχρεώνονται οι αστυνομι-
κοί να μετακινούνται δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από την έδρα της 
Υπηρεσίας τους.
Επιπλέον, η ΕΑΥΘ πρότεινε να αξιοποιηθεί το αστυνομικό προσωπικό 
κάθε βαθμού βάσει του καθηκοντολογίου και των εσωτερικών διατα-
γών που έχουν εκδοθεί. Είναι τουλάχιστον κοντόφθαλμο να βαρύνεται 
το χαμηλόβαθμο προσωπικό με δυσβάσταχτες αρμοδιότητες, όταν 
μπορούν να συνδράμουν σε αυτές και ανώτεροι αξιωματικοί. Στην 
ίδια κατεύθυνση, να αξιοποιηθούν όλοι οι αστυνομικοί που έχουν τεθεί 
σε υπηρεσία γραφείου, σε θέσεις που μπορούν να ανταπεξέλθουν και 
μέχρι σήμερα καλύπτονται από μάχιμους αστυνομικούς.
Ακόμη, προτάθηκε να μειωθούν τα μέτρα τάξης σε αθλητικές εκδηλώ-
σεις καθώς η «αφαίμαξη» του προσωπικού στα γήπεδα είναι καθημε-
ρινή και μειώνει συνεχώς τον αριθμό των αστυνομικών που απασχο-
λείται σε εξωτερικές μάχιμες υπηρεσίες, ενώ σε συνεργασία με την 
Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, οι ανήλικοι να τίθενται σε προστατευτική 

έχουν περιέλθει τα ΑΤ είναι η περίπτωση του Δέλτα, όπου το 
μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού έκανε αίτηση μετάθεσης.
Ένα επιπλέον ζήτημα καίριας σημασίας είναι η λειτουργία της 
Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλο-
νίκης. Παρότι οι οργανικές θέσεις είναι πλήρεις, κάθε χρόνο 
είναι αδήριτη ανάγκη να αποσπώνται αστυνομικοί για να βοη-
θούν το μόνιμο προσωπικό να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο 
του. Η αύξηση των πτήσεων και η επέκταση του αεροδρομίου 
«Μακεδονία» θα πρέπει να συνοδεύονται από αύξηση της ορ-
γανικής δύναμης του αστυνομικού προσωπικού, η οποία θα εί-
ναι εναρμονισμένη με τα πολυάριθμα καθήκοντά του. Επίσης, 
η τοποθέτηση ικανού αριθμού βαθμοφόρων στη Διεύθυνση 
Ασφάλειας πρέπει να αξιοποιηθεί και να αμβλύνει την τεράστια 
έλλειψη προσωπικού στα Τμήματα Ασφαλείας, που μέχρι σήμε-
ρα, καλυπτόταν με αποσπάσεις και προσωρινές μετακινήσεις.
Σε γενικές γραμμές, οι φετινές μεταθέσεις της ΓΑΔΘ επιβεβαί-
ωσαν πως όταν η ηγεσία έχει τη βούληση, μπορεί να εξισορρο-
πήσει την υπηρεσιακή κατάσταση και να άρει αδικίες. Για αυτό 
και η ΕΑΥΘ επανέρχεται στην πάγια πρότασή της για θέσπιση 
Κώδικα Εσωτερικών Μεταθέσεων.
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«Όλα αυτά, θίγουν εκ νέου το ζήτημα του τρόπου που αποφασίζο-
νται οι μεταθέσεις στις ειδικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομί-
ας. Έως πότε οι μεταθέσεις αυτές θα βασίζονται στις προσωπικές 
σχέσεις και όχι στο γνωστικό υπόβαθρο και τις δεξιότητες των συ-
ναδέλφων; Αυτή τη στιγμή, η Ελληνική Αστυνομία έχει στις τάξεις 
της Αστυνομικούς που κατέχουν πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και τεχνικών σχολών, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν σε ανά-
λογα πόστα. Αντ’ αυτού, η ίδια παλιά φαύλη πρακτική συνεχίζει 
να βασιλεύει και να υποβαθμίζει την παραγωγική ικανότητα των 
Υπηρεσιών», υπογραμμίζεται στην επιστολή.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ξεκαθαρίζει ότι δι-
ακαώς επιθυμεί κι επιδιώκει τον τερματισμό της αναξιοκρατίας στις 
μεταθέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Αν κι έχουν γίνει αρκετές τρο-
ποποιήσεις του Κώδικα Μεταθέσεων, μέσω Προεδρικών Διαταγμά-

των, όπως αποδεικνύεται αυτό δεν 
είναι αρκετό. «Ο εκσυγχρονισμός 
του Σώματος, πρέπει να βασιστεί 
στην καλύτερη δυνατή αξιοποίη-
ση των εργαζομένων, μέσω μιας 
αδιάβλητης διαδικασίας αξιολόγη-
σης κι εκπλήρωσης συγκεκριμένων 
κριτηρίων για την τοποθέτησή τους 
στις ειδικές Υπηρεσίες. Είμαστε βέ-
βαιοι ότι με την δική σας βούληση 
και παρέμβαση, αυτό θα καταστεί 
δυνατό κι επιτέλους θα υπάρχει 
ίση μεταχείριση και αμεροληψία 
για όλους τους συναδέλφους μας», 
καταλήγει η ανακοίνωση.  

φύλαξη όταν αυτό είναι αναγκαίο και σε ειδικές περιπτώσεις. Οι άνευ 
κριτηρίων προστατευτικές φυλάξεις, απομυζούν καθημερινά πολλά 
στελέχη από την αστυνόμευση και «ακινητοποιούν» τις εποχούμενες 
περιπολίες.
Σύμφωνα με την ΕΑΥΘ, ο ταξίαρχος αναγνώρισε και υπερθεμάτισε την 
δύσκολη κατάσταση στην Διεύθυνση Αστυνομίας, την οποία απέδω-
σε στην τεράστια έλλειψη προσωπικού. Παρότι αναγνώρισε το δίκαιο 
των προτάσεων της Ένωσης, δήλωσε ότι αν η Διεύθυνση δεν ενισχυθεί 
γενναία με ανθρώπινο δυναμικό, δεν μπορεί να δώσει μόνιμες λύσεις 
μόνος του.
«Επειδή η επίσκεψη της Ένωσης δεν έγινε εθιμοτυπικά αλλά στόχευε 
στην αποτύπωση των απόψεων και προθέσεων των δυο μερών, δηλώ-
νουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε πλέον απλοί θεατές στην ολισθη-
τική πορεία της Διεύθυνσης Αστυνομίας. Αναμένουμε από τον ταξίαρ-
χο, καθότι αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί χωρίς παρεμβάσεις ανωτέρων 
του να εξομαλύνει την κατάσταση, να απευθυνθεί σε αυτούς για να 
βρεθούν λύσεις. Διαφορετικά, θα προχωρήσουμε σε πιο δραστικά 
μέσα για την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών 
μας», αναφέρει ανακοίνωση της ΕΑΥΘ.



Να δοθεί άμεσα λύση στα 
προβλήματα του ΤΔΜ Θέρμης  

Με αεροπλάνο στα νησιά
τα στελέχη της ΔΑΕΘ

Σύγχρονες, σύντομες και ασφαλείς μετακινήσεις 

Μετά από σχετική πρόταση της ΕΑΥΘ 

Τραγική είναι η κατάστα-
ση στο Τμήμα Διαχείρισης 
Μετανάστευσης Θέρμης, 
τα στελέχη του οποίου κα-
λούνται να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους κάτω από 
απαράδεκτες συνθήκες. 
Κλιμάκιο της ΕΑΥΘ επισκέ-
φτηκε το συγκεκριμένο 
Τμήμα και άκουσε τα στε-
λέχη του να περιγράφουν 
με τα μελανότερα χρώμα-
τα την κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί. Αντιδρώντας 
άμεσα, υπεύθυνα και ιεραρχικά, η Ένωση απέστειλε έγγραφο στις αρμό-
διες υπηρεσίες ζητώντας λύσεις και προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική 
περίπτωση θα αναγκαστεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη προκειμένου να 
προστατεύσει τους αστυνομικούς μέλη της. 
Το έγγραφο της Ένωσης είχε αποδέκτη τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλο-
δαπών Θεσσαλονίκης, Βασίλειο Κουκουλιάτα  και κοινοποιήθηκε στον Γενικό 
Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, υποστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο. 
Από την αυτοψία της ΕΑΥΘ προέκυψε ότι τα προβλήματα του Τμήματος 
είναι πολυεπίπεδα και αφορούν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων των 
αστυνομικών. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 20 αστυνομικοί που κα-
τέχουν οργανική θέση, είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες, παρά τις 
τεράστιες ελλείψεις που παρουσιάζει το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευ-
σης Θέρμης. Εν μέσω καλοκαιρινών αδειών χορηγούνται μόνο έως δύο 
ημερήσιες αναπαύσεις ανά ημέρα, ενώ δυστυχώς είναι συχνό το φαινό-
μενο να μην χορηγείται καμία ημερήσια ανάπαυση. Ως αποτέλεσμα, οι 
αστυνομικοί εργάζονται ακατάπαυστα, με όσα αυτό συνεπάγεται για τη 
σωματική και ψυχική υγεία τους. Επιπλέον, ο αριθμός των φυλάξεων που 
τους έχει ανατεθεί είναι αντιστρόφως ανάλογος της υπάρχουσας δύνα-
μης, αποδυναμώνοντας επιπλέον την υπηρεσία.
Όλα τα παραπάνω, έχουν άμεση συνέπεια στην εκτέλεση της υπηρεσίας. 
Οι εποχούμενες περιπολίες έχουν εμμέσως καταστεί… «βοηθητικά οχή-
ματα» που αντί κυρίως να αστυνομεύουν και να διενεργούν ελέγχους, 
απασχολούνται συνήθως σε μεταγωγές κρατούμενων στα νοσοκομεία 

