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ον, επιδιώκουν αδιαπραγμάτευτα 
την διατήρηση της δημόσιας τάξης 
και την κοινωνική συνοχή.
«Θα ήταν γονιμότερο, οι βουλευτές 
να κατέθεταν εμπεριστατωμένες 
προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό 
του Σώματος, αντί να εξαντλούνται 
σε επικοινωνιακά παιχνίδια και πο-
λιτικές κόντρες. Άλλωστε, το πρό-
σφατο παρελθόν απέδειξε ότι η πο-
λιτική πόλωση έχει κοστίσει ακριβά 
στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς 
συνοδεύτηκε από τρομοκρατικά 
χτυπήματα και νεκρούς συναδέλ-
φους μας. Οι ιδεοληπτικές τοποθε-
τήσεις, προς τέρψιν των ψηφοφό-
ρων, είναι άκρως επικίνδυνες και 
εξυπηρετούν πολιτικές στοχεύσεις», 
αναφέρεται στην επιστολή. 
Η Ένωση θεωρεί ότι εφόσον υπάρ-
χει η πολιτική βούληση για «εξυγί-
ανση» της αστυνομικής δράσης και 
της μεταχείρισης των συλληφθέ-
ντων, να τοποθετηθούν κάμερες 
τόσο στα περιπολικά, όσο και ενσω-
ματωμένες μικρο-κάμερες στις στο-
λές των αστυνομικών. Μια τεχνολο-
γία που έχει γίνει ευρέως αποδεκτή 
από τις αστυνομίες πολλών κρατών 
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. «Με τη 
συγκεκριμένη μέθοδο, θα υπάρχει 
ακριβής αποτύπωση των πραγμα-
τικών περιστατικών και θα σταμα-
τήσει η προβολή αποσπασματικών 
εικόνων που ερμηνεύονται κατά το 
δοκούν, συντηρώντας έναν άδικο 
αστικό μύθο σε βάρος μας», κατα-
λήγει η ανακοίνωση.
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Κάμερες
σε περιπολικά 
και στολές            
Στόχος να ξεσκεπαστεί η 
σκευωρία σε βάρος των 
αστυνομικών 

Ριζοσπαστική πρόταση από την ΕΑΥΘ

Την τοποθέτηση καμερών τόσο στα 
περιπολικά όσο και τις στολές των 
αστυνομικών, κατά τα Ευρωπαϊκά 
και Αμερικανικά πρότυπα, προτείνει 
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης, σε μία προσπάθεια 
να προστατεύσει το σώμα από τη 
«σπίλωση» που επιχειρείται με αφορ-
μή υποτιθέμενα περιστατικά βίας 
από αστυνομικούς. Η ΕΑΥΘ πήρε 
την πρωτοβουλία και με επιστολή 
της προς τον Yπουργό Προστασίας 
του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 
(μέσω ΠΟΑΣΥ), η οποία κοινοποιή-
θηκε στους βουλευτές Θεσσαλονί-
κης, προτείνει τη λήψη του μέτρου. 
Στο έγγραφο, το προεδρείο της 
Ένωσης κάνει λόγο για «επαναλαμ-
βανόμενο και σχεδόν εμμονικό κα-
ταλογισμό περιστατικών βίας στους 
αστυνομικούς», ο οποίος «αποτε-
λεί μια συνήθη τακτική σπίλωσης 
του Σώματος, που επί το πλείστον 
αποδεικνύεται ότι δεν βασίζεται σε 
πραγματικά στοιχεία». «Ωστόσο, εί-
ναι λυπηρό όταν η πεποίθηση αυτή 
υιοθετείται από εκλεγμένους βου-
λευτές και διατυπώνεται με τέτοιο 
τρόπο που οδηγεί σε αυθαίρετες γε-
νικεύσεις και παιδαριώδη συμπερά-
σματα», αναφέρεται στην επιστολή.
Η ΕΑΥΘ υπενθυμίζει ότι ο τρόπος 
δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας 
υπαγορεύεται, αποκλειστικά και 
μόνο, από το σύνταγμα και τους 
νόμους. Οι εντολές που δέχονται οι 
αστυνομικοί δεν έχουν ποτέ ως στό-
χο μια κοινωνική ομάδα, τουναντί-

Editorial
Γράφει ο Θεόδωρος Τσαϊρίδης
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσαλονίκης

Με σοφία ο λαός λέει ότι «οι καλοί λογαριασμοί, κά-
νουν τους καλούς φίλους». Η ρήση θα έπρεπε να βρί-
σκει εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, αλλά 
και της επαγγελματικής ζωής. Ακόμη και στην Ελληνική 
Αστυνομία. Ένα Σώμα με αδιαμφισβήτητη διαχρονική 
προσφορά στη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. Και για 
αυτό ακριβώς, τα ζητήματα του Σώματος βρίσκονταν 
ανέκαθεν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πολιτών 
και της επικαιρότητας, ενώ πολύ συχνά αποτελούσαν 
αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. 
Πριν από έξι μήνες, τελέστηκε μία ακόμη πολιτική αλλα-
γή στη διακυβέρνηση της χώρας. Η ανάληψη των ηνίων 
του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από τον κ.Μιχά-
λη Χρυσοχοΐδη, προδιάγραφε σημαντικές και εν πολλοίς 
ριζοσπαστικές, αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της 
ΕΛ.ΑΣ. Άλλωστε, το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε μία 
από τις σημαντικές προεκλογικές δεσμεύσεις της σημε-
ρινής κυβέρνησης. Και για να είμαστε ειλικρινείς, αλλα-
γές υπήρξαν και μάλιστα έλαβαν μεγάλη έκταση δημοσι-
ότητας από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 
Πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν ότι το μαχαίρι θα φτά-
σει «βαθιά στο κόκκαλο» και επιτέλους θα σπάσουν πα-
θογένειες ετών με υποτιθέμενες «καλές» διευθύνσεις και 
υπηρεσίες να είναι υπερπλήρεις και μάχιμες υπηρεσίες 
να υπολειτουργούν. Πιστέψαμε ότι επιτέλους η αστυνο-
μία θα αποκτήσει και πάλι τον επιχειρησιακό της ρόλο 
και θα σταματήσει το ρουσφετολογικό πάρτι. Βγήκαν 
στην δημοσιότητα έγγραφα για μείωση των αστυνομικών 
σε βουλευτές και υπουργούς. Για μείωση επιτελείων. Για 

τις ομάδες ΔΙΑΣ και ΟΠΚΕ οι οποίες θα περιπολούν και 
δεν θα ακινητοποιούνται. 
Όμως, για άλλη μία φορά υπήρξαν προθέσεις και όσο 
και αν φαίνεται κοινότοπο, η πολιτική κρίνεται από το 
αποτέλεσμα και όχι από τις προθέσεις. Όμως, τι πραγ-
ματικά συμβαίνει έξι μήνες μετά όταν τα φώτα της δη-
μοσιότητας στράφηκαν αλλού; Ο αριθμός των αστυνομι-
κών που απασχολείται για την προστασία βουλευτών και 
υπουργών έχει αυξηθεί ραγδαία. Τα επιτελεία, όχι μόνο 
δεν μειώθηκαν αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αυξήθηκαν 
κιόλας. Τα στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ όχι μόνο δεν βρί-
σκονται στις γειτονιές αλλά όλες τις γιορτές έκαναν τα… 
αγάλματα σε διάφορα σημεία των πόλεων, φυλάσσοντας 
Χριστουγεννιάτικα δέντρα και φάτνες. 
Αυτή είναι η πικρή αλήθεια και προκαλώ τον οποιονδή-
ποτε να με διαψεύσει με στοιχεία. Αποδεικνύεται ότι εί-
ναι βαθιές οι ρίζες του «αοράτου συστήματος» που ορίζει 
ότι όποιος έχει «μπάρμπα»… βολεύεται.
Κύριε υπουργέ, στην πρώτη μας συνάντηση ανάμεσα στα 
θέματα που θέσαμε, σας είχαμε δώσει την πρόταση για 
αξιοκρατικό κώδικα εσωτερικών μεταθέσεων. Μία πραγ-
ματικά ρηξικέλευθη πρόταση, η εφαρμογή της οποίας 
θα  βγάλει από τον βούρκο της εσωστρέφειας την ΕΛ.ΑΣ. 
και θα της προσδώσει και πάλι το κύρος που οι πολιτικοί 
της έχουν στερήσει τα τελευταία χρόνια. 
Τολμήστε το, ώστε κανένας πολιτικός, αξιωματικός ή 
βουλευτής να μην παραγοντίζει σε βάρος της ασφάλειας 
των πολιτών...
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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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Τιμητική πρόσκληση από την Αστυνομία  του «TURNHOUT»