και σε αλλότρια καθήκο-
ντα. Επίσης, απαράδεκτη 
είναι κατάσταση των οχη-
μάτων, τα οποία καθημε-
ρινά εκθέτουν σε κίνδυνο 
τους αστυνομικούς. Ειδικά 
στο συγκεκριμένο Τμήμα, 
ο κίνδυνος πολλαπλασιάζε-
ται καθώς οι αστυνομικοί 
καθημερινά αναγκάζονται 
να διανύουν εκατοντάδες 
χιλιόμετρα, εκτός της το-
πικής αρμοδιότητας τους, 
για τη συνδρομή σε συλ-

λήψεις λαθροδιακινητών. Την ίδια ώρα, τα κρατητήρια είναι διαρκώς 
υπεράριθμα, ενώ παράλληλα, οι αστυνομικοί αναγκάζονται να χορηγούν 
φαρμακευτική αγωγή σε πολλά άτομα, ορισμένα από τα οποία πάσχουν 
από σοβαρά μεταδοτικά νοσήματα. Παρότι πρόσφατα έγινε απεντόμωση 
στα κρατητήρια, είναι συχνό το πρόβλημα ύπαρξης ψύλλων και κοριών 
που ανά διαστήματα έχουν προσβάλλει πολλούς κρατούμενους και αστυ-
νομικούς. Η Ένωση με ανησυχία επισημαίνει ότι τα ασφυκτικά γεμάτα 
κρατητήρια είναι διαρκής «υγειονομική βόμβα», ιδίως τους καλοκαιρινούς 
μήνες που οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την μετάδοση διαφόρων νό-
σων. Πλέον, η κατάσταση είναι δραματική και εγκυμονεί κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία. Οι συνθήκες υγιεινής είναι απαράδεκτες και δεν νοείται 
να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των αστυνομικών, των οικογενειών τους και 
των κρατουμένων. «Είναι επιτακτική ανάγκη να αποσυμφορηθούν άμεσα 
τα κρατητήρια του ΤΔΜ Θέρμης για να μετριαστούν όσα εξακριβώσαμε. 
Οι ολέθριες συνθήκες εκτέλεσης υπηρεσίας έχουν οδηγήσει τους συνα-
δέλφους μας σε απόγνωση. Ο υπερβολικός όγκος δουλειάς, πολλές φο-
ρές χωρίς ανάπαυση, οι κίνδυνοι που διατρέχει η υγεία τους, το διαρκές 
άγχος και η μεγάλη ευθύνη -χωρίς να διαφαίνονται ενδείξεις βελτίωσης-  
μας υποχρεώνουν να ζητήσουμε την παρέμβασή σας. Ωστόσο, αν σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα, δεν αλλάξει ριζικά η κατάσταση που βιώνουν οι 
συνάδελφοι, θα αναγκαστούμε να αναζητήσουμε την απόδοση ευθυνών, 
απευθυνόμενοι ακόμη και στη δικαιοσύνη για τυχόν ποινικές ευθύνες, για 
να προστατέψουμε τα μέλη μας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης. 

Με… αεροπλάνο, επιτέλους, θα μετακινούνται από την 30η Σε-
πτεμβρίου οι διμοιρίες της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρή-
σεων Θεσσαλονίκης, τα στελέχη των οποίων μεταβαίνουν στα 
νησιά για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Η Ένω-
ση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης εκφράζει την ικανο-
ποίησή της για τη συγκεκριμένη εξέλιξη καθώς η αεροπορική 
μεταφορά αποτέλεσε πάγιο αίτημά και πήγαζε από την υπηρε-
σιακή και ανθρώπινη ανάγκη των αστυνομικών για σύντομες και 
σύγχρονες μετακινήσεις. 
Πριν από περίπου δύο χρόνια, το προεδρείο της Ένωσης ήρθε 
σε επικοινωνία με τη διοίκηση της ΔΑΕΘ, και τόνισε τους λόγους 
που υπαγορεύουν τις αεροπορικές μετακινήσεις των διμοιριών, 
ενώ παράλληλα επισήμανε τις οικονομικές και υπηρεσιακές 
απώλειες που επιφέρουν οι ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Η εισήγη-
ση βρήκε τα “ευήκοα ώτα” του διευθυντή της ΔΑΕΘ, ταξιάρχου 
Γεώργιου Δούβαλη και με τη συμβολή του Τμήματος Διαχείρισης 
της ΔΑΕΘ, κινήθηκε η διαδικασία, προσεγγίστηκαν οι αεροπορι-
κές εταιρίες και κατατέθηκε κοστολογημένη πρόταση προς τις 
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ιεραρχικά ανώτερες υπηρεσίες του Σώματος. Αναγνωρίζοντας 
τη συνεισφορά τους, η Ένωσή αισθάνεται την ανάγκη να ευχα-
ριστήσει θερμά που, γι’ ακόμα μια φορά, στάθηκαν δίπλα στο 
προσωπικό της ΔΑΕΘ και συνέβαλαν καταλυτικά στην ανακού-
φιση των υπηρετούντων αστυνομικών.
Η «πρεμιέρα» των αεροπορικών μετακινήσεων έχει οριστεί για 
τις 3 Οκτωβρίου 2019, όταν διμοιρίες θα μεταβούν σε Μυτιλή-
νη, Σάμο και Χίο, επιδρώντας θετικά τόσο στον υπηρεσιακό βίο, 
όσο και στο αξιόμαχο των αστυνομικών. 

Δημοτικοί σύμβουλοι 
εξελέγησαν έξι μέλη της Ένωσης
Ψήφος εμπιστοσύνης από τους δημότες στους αστυνομικούς

Θερμά συγχαρητήρια

• Δημήτριο Δαγκλή, ο οποίος εξελέγη 
δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης 
και ανέλαβε υπεύθυνος για θέματα αρ-
μοδιότητας Δημοτικής Αστυνομίας
• Ηλία Λαζαρίδη, ο οποίος εξελέγη δη-
μοτικός σύμβουλος Ωραιοκάστρου
• Κωνσταντίνο Μπήκα, ο οποίος εξελέ-
γη δημοτικός σύμβουλος Λαγκαδά και 
ορίστηκε πρόεδρος σχολικών επιτρο-
πών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
πρόεδρος ΥΚΠΑΑΠ
• Γιώργο Παρισόπουλο, ο οποίος εξελέ-
γη δημοτικός σύμβουλος Ωραιοκάστου

• Αλέξανδρο Πατσιάλα, ο οποίος εξελέ-
γη δημοτικός σύμβουλος Λαγκαδά και 
ορίστηκε πρόεδρος σχολικών επιτρο-
πών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
πρόεδρος δημοτικής κοινωφελούς επι-
χείρησης Λαγκάδα 
• Και Εμμανουήλ Σαμανδαρά, ο οποί-
ος εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Χαλ-
κηδόνας

«Στη σημερινή δύσκολη συγκυρία που 
βιώνει η Ελλάδα, οι Έλληνες αστυνομι-
κοί είναι στυλοβάτες του δημοκρατι-

κού πολιτεύματος. Η εμπιστοσύνη των 
συνδημοτών στα πρόσωπα εν ενεργεία 
αστυνομικών αποδεικνύει ότι το Σώμα 
κατέχει άξια στελέχη που εμπνέουν 
εμπιστοσύνη κι ελπίδα. Ευχόμαστε ολό-
ψυχα κάθε επιτυχία στα νέα τους καθή-
κοντα με δύναμη και υγεία για το καλό 
του τόπου μας. Παράλληλα, η Ένωσή 
στοχεύει σε μια στενή συνεργασία για 
την προώθηση κι επίλυση των υπηρεσι-
ακών ζητημάτων του αστυνομικού προ-
σωπικού», αναφέρεται σε ανακοίνωση 
της ΕΑΥΘ.

Θερμά συγχαρητήρια στα έξι μέλη της, τα οποία εκλέχθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές και ορισμένα 
από αυτά τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνης, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τους:

Τη δέσμη των ζητημάτων που απασχολούν τους αστυνο-
μικούς της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονί-
κης παρουσίασε το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης στον Αρχηγό του Σώματος, 
αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη, με αφορμή την πα-
ρουσία του στην πόλη στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ. 
Μεταξύ άλλων, στη συνάντηση τέθηκαν η ανάγκη ανακα-
τανομής του προσωπικού και οι μεγάλες ελλείψεις αυτού. 
Ο Αρχηγός, έχοντας διατελέσει σε ανώτατη υπηρεσιακή 
θέση της ΓΑΔΘ, γνωρίζει εκ των έσω τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι Αστυνομικές Διευθύνσεις της Θεσσα-
λονίκης. Όπως ανάφερε, παρότι η ΓΑΔΑ έχει μεγαλύτερο 
πρόβλημα, θα γίνει προσπάθεια για τη μεγίστη δυνατή 
ενίσχυση της ΓΑΔΘ με προσωπικό στις συμπληρωματικές 
μεταθέσεις. 
Για το επίδομα ΕΚΑΜ, ενημέρωσε ότι ήδη έχει δρομολο-
γηθεί η επίλυση του θέματος και σύντομα θα υπάρχουν 
απτά αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά τις 8.000 οφειλόμε-
νες ημερήσιες αναπαύσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας, 
υπογράμμισε ότι είναι υποχρέωση, τόσο της ΓΑΔΘ, όσο 
και της Διεύθυνσης Αστυνομίας, να αξιοποιήσουν ορθά 
το προσωπικό της Θεσσαλονίκης για να εξαλειφθούν τα 
συγκεκριμένα φαινόμενα. Το Προεδρείο της Ένωσης έθε-
σε το αίτημα για ίδρυση Περιφερειακού Ιατρείου στο 424 
ΓΣΝΕ, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και αμεσότε-
ρη παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους αστυνομικούς της 

Συνάντηση ΕΑΥΘ
με τον Αρχηγό
Τέθηκαν όλα τα ανοιχτά θέματα

ΓΑΔΘ, αίτημα για το οποίο ο Αρχηγός δήλωσε την πρόθε-
σή του να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες. 
Στη συνέχεια, τέθηκε το πρόβλημα των οργανικών θέσε-
ων στη ΔΑΚΑΘ και στις ειδικές Υπηρεσίες. Η Ένωση επισή-
μανε την ανάγκη επικαιροποίησης του οργανογράμματος 
των συγκεκριμένων Υπηρεσιών, σε μια νέα βάση που θα 
προσμετρά τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες, συ-
ναρτώμενες με τις νέες αρμοδιότητες που τις βαραίνουν. 
Ο Αρχηγός δήλωσε ότι αυτό πρέπει να γίνει από μηδενι-
κή βάση και να αφορά όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας ανά την επικράτεια. Διαφορετικά, δεν θα 
υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και η ενέργεια 
θα είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα. Τέλος, με αφορμή 
την πρόσφατη μετακίνηση αστυνομικών από τις ειδικές 
Υπηρεσίες, ο Αρχηγός δήλωσε ότι η άκριτη αύξηση των 
οργανικών θέσεων δεν αποτελεί πανάκεια για όλα τα υπη-
ρεσιακά προβλήματα. Στόχος του είναι να γίνει μια αντι-
κειμενική και ορθολογιστική προσέγγιση του ζητήματος, 
ώστε να υπάρξει ορθή κατανομή των θέσεων.
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Σε ουσιαστικό διάλογο ανταλλαγής απόψεων και 
πεδίο αναζήτησης λύσεων στα πολυεπίπεδα προ-
βλήματα των αστυνομικών στη Γενική Αστυνομι-
κή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης εξελίχθηκε η συνά-
ντηση του προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης με τον Γενικό Επιθε-
ωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, αντιστρά-
τηγο Κωνσταντίνο Σκουμα και τον Γενικό Αστυ-
νομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, υποστράτηγο 
Λάζαρο Μαυρόπουλο. Το αίτημα για συνάντηση 
–στην οποία συμμετείχαν οι Αστυνομικοί Διευθυ-
ντές της ΓΑΔΘ- κατατέθηκε από την Ένωση και 
τα δύο υψηλόβαθμα στελέχη του Σώματος αντα-
ποκρίθηκαν άμεσα. 
Σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν να τεθούν επί 
τάπητος όλα τα προβλήματα των Αστυνομικών 
Διευθύνσεων και να βρεθούν ουσιαστικές λύσεις 
που θα εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία και 
συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Η Ηγεσία 
της ΓΑΔΘ τοποθετήθηκε για το σύνολο των επι-
σημάνσεων και των προτάσεων του προεδρείου. 
Συγκεκριμένα, οι Διευθυντές δεσμεύτηκαν για 
την άμεση μείωση του αριθμού των αστυνομικών 
που απασχολούνται σε μέτρα τάξης. Παράλληλα, 
θα υπάρξει επαναξιολόγηση όλων των ευπαθών 
στόχων, ενώ το πρώτο άμεσο αποτέλεσμα της 
συνάντησης ήταν η απεμπλοκή των αστυνομικών 
από τις δομές φιλοξενίας.
Το προεδρείο της ΕΑΥΘ έθιξε –μεταξύ άλλων- τα 
παρακάτω θέματα:

Τις βάσεις για γόνιμη και εποικοδομητική 
συνεργασία, σε επίπεδο σεβασμού και 

αλληλοκατανόησης και με μοναδικό στόχο 
την επίλυση των προβλημάτων που ταλανί-
ζουν τους αστυνομικούς, έβαλαν ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης 
Χρυσοχοϊδης και το προεδρείο της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις αρ-
χές Αυγούστου, στο πλαίσιο της παρουσίας 
του υπουργού στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη 
διάρκειά της τέθηκαν επί τάπητος πολλά 
ζητήματα και αποφασίστηκε η δρομολόγη-
ση λύσεων για αρκετά από αυτά. Άλλωστε, 
ο υπουργός ήταν γνώστης των προβλημά-
των από την προηγούμενη θητεία του. Από 
την πλευρά του, το προεδρείο της Ένωσης 
προσήλθε στη συνάντηση με φάκελο προ-
βλημάτων αλλά και με δέσμη προτεινόμε-
νων λύσεων. 

Συνάντηση της ΕΑΥΘ με τον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Δρομολογούνται   λύσεις   για   τις εργασιακές συνθήκες του προσωπικού της ΓΑΔΘ

Θετικά μηνύματα και βούληση του Υπουργού για επίλυση χρόνιων προβλημάτων

Συνάντηση με την  Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. 
Tέθηκαν όλα τα θέματα που  απασχολούν το προσωπικό

H ΕΑΥΘ αναμένει την τήρηση των δεσμεύσεων
Διεύθυνση Αστυνομίας
Το κυριότερο ζήτημα που αναφέρθηκε ήταν η 
χορήγηση των 8.000 οφειλόμενων αναπαύσε-
ων στους αστυνομικούς στα 17 ΑΤ της πόλης. Το 
τρίπτυχο: «έλλειψη προσωπικού-κατασπατάληση 
δυνάμεων σε μέτρα τάξης- φύλαξη ‘άστοχων’ 
στόχων», είναι η πηγή όλων των προβλημάτων. 
Ακόμα και η πρόσφατη απεμπλοκή της Διεύθυν-
σης Αστυνομίας από πληθώρα στόχων, οι οποίοι 
ανατέθηκαν σε άλλες Αστυνομικές Διευθύνσεις, 
δεν άλλαξε ουσιωδώς το υπηρεσιακό τοπίο. Η 
Ένωση επισήμανε την ανάγκη μείωσης των μέ-
τρων τάξης και την επιπλέον στήριξη των ΑΤ με 
άλλες επιμέρους στοχευμένες ενέργειες.

Διεύθυνση Τροχαίας
Το θέμα που κυριάρχησε ήταν η έλλειψη προσω-
πικού στην υποδιεύθυνση Τροχαίας και ο τρόπος 
που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Η Ένωση 
πρότεινε τον επανακαθορισμό των γεωγραφικών 
αρμοδιοτήτων των τμημάτων Τροχαίας, τα οποία 
είναι δυσανάλογα σε σχέση με την υποδιεύθυν-
ση Τροχαίας. Η πρόταση κίνησε το ενδιαφέρον 
του κ. Διευθυντή, ο οποίος δήλωσε ότι αφότου 
καταρτίσει ανάλογη μελέτη για τον τρόπο εφαρ-
μογής της, θα την προωθήσει στο Αρχηγείο.

Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
Θεσσαλονίκης
Παρότι οι διμοιρίες είναι μόνιμα υποστελεχωμέ-

νες, 80 αστυνομικοί ενισχύουν καθημερινά την 
Διεύθυνση Αστυνομίας, μειώνοντας επιπλέον την 
υπάρχουσα δύναμη της. Επίσης, τέθηκε το θέμα 
των εκπαιδεύσεων των διμοιριών, το οποίο είναι 
πρωταρχικής σημασίας για τη φυσική κατάστα-
ση των υπηρετούντων και ταυτίζεται με την απο-
στολή της Διεύθυνσης. Ιδιαίτερα μετά την απε-

μπλοκή των δυνάμεων από τις μετακινήσεις στα 
νησιά, θα πρέπει να αρχίσουν και πάλι άμεσα οι 
διαδικασίες για την έναρξη των εκπαιδεύσεων.