Ανταλλαγή απόψεων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό
Άρθρο του Τριανταφυλλίδη Τριαντάφυλλου

ΕΠΙΣΚΕΨΗ μΕλων τΗΣ ΕΑΥΘ ΣτΟ ΒΕλγΙΟ

Η ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση της  Βελγικής αστυνομί-
ας του «TURNHOUT»κατέστη η αφορμή να επισκεφτούμε 
στα μέσα Νοεμβρίου το Βέλγιο, με στόχο την ανταλλα-
γή απόψεων αναφορικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
και τον υλικοτεχνικό εξο-
πλισμό. Μια επίσκεψη που 
σου θέτει καταφανώς το 
ερώτημα «τυχερός η άτυ-
χος».
Με την άφιξή μας στις 19-
11-2019 στο Βέλγιο, πρώ-
τος σταθμός της επίσκε-
ψής μας ήταν η μετάβαση 
στο cambus vesta,την 
ακαδημία της αστυνομί-
ας, πυροσβεστικής αλλά 
και του ΕΚΑΒ, όπου και  
μας ανέμενε ο εκπαιδευ-
τής Olivier προκειμένου 
να παρακολουθήσουμε το 
σεμινάριο με την ονομα-
σία ΗΕΑΤ, ένα σεμινάριο 
το οποίο διοργανώνεται 
από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση για το προσωπικό των 
υπάλληλων της που εργάζονται στην Αφρική αλλά και 
σε χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα εγ-
χώριας και διεθνούς τρομοκρατίας. Ιδιαίτερα ενδιαφέ-

ρουσα ήταν και η ανταλλαγή απόψεων με εκπαιδευτή 
που εξειδικεύονταν στη δίκυκλη αστυνόμευση. Ειδικά, 
μας ενημέρωσε ότι από τον Δεκέμβριο του 2019 θα 
αστυνομεύει και δικάβαλα δίκυκλα για την καταστο-

λή τρομοκρατικών ενεργειών. 
Βαρύ οπλισμό, τεχνογνωσία 
και τακτικές δανείστηκαν από 
αντίστοιχη πρότυπη ομάδα 
της Σιγκαπούρης. Η περιοδι-
κότητα της εκπαίδευσης σε 
θέματα οδήγησης και εκμάθη-
σης νέων τακτικών είναι ιδιαί-
τερα συχνή.
Η εκπαίδευση περιλάμβανε 
την ανίχνευση εκρηκτικών 
υλών και πώς αυτά εντοπίζο-
νται σε συγκεκριμένα σημεία, 
θέματα που σχετίζονται με 
βομβιστές αυτοκτονίας αλλά 
και ζητήματα που προσομοι-
άζουν τον όρο του ενεργού 
σκοπευτή. Ο τρόπος με τον 
οποίο γίνεται η εκπαίδευση, η 
σύνθεση και η λειτουργία των 
λεγόμενων ομάδων εργασίας, 

η έκταση, το μέγεθός τους αποτέλεσαν μεταξύ άλλων 
αντικείμενο της εκπαίδευσης. 
Επόμενος σταθμός της επίσκεψης ήταν το αστυνομικό 

τμήμα που μας έστειλε την πρόσκληση αλλά και το 
αστυνομικό τμήμα της πόλης του Hasselt. Η περιγρα-
φή του αστυνομικού τμήματος είναι συγκεκριμένη:  
Πολίτες δεν έρχονται σε καμία απολύτως σωματική 
συνδιαλλαγή με τους αστυνομικούς καθώς υπάρ-
χουν θωρακισμένα τζάμια παντού. Η διαδικασία είναι 
απλή, οι πολίτες εισέρχονται σε συγκεκριμένο χώρο 
και συνομιλούν μέσω ενός μικρόφωνου με τον λεγό-
μενο αξιωματικό υπηρεσίας ενώ παράλληλα, ο χώ-
ρος αναμονής των πολιτών παραπέμπει σε ιδιωτική 
τράπεζα. Εντός του αστυνομικού τμήματος υπήρχε 
κλειστό σκοπευτήριο φυλασσόμενο από οποιαδήποτε 
άσχημη καιρική συνθήκη, αίθουσα αυτοάμυνας  όπου 
μάλιστα μετά το πέρας της υπηρεσίας του γυναίκει-
ου προσωπικού γίνονταν μαθήματα συγκεκριμένου 
τρόπου εκγύμνασης-pilates, κλειστό πάρκινγκ για τα 
αστυνομικά οχήματα και τις μηχανές, χώρος αποθή-
κευσης του ατομικού οπλισμού για όλους τους αστυ-
νομικούς, αποδυτήρια όπως και στεγνωτήριο για τα 
ρούχα των αστυνομικών σε περίπτωση που επικρα-
τούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες  πριν την έναρξη 
της βάρδιας.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε την ιδιαίτε-
ρα λειτουργική κατάσταση των οχημάτων  τους, τα 
οποία είναι ηλικίας  μέχρι 5 ετών και την ύπαρξη ει-
δικών καρφιών σε κάθε όχημα για την ακινητοποίηση 
οχημάτων που προσπαθούν να διαφύγουν τον έλεγχο, 