Διεύθυνση Αλλοδαπών
Οι τεράστιες υπηρεσιακές ανάγκες και η απο-
στολή της Διεύθυνσης έχουν ως αποτέλεσμα, το 

προσωπικό των Τμημάτων Διαχείρισης Μετανά-
στευσης να έχει αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος 
του προσφυγικού ζητήματος. Ωστόσο, εκτός από 
τη διαχείριση των προσφυγικών ροών, την αντι-
μετώπιση της λαθροδιακίνησης μεταναστών και 
όλες τις άλλες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, οι 
αστυνομικοί των συγκεκριμένων Τμημάτων απα-
σχολούνται και σε αλλότρια καθήκοντα. Όλα 
τα παραπάνω έχουν άμεσες συνέπειες στην 
εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, με πρώτη 
απόδειξη την αύξηση των οφειλόμενων ημερή-
σιων αναπαύσεων. 

Διεύθυνση Άμεσης Δράσης
Σε μια από τις πολυπληθέστερες Αστυνομι-
κές Διευθύνσεις, στα στελέχη της οποίας 
έχουν ανατεθεί πολυσήμαντα καθήκοντα, 
δεν έχει γίνει συγκέντρωση προσωπικού 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό έχει 
άμεσο αντίκτυπο στην επικοινωνία μετα-
ξύ των υπηρετούντων και της Διοίκησης. 
Επιπλέον, η αλλαγή του Ποινικού Κώδι-
κα έχει επιδράσει σε μεγάλο βαθμό στις 
αστυνομικές πρακτικές, κι ως εκ τούτου, 
επιβάλλεται να δοθούν στους αστυνομι-
κούς συγκεκριμένες εντολές για τον τρό-
πο που θα χειρίζονται στο εξής αδικήματα 
που δεν υφίστανται πλέον. Το προεδρείο 
κατήγγειλε την μη χορήγηση δωρεάς 150 
στολών για τους υπηρετούντες της ΔΙ.Α.Σ., 

εξαιτίας των υψηλότερων προδιαγραφών 
τους εν συγκρίσει με τις προβλεπόμενες.

Διεύθυνση Ασφαλείας
Η έλλειψη προσωπικού μαστίζει τα περισσότερα 
Τμήματα Ασφαλείας και τροχοπεδεί το έργο των 
αστυνομικών. Το προεδρείο αιτήθηκε την ενίσχυ-
ση των συγκεκριμένων Τμημάτων και ειδικότερα 
του Λευκού Πύργου και του Ωραιοκάστρου, τα 
οποία έχουν τα μεγαλύτερα υπηρεσιακά κενά. 
Επίσης, αναφέρθηκε η πάγια θέση της Ένω-
σης για αξιοποίηση όλων των αστυνομικών που 
ασκούν ανακριτικά καθήκοντα στη θέση του Αξι-
ωματικού Υπηρεσίας, ανεξαρτήτου βαθμού. 
Το προεδρείο της Ένωσης αισθάνεται την ανάγκη 
να εκφράσει δημόσια την ικανοποίησή του για την 
πραγματοποίηση της συνάντησης, η οποία απο-
δεικνύει το ενδιαφέρον και την αγωνία των παρευ-
ρισκομένων για το υπηρεσιακό μέλλον της ΓΑΔΘ. 
Πλέον, όλοι είναι γνώστες των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης. 
Η Ένωση αναμένει από την Ηγεσία του Σώματος 
να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της και να διευκο-
λύνει αισθητά την καθημερινότητα των αστυνο-
μικών. Πλέον, δεν είναι εποχή για ευχές αλλά για 
πράξεις. Παράλληλα, ενημερώνει ότι θα συνεχίσει 
τη διαχρονική προσπάθειά της για τήρηση των ορ-
γανογραμμάτων των υπηρεσιών, έως ότου να μην 
χρειάζονται παρεμβάσεις για την εξασφάλιση αυ-
τονόητων εργασιακών δικαιωμάτων. 

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τις ελλεί-
ψεις προσωπικού που αντιμετωπίζει η Γε-
νική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, 
ο κ. Χρυσοχοΐδης δεσμεύτηκε για γενναία 
ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό μέσω 
των συμπληρωματικών μεταθέσεων, με 
αφορμή την επικείμενη πρόσληψη 1.500 
ειδικών φρουρών. Για το ζήτημα της ανανέ-
ωσης του στόλου των οχημάτων της ΓΑΔΘ, 
είπε ότι έχει δώσει εντολή ώστε να κατα-
γραφούν και να αποσταλούν στο Αρχηγείο 

όλα τα κατασχεμένα οχήματα της ΕΛΑΣ 
και στη συνεχεία, με δική του παρέμβαση, 
θα δρομολογηθεί η άμεση κατανομή τους 
στις Υπηρεσίες. Ο κ. Χρυσοχοϊδης έδειξε 
να μοιράζεται την ανησυχία του προεδρεί-
ου της ΕΑΥΘ αναφορικά με το μέλλον της 
Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Κρατικού Αερο-
λιμένα Θεσσαλονίκης, μετά την επέκταση 
του «Μακεδονία» και αποδέχτηκε το αίτη-
μα για αύξηση των οργανικών θέσεων της 
Υπηρεσίας. Επίσης, το προεδρείο έθεσε επί 

τάπητος το ζήτημα των ανεξόφλητων οδοι-
πορικών από τα έτη 2016-2017, καθώς 
επίσης και την αποκατάσταση της άδικης 
περικοπής του επιδόματος που λάμβαναν 
οι Αστυνομικοί που υπηρετούν στην Ειδική 
Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα. 
Ο κ. υπουργός γνώριζε τα δυο θέματα και 
διαβεβαίωσε ότι θα τα επιλύσει. Τέλος, τέ-
θηκε και το αίτημα ίδρυσης περιφερειακού 
ιατρείου της ΕΛ.ΑΣ. στο 424 Γενικό Στρα-
τιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης, κατά τα 
πρότυπα ανάλογης σύστασής του στο 401 
της Αθήνας.
Συνοψίζοντας, η συνάντηση εξέπεμψε θετι-
κά μηνύματα για επίλυση πολλών χρόνιων 
προβλημάτων των αστυνομικών και κατά τη 
διάρκειά της καταγράφηκε η βούληση του 
υπουργού για βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών του προσωπικού της ΓΑΔΘ. Απο-
μένει οι δεσμεύσεις του να γίνουν πράξεις. 
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Για όλο το φάσμα των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν οι 
αστυνομικοί, μέλη της, αλλά και 
οι υπηρεσίες, ενημέρωσε το προ-
εδρείο της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, τον 
υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Θε-
όδωρο Καράογλου. Η συνάντη-
ση έγινε σε θετικό κλίμα και η 
Ένωση ελπίζει να αποτελέσει τη 
βάση στενής και επιτυχημένης 
συνεργασίας με στόχο πάντα την 
αναβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων αστυνομικών υπη-
ρεσιών προς τους πολίτες της 
Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκειά της, το κλιμάκιο της 
ΕΑΥΘ αναφέρθηκε στην πρόσληψη των 
1.500 ειδικών φρουρών και την επίδραση 
που θα έχει στο Σώμα. Η συγκεκριμένη ευ-
καιρία πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος 
της κοινωνίας και της αστυνομίας, για να 
καλυφθούν οι ελλείψεις της ΓΑΔΘ σε προ-
σωπικό. Συγκεκριμένα, η Ένωση πρότεινε 
να ενισχυθεί η Θεσσαλονίκη με αστυνομι-
κούς μέσω τακτικών και συμπληρωματικών 
μεταθέσεων, ενέργεια που διέπεται από 
αίσθημα δικαίου για όσους περιμένουν 
χρόνια να μετατεθούν. Παράλληλα, τόνισε 
την ανάγκη αύξησης των εισακτέων στις 
Αστυνομικές Σχολές μέσω των πανελληνί-

Συνάντηση ΕΑΥΘ
με Υφυπουργό Εσωτερικών

Συγχαρητήρια στον αστυνομικό της ΔΙ.ΑΣ.