στα πλαίσια ενός τελείως διαφορετικού νομικού καθε-
στώτος ελέγχου.
Επεξηγηματικά ένα τμήμα της περιοχής του Βελγίου 
ελέγχει τη δραστηριότητα 100.000 κατοίκων,  με ενι-
αίο κέντρο επιχειρήσεων για αστυνομία πυροσβεστι-
κή και ασθενοφόρα, κάμερες τοποθετημένες σε όλα 
τα καίρια σημεία της πόλης, κάμερες τοποθετημένες 
σε όλους τους χώρους του τμήματος, χώρο φύλαξης 
κρατουμένων ειδικά διαμορφωμένο για κάθε κρατού-
μενο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για συνομιλία με τον 
δικηγόρο χωρίς να έρχεται σε επαφή, σύστημα λήψης 
αποτυπωμάτων με ειδικές συσκευές και πάντως όχι 
με μελάνι. Σε κάθε αστυνομικό τμήμα υπάρχει και μια 
ειδική ομάδα 15 ατόμων με εξοπλισμό αντίστοιχο της 
ΕΚΑΜ όπου επιλαμβάνονται σε σοβαρά περιστατικά. 
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει αντιβαλλιστικά κράνη από 
τιτάνιο και αλεξίσφαιρα γιλέκα που προστατεύουν 
από πολεμικά τυφέκια, πολεμικά τυφέκια fn SKAR, 
TAZER, σπρέι πιπεριού με συσκευή γεμίσματος μέσα 
στην υπηρεσία, αλλά και όπλα με χρωμόσφαιρες που 
έχουν μέσα πούδρα από ατσάλι τα οποία χρησιμοποι-
ούνται σε περιστατικά μικρής κλίμακας.
Το πρόγραμμα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου περιε-
λάμβανε και επίσκεψη στο  πεδίο βολής με την ειδική 
ομάδα του αστυνομικού τμήματος και εκπαίδευση σε 
νέες επιχειρησιακές τακτικές.
Οι εγκαταστάσεις τους προδίδουν τη σημασία που δί-
νουν αυτά τα κράτη στην ασφάλεια των πολιτών. Άλ-
λωστε είναι γνωστό ότι στόχος του Δικαίου της Ένωσης 
και του Διεθνούς δικαίου, το οποίο απαρτίζεται από 
επιμέρους Διεθνείς Συμβάσεις, είναι η προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του ανθρώπου και των Θεμελιωδών του 
Ελευθεριών. Εξάλλου η ευρωπαϊκή ενοποιητική προ-
σπάθεια από τα πρώτα της κιόλας βήματα είχε σαν 
στόχο και προορισμό να ξεπεράσει τα στενά όρια της 
οικονομικής συνεργασίας και  να επεκταθεί σε τομείς 
εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, ασφάλειας, δικαιοσύ-
νης και εσωτερικών υποθέσεων.   