«Θα λυθεί το πρόβλημα», λέει ο Μ.Χρυσοχοϊδης

Δέσμευση του κ. Θ. Καράογλου ότι θα μεταφέρει τα αιτήματα αρμοδίως

Στήριξη της ΔΙ.ΑΣ. ζητά η ΕΑΥΘ

Επιστολή της ΕΑΥΘ προς το Αρχηγείο

Συζητήθηκαν τρέχοντα ζητήματα των Αστυνομικών της Θεσσαλονίκης

Ακινητοποίησε
-εκτός υπηρεσίας- 
διαρρήκτη

ων εξετάσεων. Στο ίδιο πνεύμα, αναφέρ-
θηκε η τεράστια πίεση που έχει επιφέρει 
στο αστυνομικό προσωπικό, η επέκταση 
και αναμόρφωση του αεροδρομίου «Μα-
κεδονία». Μετέφερε στον υφυπουργό την 
πεποίθηση της ότι για να διασφαλιστούν 
οι υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρε-
σίες, πρέπει να αυξηθεί το προσωπικό της 
Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Κρατικού Αε-
ρολιμένα Θεσσαλονίκης, τόσο με έμψυχο 
δυναμικό, όσο και τυπικά με αύξηση των 
οργανικών θέσεων. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, η συζήτηση 
στράφηκε στην τεράστια έλλειψη υλικο-
τεχνικής υποδομής. Ακινητοποιημένα 

οχήματα, μη χορήγηση στολών, 
έλλειψη αναλώσιμων και άλλες 
επιμέρους ανάγκες που δεν κα-
λύπτονται λόγω έλλειψης κον-
δυλίων, ήταν τα ζητήματα που 
επισήμανε η Ένωση στον κ. Καρά-
ογλου, ο οποίος από την πλευρά 
του ανέφερε ότι γίνονται τερά-
στιες προσπάθειες κάλυψης των 
αναγκών με διάφορους τρόπους.
Στη συνέχεια, η ΕΑΥΘ κατέθε-
σε –για μία ακόμη φορά- τις 
προτάσεις της για θέσπιση αξι-
οκρατικού Κώδικα Εσωτερικών 
Μεταθέσεων και για ίδρυση Πε-
ριφερειακού Ιατρείου της ΕΛ.ΑΣ. 

στο 424 ΓΣΝΕ. Η μεν πρώτη, προάγει την 
διαφάνεια και την ισότητα εντός των κόλ-
πων του Σώματος, η δε δεύτερη, στοχεύει 
στην βελτίωση των υπηρεσιών υγείας προς 
τους αστυνομικούς και αποτελεί συνέχεια 
της ίδρυσης του πρώτου Περιφερειακού 
Ιατρείου της Ελληνικής Αστυνομίας στις 
εγκαταστάσεις του 401 ΓΣΝΕ. Επίσης, 
τόνισε την τεράστια ταλαιπωρία που υφί-
στανται οι αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης 
λόγω της έλλειψης πολλών ειδικοτήτων 
στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης της 
ΓΑΔΘ. Ο υφυπουργός αναγνώρισε το δί-
καιο των αιτημάτων και δήλωσε ότι θα τα 
προωθήσει αρμοδίως.

Αστυνομικός της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.),  σε 
ώρα εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας, κατάφερε να ακινητοποι-
ήσει επ’ αυτοφώρω διαρρήκτη διαμερίσματος, με αποτέλεσμα 
να συλληφθεί από προστρέξαντες στο σημείο αστυνομικούς του 
ΑΤ Τούμπας-Τριανδρίας. Κατά τη σωματική έρευνα του δράστη, 
βρέθηκαν πάνω του πολυάριθμα διαρρηκτικά εργαλεία και λοι-
πά σύνεργα, ενώ προέκυψε ότι είχε προλάβει να διαρρήξει και 
δεύτερο διαμέρισμα στην ίδια πολυκατοικία.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπάλληλων Θεσσαλονίκης αισθάνεται την 
ανάγκη και την υποχρέωση, να συγχαρεί δημόσια τον συγκεκρι-
μένο αστυνομικό. Ο ζήλος και η αυταπάρνηση του, συνιστούν 
εξαιρετικές πράξεις και αποκαλύπτουν τις αξίες και τον τρόπο 

δράσης των υπηρετούντων στις Ομάδες ΔΙ.ΑΣ. Είναι κοινά πα-
ραδεκτό ότι το σημαντικό έργο της συγκεκριμένης υπηρεσίας 
έχει συμβάλλει καταλυτικά στη μείωση της εγκληματικότητας και 
τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, η ΕΑΥΘ ανα-
μένει από την Πολιτεία να μην αρκεστεί, κατά συνήθεια, στην 
απονομή τυπικών ευσήμων. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, εί-
ναι ανάγκη να διασφαλιστεί η ακέραιη υπηρεσιακή λειτουργία 
των Ομάδων ΔΙ.ΑΣ. και η ενίσχυσή τους με τον κατάλληλο εξοπλι-
σμό. «Κι αυτό, γιατί στόχος μας δεν είναι να γίνουμε ήρωες, αλλά 
άρτιοι και αποτελεσματικοί επαγγελματίες», αναφέρει σε ανακοί-
νωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσ/νίκης.

Οι συνέπειες μίας… συνένωσης

Σε αναμονή για την 
εκκαθάριση των οδοιπορικών 

προηγούμενων ετών 

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό 
στους αστυνομικούς της Γενικής Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης έχει 
προκαλέσει το ζήτημα των ανεξόφλητων 
οδοιπορικών από τα έτη 2016-2017. 
Αναζητώντας λύση στο πρόβλημα, η 
ΕΑΥΘ ανέλαβε πρωτοβουλία και με επι-
στολή της προς το Αρχηγείο του Σώμα-
τος –μέσω της ΠΟΑΣΥ- ζητά να ενημε-
ρωθεί για την σημαντική καθυστέρηση 
της εκκαθάρισης των οδοιπορικών, η 
οποία φαίνεται πως έχει μπλοκάρει σε 
κάποιο στάδιο της επεξεργασίας της.
Ειδικότερα, εκκρεμούν και δεν έχουν γί-

Χαλάτσης Αχιλλέας, 
Εκπρόσωπος της 
ΕΑΥΘ  στα συμβούλια 
της Διεύθυνσης 
Τροχαίας

Πριν τρία χρόνια αποφασίστηκε και πραγματοποιήθηκε η συνένω-
ση των δυο κεντρικών Τμημάτων Τροχαίας της πόλης. Απόφαση 
που ξάφνιασε πολλούς καθώς το εγχείρημα στερούνταν προεργα-
σίας και προφανούς χρησιμότητας και ουδέποτε είχε προτεραιό-
τητα στα σχέδια της πολυθρύλητης αναδιάρθρωσης.
Τελέστηκε –λοιπόν- μια συνένωση που έφερε προβλήματα τόσο στο 
αστυνομικό προσωπικό που βρέθηκε αντιμέτωπο με έναν δυσθε-
ώρητο εργασιακό όγκο όσο και τους πολίτες τους οποίους πλέον 
ανάγκαζε να μετακινηθούν για μεγάλες αποστάσεις προκειμένου 
να εξυπηρετηθούν. Η τότε νεοϊδρυθείσα Υποδιεύθυνση Τροχαίας 
όφειλε να αντεπεξέρχεται πέρα από τις τακτικές υποχρεώσεις της 
(όπως αστυνόμευση της πόλης και ανταπόκριση σε τροχαία ατυχή-
ματα και κλήσεις R/T Κέντρου) και σε έκτακτα περιστατικά όπως 
διαδηλώσεις, εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος και επισκέ-
ψεις-συνοδείες επισήμων προσώπων.
Το τμήμα της κάλυψης των σημάτων του R/T Κέντρου χρεώθηκαν 
ουσιαστικά τέσσερα περιπολικά, δυο στον ανατολικά τομέα χωρι-
σμένα σε όχημα τροχαίων με τραυματισμό και όχημα συγκρούσε-
ων υλικών ζημιών - σταθμεύσεων και δυο αντίστοιχα στο δυτικό. 
Ακριβώς όπως και πριν την συνένωση. Ή μήπως όχι;
Ο τομέας όπου κλήθηκαν να αστυνομεύσουν αφορούσε σε μια πε-
ριοχή με έκταση περίπου 200 τετραγωνικών χιλιομέτρων και με 
πληθυσμό περίπου ενός εκατομμυρίου. Ο όγκος των σημάτων είναι 
συχνά δυσθεώρητος ξεπερνώντας τα 20 ανά όχημα ανά 8ωρο. 
Πολλές από τις περιοχές βρίσκονται εκτός πολεοδομικού συγκρο-
τήματος  οι οποίες όμως καλύπτονται από την Υποδιεύθυνση Τρο-
χαίας, γεγονός που αναγκάζει τα περιπολικά να απομακρυνθούν 
από τον τόπο όπου προορίζονται και θα έπρεπε να κινούνται, το 
πολύπαθο κέντρο της πόλης. Περιοχές όπως: Ωραιόκαστρο, Χορ-
τιάτης, Πανόραμα και  Καλοχώρι ενώ είτε παραδοσιακά, είτε διοι-
κητικά, ανήκουν σε περιφερειακούς Δήμους καλύπτονται από την 

κεντρική Τροχαία της πόλης.
Επαχθής όμως έχει κριθεί η αναδιάρθρωση και για τους πολί-
τες. Πρόκειται για άτομα που είναι είτε παθόντες σε τροχαία 
ατυχήματα, είτε παραβάτες, οι οποίοι αδυνατούν να μετακι-
νηθούν με τα οχήματα τους λόγω αφαίρεσης στοιχείων. Όλοι 
αυτοί αναγκάζονται να μετακινηθούν με μέσα μαζικής μεταφο-
ράς σε αποστάσεις που προσεγγίζουν τα 20 χιλιόμετρα.
Οι λύσεις είναι συγκεκριμένες και εκ των πραγμάτων υποχρε-
ωτικές:

•Άμεση ενίσχυση της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας με ανθρώπινο 
δυναμικό ώστε καλυφθούν τα κενά στις οργανικές θέσεις 
•Ανανέωση του γερασμένου στόλου οχημάτων
•Εξορθολογισμός των τόπων εδαφικής αρμοδιότητας
•Επαναφορά των Α’ και Β’ Τμημάτων Τροχαίας με οργανικές 
θέσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των 
Υπηρεσιών.