Πρόταση της ΕΑΥΘ για τον τρόπο 
χορήγησης αλεξίσφαιρων γιλέκων

Με επιστολή της προς την ΠΟΑΣΥ, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Θεσσαλονίκης ζητά τη χορήγηση αλεξίσφαιρου γιλέκου σε 
κάθε μάχιμο αστυνομικό και την ένταξη του στα είδη ατομικού 
οπλισμού και εξάρτυσης. Η Ένωση θεωρεί τη συγκεκριμένη επιλο-
γή «μονόδρομο» για να σταματήσει επιτέλους η έκθεση των εργα-
ζόμενων αστυνομικών σε πολλαπλούς κινδύνους και να εξασφα-
λιστούν τα μέσα αυτοπροστασίας τους, η προστασία της υγείας 
τους και η διασφάλιση της ατομικής υγιεινής τους. 
Καθώς η κατάσταση με την έλλειψη στα αλεξίσφαιρα γιλέκα βαί-
νει… λιμνάζουσα, η ΕΑΥΘ αναγκάστηκε να επανέλθει στο θέμα. 
Στην επιστολή της, υπενθύμισε ότι βάσει της Υπουργικής Απόφα-
σης 8029/1/20-ια από 8-2-1999, τα αλεξίσφαιρα γιλέκα δεν 
εμπεριέχονται στα ατομικά εφόδια του αστυνομικού και θεωρού-
νται δημόσια είδη της Υπηρεσίας, τα οποία χρεώνονται οι αστυ-
νομικοί πριν την έναρξη της υπηρεσίας τους και για όσο χρόνο 
διαρκεί αυτή. Ωστόσο, τα παρεχόμενα είδη ατομικού οπλισμού κι 
εξάρτυσης των αστυνομικών δεν είναι σύμφωνα με τα πιο πρό-
σφατα αστυνομικά δεδομένα, καθότι δεν έχουν επικαιροποιηθεί 
από το 1999! Το γεγονός έχει προκαλέσει ορισμένα κενά στην 
παθητική ασφάλεια των αστυνομικών και τους καθιστά απροστά-
τευτους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Σύμφωνα με την ΕΑΥΘ, η… εκ περιτροπής χρήση του αλεξίσφαι-
ρου γιλέκου από όλους τους αστυνομικούς, οι οποίοι είτε εκτε-
λούν την ίδια εξωτερική υπηρεσία, είτε είναι στη φύλαξη ευπα-
θών στόχων, θέτει υπό αμφισβήτηση την τήρηση των κανόνων 
υγιεινής και ασφάλειας του Π.Δ 45/2008. Ειδικότερα, το αρθ. 
1 αναφέρει ότι το συγκεκριμένο Π.Δ.: «… έχει ως αντικείμενο την 

προστασία του αστυνομικού προσωπικού… από κινδύνους για 
την ασφάλεια και την υγεία του, οι οποίοι προκύπτουν ή ενδέχε-
ται να προκύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, που 
παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες». Καθώς και ότι «…για την 
αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων της προηγούμε-
νης παραγράφου, λαμβάνεται κάθε αναγκαίο κατά περίπτωση 
μέτρο, όπως … η χορήγηση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξο-
πλισμού». Ωστόσο, όχι μόνο δεν εφαρμόζονται τα προαναφερό-
μενα, τουναντίον, τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των ληγμένων 
αλεξίσφαιρων αυξήθηκε ραγδαία, χωρίς να έχει προβλεφθεί η 
αντικατάστασή τους.
Σήμερα, τα αλεξίσφαιρα χορηγούνται πλέον αδιάκριτα, χωρίς 
να συνυπολογίζονται επιμέρους ανάγκες, όπως ότι όλοι οι αστυ-
νομικοί δεν έχουν τις ίδιες σωματικές διαστάσεις. Έτσι, σε κάθε 
ανάληψη υπηρεσίας αρκετοί  αναγκάζονται να παραλαμβάνουν 
γιλέκα, τα οποία δεν μπορούν να φορέσουν λόγω λάθος μεγέθους 
και τα οποία δεν θα τους προστατέψουν από τα βλήματα, σε 
περίπτωση συμπλοκής. Επιπλέον, εγείρεται το φλέγον ζήτημα της 
εξασφάλισης της ατομικής υγιεινής των εργαζόμενων. Ένα αλεξί-
σφαιρο γιλέκο, εκτός του ότι αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του 
καθημερινού εξοπλισμού, είναι ένα ένδυμα όπως και κάθε άλλο. 
Επομένως, για λόγους υγιεινής, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποι-
είται από πολλούς ανθρώπους. Ιδιαίτερα, τους θερινούς μήνες 
που η εφίδρωση είναι εντονότερη και το αλεξίσφαιρο έρχεται σε 
άμεση επαφή με το σώμα, είναι ανεπίτρεπτο να απαιτείται από 
τους αστυνομικούς να το μοιράζονται.
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Επιστολή προς την ΠΟΑΣΥ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αφουγκραζόμενη τις ανά-
γκες των μελών της, προχώρησε σε συνεργασία με δεύτερο παιδίατρο στη δυ-
τική Θεσσαλονίκη.
Πλέον, το πρόγραμμα των παιδιάτρων που συνεργάζεται η Ένωση και μπορούν 
αποκλειστικά τα μέλη μας να επισκέπτονται ΔΩΡΕΑΝ, για την παροχή υπηρεσι-
ών υγείας στα παιδιά τους έχει ως εξής:
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 απαραίτητος έλεγχος από τον 
ιατρό για την υγεία των παιδιών, αλλά και για το εάν είναι μέλη της Ένωσης.