νει ακόμα εκκαθαρίσεις και πληρωμές:
- Για αποσπάσεις μεμονωμένων Αστυνο-
μικών στα νησιά για τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών, του έτους 2017.
- Για μετακινήσεις διμοιριών της Διεύ-
θυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσ-
σαλονίκης, του έτους 2017.
- Για μεταγωγές της Υποδιεύθυνσης Με-
ταγωγών Θεσσαλονίκης σε όλη την ελλη-
νική επικράτεια, από το έτος 2016 έως 
και σήμερα.
- Για αποσπάσεις των ομάδων ΟΠΚΕ της 
Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης 
στα νησιά για τη διαχείριση των μετανα-

στευτικών ροών, από το έτος 2016 έως 
και σήμερα.
Στο έγγραφό της, η ΕΑΥΘ υπογραμμί-
ζει ότι «η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει 
κατά πολύ τον εύλογο χρόνο» και ζητά 
ενημέρωση «για τα αίτια που την προ-
καλούν, καθώς και για την αναμενόμενη 
ημερομηνία καταβολής των χρημάτων 
στο αστυνομικό προσωπικό της ΓΑΔΘ». 
Πάντως, κατά την πρόσφατη συνάντηση 
του προεδρείου της ΕΑΥΘ με τον υπουρ-
γό Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσο-
χοΐδης διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα θα 
επιλυθεί.
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Η Υπηρεσία της ΥΤΕΒΕ συμβάλλει σημαντικά στην εύ-
ρυθμη λειτουργία του Σώματος, παρέχοντας και εξα-
σφαλίζοντας τις αναγκαίες υποστηρικτικές προϋποθέ-
σεις για την επιτυχή δραστηριότητα της ΕΛ.ΑΣ, όπως 
συντήρηση - επισκευή οχημάτων, μεταφορά προσωπι-
κού σε διάφορες εκδηλώσεις, μεταφορά υπηρεσιακών 
ακινητοποιημένων οχημάτων, κατασχεμένων οχημά-
των, κλαπέντων ή ανευρεθέντων υλικών, εγκατάστα-
ση-επισκευή και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού υλικού 

(κεραίες, ασύρματοι, τηλέφωνα κλπ).
Μετά την απόφαση διακοπής των αποσπασμένων συ-
ναδέλφων, τα οποία ήταν εξειδικευμένο προσωπικό, 
δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στην αποστολή της 
Υπηρεσίας που δεν περιορίζεται στην παροχή τεχνι-
κής υποστήριξης μόνο σε υπηρεσίες της ΓΑΔΘ, αλλά 
και των περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής & Δυ-
τικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Αναγνωρίζοντας έμπρακτα το έργο και την προσφο-
ρά των στελεχών της ΟΠΚΕ, η Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης παρέδωσε 50 ζευγάρια 
υπηρεσιακών υποδημάτων για τις ανάγκες της ομά-
δας. Η πρόσφορα πραγματοποιήθηκε μέσω δωρεάς 
ιδιώτη και υλοποιήθηκε με ενέργειες του προεδρείου 
της Ένωσης.
Η Ένωση εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στον 
κ. Γεώργιο Ιωαννίδη, ο οποίος στηρίζει το σημαντικό 

Άρθρο του Νέστορα Τσουτσάνη
Αντιπροσωπος ΠΟΑΣΥ της ΕΑΥΘ

Τεράστιο
πρόβλημα στην

αποστολή της ΥΤΕΒΕ

Με τον συντονισμό της ΕΑΥΘ 

Μετά από ιδιωτική προσφορά

Δωρεά 
υποδημάτων για 
τις ανάγκες της 
ΟΠΚΕ

Στο τραπέζι όλα
τα προβλήματα 
των αστυνομικών
Την πρόθεσή του να βοηθήσει εξέφρασε ο 
Γραμματέας της Κ.Ο της ΝΔ

Συνάντηση Τσαϊρίδη – Καλαφάτη

Στο πλαίσιο προγραμματισμένων συναντήσεων με υπηρεσια-
κά και πολιτικά πρόσωπα της πόλης, με στόχο την ενημέρωσή 
τους για όλα τα τρέχοντα ζητήματα της ΓΑΔΘ, ο πρόεδρος 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδω-
ρος Τσαϊρίδης, συναντήθηκε με τον βουλευτή Α’ Θεσσαλονί-
κης της ΝΔ και Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
του κόμματος, Σταύρο Καλαφάτη.
Στη συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος οι υπηρεσιακές δυσκολί-
ες που αντιμετωπίζουν τα στελέχη της ΔΑΚΑΘ, λόγω των αυ-
ξημένων πτήσεων και της τεράστιας προσέλευσης επιβατών 
στους χώρους του αεροδρομίου «Μακεδονία». Η επικείμενη 
επέκταση των εγκαταστάσεων του αερολιμένα αναμένεται 

να αυξήσει σημαντικά τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, γε-
γονός που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην αστυνόμευση των 
χώρων και στην διεκπεραίωση των συμβάντων. Ως μέτρο 
πρόληψης, ο πρόεδρος της Ένωσης επισήμανε την ανάγκη 
ενίσχυσης της ΔΑΚΑΘ με προσωπικό.
Κατόπιν, συζητήθηκε η γενικότερη έλλειψη προσωπικού στη 
ΓΑΔΘ και ο κ. Καλαφάτης ενημερώθηκε για τις συνέπειες 
της στην αστυνόμευση της πόλης και προτάθηκε η μεσο-
λάβησή του για ενίσχυση της ΓΑΔΘ με ικανό αριθμό αστυ-
νομικών.
Δεδομένου ότι το 424 ΓΣΝΕ το επισκέπτονται αστυνομικοί 
από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, και όχι μόνο από την ΓΑΔΘ, ο 
πρόεδρος ζήτησε την παρέμβαση του κ. Καλαφάτη ώστε να 
υλοποιηθεί η πρόταση της Ένωσης για ίδρυση Περιφερειακού 
Ιατρείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο 424 ΓΣΝΕ. Η συγκε-
κριμένη απόφαση θα αλλάξει άρδην την καθημερινότητα χι-
λιάδων αστυνομικών που προστρέχουν για παροχή βοήθειας, 
καθώς θα αναβαθμίσει άμεσα τις υπηρεσίες υγείας.
Από πλευράς του, ο κ. Καλαφάτης δεσμεύτηκε ότι, με αφορ-
μή την πρόσληψη των 1.500 ειδικών φρουρών, θα στηρίξει 
με κάθε τρόπο τις προσπάθειες της Ένωσής για ενίσχυση της 
ΓΑΔΘ με προσωπικό, ενώ παράλληλα, θα συμβάλλει όσο μπο-
ρεί στην επίλυση των λοιπών υπηρεσιακών προβλημάτων που 
απασχολούν το προσωπικό της ΓΑΔΘ.

“ Η στιγμή απαιτεί αισιοδοξία, θα 
αφήσουμε την απαισιοδοξία για 
καλύτερες εποχές.....”
Ζαν – Κλοντ Σερβεε

Κλιματική Αλλαγή και Αστυνομία... 

Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη

Άρθρο: Δημήτρης Απόστολου, 
Προέδρος Ομίλου Αστυνομικών 

Θεσσαλονίκης

Κάποτε γίνεται σε όλα τα πράγματα ταμείο. Αυτό συμβαίνει τώρα 
και στο φυσικό περιβάλλον που ζούμε. Η φύση «έδειξε τα δόντια 
της», με την κλιματική αλλαγή να έχει διαρρήξει την πόρτα των σπι-
τιών μας, αφήνοντας ηχηρό μήνυμα ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Οι 
περιγραφές του φαινόμενου είναι περιττές, από την δική μας Χαλκι-
δική και το κατεστραμμένο Μάτι έως τον Αμαζόνιο και τη Σιβηρία, 
όλα γίνονται πλέον ασταθή και ευμετάβλητα. Βάζοντας τον αυτό-
ματο πιλότο μιας ήσυχης και ήρεμης ζωής που δεν την απασχολούν 
τόσο τα «εκτός σπιτιού θέματα» να γίνεται μια νοσταλγική φωτογρα-
φία που καίγεται με την ίδια ευκολία που καίγονται τα δάση παντού 
στον κόσμο.
Σε αυτό το τεράστιας σημασίας διακύβευμα της κοινής μας ζωής, 
δεν γίνεται να λείπει η οικογένεια της Αστυνομίας. Ο ρόλος του πο-
λίτη δεν εγκαταλείπεται ποτέ, μας ακολουθεί παντού, ιερός από τα 
χρόνια τα παλιά, γίνεται πάλι σημαντική υποχρέωση ζωής. Ούσα μια 
ισχυρότατη και πολυπληθής επαγγελματική ομάδα είναι αδήριτη 
ανάγκη για μικρές και μεγάλες δράσεις και κινήσεις. Είναι ανάγκη 
να ανταμώσουμε με επαφές και συνεργασίες με όλους τους φορείς 

Ο Όμιλος Αστυνομικών Θεσσαλονίκης διοργανώνει 25-28 Οκτωβρίου εκδρομή στην Κωνσταντι-
νούπολη. Τιμή ανά άτομο 190 ευρώ.  Τιμή για παιδιά 145 ευρώ. Διαμονή στο ξενοδοχείο 4* 
Avantgrade με πρωινό. Για τους συναδέλφους απαραίτητη η κατοχή διαβατηρίου. Ακολουθεί το 
πρόγραμμα της εκδρομής

της πόλης. Συμμετέχοντας μαζί τους σε ένα κοινό βηματισμό για 
να αποτρέψουμε τα δεινά που έρχονται.
Για όσους δεν το κατάλαβαν ακόμα, είμαστε σε πόλεμο με το 
“κακό” να έχει πάρει το πρώτο ημίχρονο, αφού κάποιοι συνεχί-
ζουν να πιστεύουν ότι αυτό το παγκοσμιοποιημένο θέμα αφορά 
κάποιους ευαισθητούληδες ή στην καλύτερη κάποιους θολοκουλ-
τουριάρηδες που νοιάζονται για τα χρώματα των πεταλούδων, 
και ότι σίγουρα αυτούς δεν θα τους αγγίξει τίποτα. Η διατήρηση 
της αειφορίας είναι καθόλα ζήτημα οικονομικό με το κόστος να 
έχει αρχίσει να το πληρώνουν κράτη και νοικοκυριά με διαρκώς 
ιλιγγιώδη ρυθμό. Η ανάγκη να το παλέψουμε είναι εκ των ων ουκ 
άνευ.
Ήδη εδώ και λίγο καιρό μια νέα προσπάθεια, μιας δράκας συ-
ναδέλφων δημιούργησε την πρώτη “Εθελοντική Περιβαλλοντική 
Ομάδα Αστυνομικών” στη χώρα. Οι πρώτες δράσεις και κινήσεις 
με την πολύτιμη και σημαντική βοήθεια της Ένωσης μας, η οποία 
είναι πανταχού παρούσα, είναι πλέον γεγονός. Η Ομάδα άνοιξε 
περπατησιά. Η προσπάθεια μόλις ξεκίνησε...

έργο των στελεχών της ΟΠΚΕ. Παράλληλα, εύχεται 
στο μέλλον οι ανάγκες των αστυνομικών να καλύπτο-
νται, ως οφείλεται, από την Πολιτεία και η μεσολάβη-
ση τρίτων να είναι επικουρική και όχι αναγκαία. 



Έλλειψη προσωπικού 
και πάρεργα
 Άρθρο του Μακρίδη Στέφανου, αντιπρόσωπος της ΕΑΥΘ στην ΠΟΑΣΥ

Μετά τις τελευταίες εξαγγελίες της Πολιτι-
κής ηγεσίας και έτσι όπως παρουσιάζονται 
από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, δίνε-
ται η εντύπωση ότι η Αστυνομία είναι μια 
τεράστια γραφειοκρατική οντότητα με τα 
περισσότερα στελέχη της να υπηρετούν σε 
θέσεις γραφείου.
Όμως, όλοι γνωρίζουμε ότι η τεράστια 
γραφειοκρατία οφείλεται από τη μια στο 
δαιδαλώδες Διοικητικό Δίκαιο της χώρας 
και από την άλλη σε διάφορες αρμοδιότη-
τες-«πάρεργα» που έχουν κατανεμηθεί στο 
Σώμα από τη Πολιτεία και οι οποίες δεν 
έχουν καμία σχέση με το αστυνομικό έργο 
που οφείλει να παρέχει.
Η Ελληνική Αστυνομία, εκτός των άλλων 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, είναι 
επιφορτισμένη και με την εξυπηρέτηση των 
πολιτών σε ότι αφορά Διοικητικές πράξεις 
και διαδικασίες, όπως για παράδειγμα την 
τήρηση του πολεοδομικού κανονισμού και 
τις εκδόσεις: δελτίου Αστυνομικής ταυτότη-
τας, διαβατηρίου, άδειας κατοχής κυνηγε-

Σε έκδοση εξατομικευμένων καρτών για τα μέλη της, προ-
χωρά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Οι 
κάτοχοι της θα έχουν πλήρη και αποκλειστική πρόσβαση 
σε όσες προσφορές επιτυγχάνει η Ένωση με ιδιώτες, ενώ 
παράλληλα θα είναι ευκολότερη η ταυτοποίησή τους στις 
εκδηλώσεις.
Για την έκδοση της κάρτας κάθε μέλος θα πρέπει να προ-
σέλθει αυτοπροσώπως στα γραφεία της Ένωσης (Αριστο-
τέλους 12, καθημερινά 09:00-15:00), όπου θα συμπλη-
ρώσει νέα φόρμα έγγραφης, με την οποία παρέχει τη 
συγκατάθεση του για επεξεργασία των προσωπικών δεδο-
μένων, βάσει του σχετικού Κανονισμού. Στη συνέχεια, θα 
παραλάβει την κάρτα μέλους.
Στόχος της Ένωσης είναι τα μέλη να απολαμβάνουν οικο-
νομικές παροχές και διευκολύνσεις από ιδιώτες και επιχει-
ρήσεις που επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί της. Οι μέχρι 
σήμερα αντιδράσεις των μελών, αποδεικνύουν ότι οι συγκε-
κριμένες ενέργειες χαίρουν καθολικής αποδοχής, ενώ ήδη 
βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για σύναψη νέων συμφω-
νιών με σημαντικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης.

τικού όπλου, άδειας κυκλοφορίας μοτοποδη-
λάτου, κ.α.
Είναι τα λεγόμενα «πάρεργα», τα οποία αντί 
να μειώνονται αυξάνονται συνεχώς, με απο-
τέλεσμα να απαιτείται όλο και περισσότερο 
προσωπικό, προκειμένου να ανταπεξέλθει 
στη διεκπεραίωση τους. Όμως, από τη στιγμή 
που σταμάτησαν οι προσλήψεις στο Σώμα, 
λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων, ήταν φυ-
σικό ότι θα επέλθει τόσο η αύξηση των ορίων 
ηλικίας του αστυνομικού προσωπικού όσο και 
η έλλειψη αυτού.
Κατά τη γνώμη μου, στη διατήρηση της παρα-
πάνω κατάστασης συναινούν και τα ξεπερα-
σμένα μοντέλα αστυνόμευσης που εφαρμόζο-
νται για δεκαετίες, από τα υπερβολικά μέτρα 
τάξης έως και τη διαδικασία της αυτόφωρης 
διαδικασίας, τη σήμανση των δραστών και τη 
μεταγωγή τους ενώπιον του Εισαγγελέα Υπη-
ρεσίας.
Σε αυτά θα πρέπει να εστιάσει η φυσική και 
πολιτική ηγεσία, εκσυγχρονίζοντας τη λειτουρ-
γία του Σώματος και χρησιμοποιώντας τη 
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Συνεχίζεται η έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη του θεσμού της 
οικογένειας από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονί-
κης. Ακόμη τρία μέλη ωφελήθηκαν από το εφάπαξ βοήθημα των 
500 ευρώ, για την απόκτηση τουλάχιστον τέταρτου παιδιού. Δύο 
από τα τρία μέλη που πήραν το βοήθημα απέκτησαν τέταρτο παι-
δί, ενώ το τρίτο μέλος έλαβε τα 500 ευρώ μετά τη γέννηση του… 
έβδομου παιδιού του!