ΔωΡΕΑν Παιδίατροι για τα τέκνα
των μελών της Ένωσης 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 

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.

το δίλημμα
του Αξιωματικού Υπηρεσίας

Γράφει ο Αντώνης Ακριβούλης

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρεί-
ται μια στοχοποίηση των συναδέλφων, οι 
οποίοι υπηρετούν στα τμήματα ασφαλείας. 
Η συχνότερη έκφραση που ακούγεται είναι 
ότι οι συνάδελφοι κάθονται και δεν δουλεύ-
ουν. Τα τμήματα ασφαλείας ασχολούνται 
με όλα τα σοβαρά αδικήματα του Ποινικού 
Κώδικα, με όλες τις καταδικαστικές αποφά-
σεις, εκδίδουν ταυτότητες, άδειες εργασίας 
και άδειες κυνηγετικών όπλων.
Αντί, λοιπόν να ενισχυθούν οι συγκεκριμέ-
νες υπηρεσίες έτσι ώστε να εκτελούν όλα 
τα παραπάνω με συνέπεια, παρατηρούνται 
μεγάλα κενά με αποτέλεσμα να υπολείπο-
νται αρκετές ημερήσιες αναπαύσεις σε συ-

ναδέλφους. Φτάσαμε, μάλιστα στο ανησυ-
χητικό φαινόμενο ο Αξιωματικός Υπηρεσίας 
(ειδικά τα βράδια) να είναι και πλήρωμα 
περιπολικού. Ας υποθέσουμε ότι ο Αξιωματι-
κός Υπηρεσίας, στη νυχτερινή του βάρδια, 
παίρνει κατάθεση από έναν πολίτη κι εκείνη 
τη στιγμή δέχεται κλήση από το κέντρο Άμε-
σης Δράσης να μεταβεί σε ένα περιστατικό. 
Ποια θα πρέπει να είναι η αντίδρασή του;
Α) να συνεχίσει να παίρνει κατάθεση με 
αποτέλεσμα να αργήσει να επιληφθεί στο 
περιστατικό και να περιμένει ο πολίτης;
Β) να σταματήσει να παίρνει κατάθεση, να 
κλειδώσει το τμήμα και να πάει στην κλήση 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται;

Γ) να διαβιβάσει ότι δεν μπορεί να μεταβεί 
στο περιστατικό γιατί παίρνει κατάθεση και 
να αναγκαστεί το κέντρο να στείλει περιπο-
λικό από άλλη υπηρεσία, η οποία λόγω από-
στασης θα αργήσει να φτάσει στο σημείο;
Διαπιστώνετε ότι τίποτα από τα τρία δεν εί-
ναι σωστό, τελικά όμως κάτι από αυτά θα 
συμβεί προκειμένου να καλυφθούν, έστω 
και εν μέρει, και τα δύο περιστατικά που 
λαμβάνουν χώρα κατά την ίδια χρονική 
στιγμή. Αποφασίστε, λοιπόν: ενισχύστε τα 
Τμήματα Ασφαλείας και αφήστε τα να κά-
νουν τη δουλειά τους ή κλείστε τα.
  

Συνάντηση με
τον προϊστάμενο
Επιτελείου του Αρχηγείου
της Ελ.ΑΣ. 
Θετικός στις προτάσεις της ΕΑΥΘ

Τα αιτήματα του προσωπικού της Γ.Α.Δ.Θ. στον 
αντιστράτηγο Κων. Λαγουδάκη

Τη δέσμη των αιτημάτων που αφορούν το προσωπικό της Γενικής Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε το προεδρείο της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης στον προϊστάμενο Επιτελεί-
ου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Κωνσταντίνο 
Λαγουδάκη. 
Αρχικά, η Ένωση αιτήθηκε την αποζημίωση όλων των αστυνομικών των 
διμοιριών της ΔΑΕΘ/ΥΑΤ που μετακινούνται στα νησιά, μέσω του προ-
γράμματος της ΕΕ που προορίζεται για την αντιμετώπιση των αυξημέ-
νων μεταναστευτικών ροών. Ο κ. Επιτελάρχης ήταν θετικός στο αίτημα 
και ανέφερε πως θα το εξετάσει. Εξαιτίας της μετακίνησης της ΟΠΚΕ 
στην Σάμο, η Ένωση επισήμανε την ανάγκη δημιουργίας χρονοδιαγράμ-
ματος, βάσει του οποίου οι αστυνομικοί θα γνωρίζουν τις ακριβείς ημε-
ρομηνίες των επικείμενων μετακινήσεων τους. Η συγκεκριμένη τακτική 
ακολουθείται για τις μετακινήσεις του προσωπικού στη Λέσβο, με θετικά 
αποτελέσματα για τους εμπλεκομένους.
Σε ότι αφορά, το μόνιμο πρόβλημα της έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής 
και ατομικών εφοδίων για τις Ομάδες ΔΙΑΣ, το προεδρείο της Ένωσης πε-
ριέγραψε με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση της Υπηρεσίας. Τα 
πολυάριθμα ληγμένα αλεξίσφαιρα έχουν καθηλώσει κυριολεκτικά τους 
αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία 
επειδή δεν εξασφαλίζουν την προστασία τους. Ο κ. Επιτελάρχης δήλωσε 
ενήμερος για το ζήτημα και όπως είπε σύντομα θα παραληφθούν 800 
αλεξίσφαιρα τα οποία θα καλύψουν μεγάλο μέρος των αναγκών της 
ΔΑΔΘ. Ωστόσο, τεράστιες είναι οι ελλείψεις και σε υπηρεσιακά οχήματα. 
Ο κ. Επιτελάρχης ανέφερε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει 
συμπεριλάβει στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, την ενίσχυση της ΓΑΔΘ με οχή-
ματα και άλλα είδη. Εφόσον τηρηθούν όλα τα χρονοδιαγράμματα και η 
διαδικασία κυλήσει ομαλά, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2020. Επίσης, στη συνάντηση έγινε ειδι-
κή αναφορά στην οριακή κατάσταση των λεωφορείων της ΔΑΕΘ και η 
Ένωση κατέθεσε πρόταση για ανακατασκευή των ήδη υπαρχόντων οχη-

μάτων. Ο αντιστράτηγος συμφώνησε και δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να 
την υλοποιήσει. 
Φυσικά δεν θα μπορούσε να παραληφθεί το αίτημά για ίδρυση του πρώ-
του Περιφερειακού Ιατρείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο 424 ΓΣΝΕ, 
κατά τα πρότυπα του 401 ΓΣΝ. Η Ένωση είχε διατυπώσει τη συγκεκριμέ-
νη πρόταση στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και σύμφωνα με τον 
κ. Επιτελάρχη, έχουν ήδη αρχίσει ορισμένες διαδικασίες για την υλοποίη-
σή της, οι οποίες –μάλιστα- βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Για το επίδομα των στελεχών της ΕΚΑΜ, η Ένωση ζήτησε την εξεύρεση 
άμεσης λύσης, χωρίς περαιτέρω κωλύματα, καθότι έχουν παρέλθει δυο 
χρόνια που υφίσταται η αδικία και το ζήτημα φαίνεται να λιμνάζει. Ο κ. 
Επιτελάρχης ενημέρωσε ότι είναι πιθανότερο να προκριθεί η πρόταση 
για περίληψή (μήπως εννοεί ένταξη;;;) της Υπηρεσίας στην Διεύθυνση 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων. Ενόψει της τοποθέτησης των 100 μετατι-
θέμενων αστυνομικών στη ΓΑΔΘ, μέσω των τακτικών μεταθέσεων, η 
Ένωση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίησή τους σε Υπηρεσίες που 
παρουσιάζουν μεγάλα κενά και λειτουργικά προβλήματα, όπως επίσης 
στις ΔΙΑΣ και ΔΑΕΘ. Ο κ. Επιτελάρχης τόνισε ότι τόσο η πολιτική, όσο και 
η φυσική ηγεσία, θέλουν οπωσδήποτε να ενισχυθούν οι συγκεκριμένες 
Υπηρεσίες και αναμένουν ότι θα γίνει ορθή κατανομή του προσωπικού 
σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις προς κάλυψη των υπηρεσιακών 
αναγκών.
Τέλος, η Ένωση αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ΔΑΚΑΘ με προ-
σωπικό και την παράλληλη αύξηση των οργανικών θέσεων της, η οποία 
υπαγορεύεται από τις ολοένα αυξανόμενες αρμοδιότητές της. Στο ίδιο 
πνεύμα, η Ένωση τόνισε ότι είναι επιβεβλημένη η επικαιροποίηση των 
οργανικών θέσεων των ειδικών Υπηρεσιών της ΓΑΔΘ που υπάγονται 
στο Αρχηγείο, ώστε να αποσαφηνιστούν οι πραγματικές ανάγκες κάθε 
Υπηρεσίας και να αξιοποιηθεί το υπάρχον προσωπικό. Ο κ. Επιτελάρχης 
ανέφερε ότι δεδομένης της επέκτασης του αεροδρομίου, πρέπει πρώτα 
να καταγραφούν οι νέες ανάγκες της ΔΑΚΑΘ και κατόπιν να γίνουν οι 
αλλαγές στις οργανικές θέσεις. 