1η εβδομάδα πρόληψης και υγείας αστυνομικών    Εξετάστηκαν περισσότεροι από 250 αστυνομικοί

Νέα πρωτοβουλία από την Ένωση

Θα εξασφαλίζει προνόμια από ιδιώτες και επιχειρήσεις 

Πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση
της υπογεννητικότητας

Βοήθημα 500 ευρώ για 4ο τέκνο

Πρωτοβουλία «ζωής» από την ΕΑΥΘ

Κάρτα μέλους
της ΕΑΥΘ

Συνεχίζεται η στήριξη της οικογένειας των μελών

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των αστυνομικών 
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονί-
κης σε θέματα που αφορούν τη σωστή πρόληψη, 
την έγκαιρη διάγνωση και την αντιμετώπιση προ-
βλημάτων υγείας, η ΕΑΥΘ ανέλαβε πρωτοβουλία 
και υλοποίησε την «1η εβδομάδα πρόληψης και 
υγείας αστυνομικών». Η προσέλευση ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία, στέφοντας με επιτυχία το εγχεί-
ρημα. Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 24 έως την 
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019, περισσότεροι από 250 
αστυνομικοί εξετάστηκαν δωρεάν από εξειδικευ-
μένους γιατρούς. 
Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η ΕΑΥΘ είχε πολλές φο-
ρές κατά το πρόσφατο παρελθόν επισημάνει την 
ανάγκη υποχρεωτικού προληπτικού ελέγχου υγεί-
ας (check up) των αστυνομικών, μετά τη συμπλή-
ρωση του 40ου έτους ηλικίας τους, μέσω των 
Κεντρικών Ιατρείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 
Όσοι ανταποκρίθηκαν στην «πρωτοβουλία ζωής» 
της ΕΑΥΘ είχαν τη δυνατότητα να κάνουν οφθαλ-
μολογικό, καρδιολογικό, δερματολογικό, στομα-
τικό και οδοντιατρικό έλεγχο. Κανένας από τους 
παραπάνω ελέγχους δεν θα ήταν εφικτός χωρίς 
την αφιλοκερδή συμμετοχή των: Νίκου Λαβού 
(καρδιολόγος), Αριστείδη Μπίκου (Δερματολόγος 
Αφροδισιολόγος), Βασίλη Τηλαβερίδη (Χειρουργός 
Οδοντίατρος), Σωτηρία  Σολάκη (Χειρουργός Οδο-
ντίατρος) και των στελεχών της κινητής οφθαλμο-
λογικής μονάδας «LIONS». 
Οι προληπτικές εξετάσεις είναι απαραίτητες, δε-
δομένου ότι έχουν αυξηθεί αισθητά οι αιφνίδιοι 
θάνατοι των εν ενεργεία αστυνομικών από παθο-
λογικά αίτια, ενώ παράλληλα οι επίσημες έρευνες 
συνεχίζουν να συγκαταλέγουν το επάγγελμα του 
αστυνομικού ανάμεσα στα πιο αγχώδη. Η ΕΑΥΘ 
δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει να επανα-
λαμβάνει την «Εβδομάδα Πρόληψης & Υγείας 
Αστυνομικών», στοχεύοντας στη διαφύλαξη του 
πολυτιμότερου αγαθού όλων, την υγεία, μέχρι η 
ηγεσία του Σώματος ανταποκριθεί θετικά στο σχε-
τικό αίτημά που έχει καταθέσει. 

κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να 
εξοικονομήσει αστυνομικό προσωπικό, αλλά 
και εργατοώρες. Είναι απαράδεκτο το φαινό-
μενο να υποφέρει εργασιακά το αστυνομικό 
προσωπικό, να του οφείλει συνεχώς η Υπηρε-
σία ημερήσιες αναπαύσεις, αλλά και να ερ-
γάζεται χωρίς προγραμματισμό υπηρεσίας, 
άναρχα και σε βάρος της προσωπικής και 
οικογενειακής ζωής. 
Η αλήθεια είναι ότι η νέα ηγεσία έχει δείξει 
θετικά σημάδια, τουλάχιστον στο επίπεδο 
των προθέσεων. Κατά τη διάρκεια των συ-
ναντήσεων που είχαμε ως Ένωση, έδειξε να 
αντιλαμβάνεται και να αναγνωρίζει τα προ-
βλήματα, εκφράζοντας την επιθυμία της να 
συνδράμει στη λύση τους. Βέβαια, η πολιτική 
κρίνεται πάντα από το αποτέλεσμα. Επομέ-
νως, αναμένουμε πρωτοβουλίες και χειρο-
πιαστά έργα στη κατεύθυνση της επίλυσης 
των προβλημάτων και όχι απλές, αγνές και 
ειλικρινείς προθέσεις. Τα προβλήματα όλοι 
τα γνωρίζουμε, τις λύσεις θέλουμε…

Η απόφαση για την στήριξη της οικογένειας ελήφθη σε μία επο-
χή όπου τα στατιστικά κρούουν τον κώδωνα για την υπογεννητι-
κότητα και ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση του προέδρου της 
ΕΑΥΘ, Θεόδωρου Τσαϊρίδη. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς 
είναι μέλη της Ένωσης δικαίωμα λήψης του βοηθήματος έχει μόνο 
ο ένας. 
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Συγκεντρώθηκαν
75 φιάλες

Σχολικές τσάντες για τα
πρωτάκια του Δημοτικού

Ενημερωτική εκδήλωση 
για τον καρκίνο του
μαστού

Συγκινητική και εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση των αστυνομικών στο κάλεσμα της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για αιμοδοσία την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου. 
Οι εθελοντές αιμοδότες αστυνομικοί, σε πείσμα των καιρών και κόντρα στις σύγχρονες απει-
λές της αποξένωσης και του ατομικισμού, αντιπαρέθεσαν τις αξίες του αλτρουισμού και της 
αλληλεγγύης και πρόσφεραν το αίμα τους στον συνάνθρωπο τους. Συνολικά, συγκεντρώθη-
καν 75 φιάλες για τις ανάγκες της τράπεζας αίματος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης. Ήταν η τρίτη εθελοντική αιμοδοσία του έτους και πραγματοποιήθηκε στο 
Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. 
Η Ένωση αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά τους εθελοντές αιμοδότες για την 
προσφορά και τον ανθρωπισμό τους, καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Τμήματος 
Αιμοδοσίας του ΑΧΕΠΑ και υπενθυμίζει ότι η συγκεκριμένη προσφορά μπορεί να αποβεί κα-
θοριστική και ζωτικής σημασίας για την υγεία των μελών της και των οικογενειών τους.
Να τονιστεί ότι κάθε αστυνομικός δικαιούται τέσσερις ημέρες ειδικής άδειας, σύμφωνα με 
το άρθ.39 του Π.Δ. 584/1985, όταν προσφέρει εθελοντικά αίμα για τις τράπεζες αίματος 
των συνδικαλιστικών φορέων. Η επόμενη αιμοδοσία έχει οριστεί για την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 
(και πάλι) στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Σχολικές τσάντες και γραφική ύλη, δώρισε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης 
στα πρωτάκια του Δημοτικού σχολείου που είναι παιδιά μελών της. Τα προσωπάκια των μι-
κρών μαθητών, έλαμπαν από χαρά και ικανοποίηση. 
Η προσέλευση ήταν εντυπωσιακή καθώς περισσότεροι από 200 μέλη της Ένωσης προσήλθαν 
στην εκδήλωση. Μάλιστα, πολλά από αυτά συνοδευόταν από τα παιδιά τους, και εξέφρασαν 
την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία. Η μεγάλη ανταπόκριση, δίνει στο προεδρείο της 
Ένωσης την απαραίτητη δύναμη και ώθηση, ώστε να συνεχίσει τις προσπάθειες σε ένα ευρύ-
τερο πλαίσιο που θα καλύπτει εκτός από τις εργασιακές και άλλες ανάγκες των μελών της.
Να σημειωθεί ότι όσα μέλη δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στην εκδήλωση, μπορούν να 
παραλαμβάνουν τις τσάντες τους, καθημερινά (09:00-15:00), από τα γραφεία της Ένωσης 
(Αριστοτέλους 12). Για την παραλαβή, οι δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν κάποιο δημόσιο 
έγγραφο που θα αποδεικνύει την ημερομηνία γεννήσεως του παιδιού. Καλή σχολική χρονιά!

Εκδήλωση με θέμα: «Πρώιμα κλινικά συμπτώματα και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του 
μαστού» διοργανώνει την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 (11:00) στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού 
Μεγάρου Θεσσαλονίκης, η Γραμματεία Γυναικών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσα-
λονίκης. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με αφορμή τον μήνα κατά του Καρκίνου του Μαστού και 
κάτω από το πρίσμα των στατιστικών δεδομένων, σύμφωνα με τα οποία κάθε χρόνο σχεδόν 
1,7 εκατομμύρια γυναίκες διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού, ενώ στην Ελλάδα τα ετή-
σια περιστατικά φτάνουν περίπου τα 4.700. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση 
των γυναικών αστυνομικών σε ότι αφορά την ενημέρωση, την πρόληψη και την έγκαιρη διά-
γνωση της ασθένειας. Ομιλητής θα είναι ο χειρούργος μαστού – μαστολόγος, διδάκτωρ της 
Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ και στρατιωτικός ιατρός του 424 ΓΣΝΕ, Βλάσιος Τσαντήλας.

Τράπεζα αίματος ΕΑΥΘ

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά      

Γραμματεία Γυναικών ΕΑΥΘ      

Xορήγησε η ΕΑΥΘ      

8 Οκτωβρίου, Αμφιθέατρο Αστυνομικού Μεγάρου

Η επόμενη αιμοδοσία στις αρχές Δεκεμβρίου