Η φύση της δουλειάς του Αστυνομικού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πιστή εφαρ-
μογή 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 εγγεγραμμέ-
νων 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

ΔωΡΕΑν νΟμΙΚΗ ΚΑλΥΨΗ ΣτΑ μΕλΗ τΗΣ ΕΑΥΘ
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Δράσεις και πρωτοβουλίες σε πολλά επίπε-
δα ανέλαβε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Θεσσαλονίκης αναφορικά με το οξύ 
πρόβλημα που έχει προκύψει στις τάξεις της 
Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσ-
σαλονίκης με αφορμή το μεταναστευτικό. Δι-
οργάνωσε και υλοποίησε πετυχημένη συγκέ-
ντρωση διαμαρτυρίας απαιτώντας να μπει 
τέλος στον αποδεκατισμό της Διεύθυνσης και 
ταυτόχρονα με επιστολή της προς την ΠΟΑ-
ΣΥ ανέδειξε το πρόβλημα κάνοντας λόγο για 
ανορθόδοξες πρακτικές. 

Κινητοποίηση έξω από τη ΔΑΕΘ
Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 
19 Νοεμβρίου 2019, έξω από τις εγκαταστά-
σεις της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρή-
σεων Θεσσαλονίκης. Δεκάδες μέλη της ΕΑΥΘ 
διαμαρτυρήθηκαν έχοντας ως κεντρικό σύν-
θημα: «Μετανάστες στην ίδια μας τη χώρα». 
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη συγκεκρι-
μένη κινητοποίηση λόγω των πολυποίκιλων 
προβλημάτων τα οποία κυρίως σχετίζονται 
την αποδυνάμωση της Διεύθυνσης, μέσω 
των συνεχών μετακινήσεων των διμοιριών 
στα νησιά και την επιφόρτιση των εναπομει-
νάντων δυνάμεων με υπέρμετρες αρμοδιό-
τητες.
«Η συνεισφορά των διμοιριών της ΔΑΕΘ στη 
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής κι ευημε-
ρίας, είναι αδιαμφισβήτητη και ιδιαζόντως 
σημαντική. Αυτό αποδεικνύεται από τη αδιά-
λειπτη παρουσία τους σε όλα τα κρίσιμα γε-
γονότα που ανακύπτουν ανά την επικράτεια. 
Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν 
το μεταναστευτικό στην Ελλάδα και τα ολοέ-
να αυξανόμενα περιστατικά που επιβάλλουν 
την παρέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας, 
έχουν επιφορτίσει τη ΔΑΕΘ με δυσανάλογο 
φόρτο εργασίας. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι, 
οι διμοιρίες μετακινούνται διαρκώς σε όμορες 
Αστυνομικές Διευθύνσεις για μέτρα τάξης σε 
κάθε είδους εκδηλώσεις, ενώ κάθε 28 ημέρες 
αποσπώνται σε νησιά για τη διαχείριση του 
μεταναστευτικού, με διάρκεια απόσπασης 
15 ημέρες. Οι συγκεκριμένες μετακινήσεις, 
έχουν καταστήσει τους αστυνομικούς, μετα-
νάστες στην ίδια τους την χώρα», τόνισαν σε 
δηλώσεις τους οι συνδικαλιστές. Πρόσθεσαν 
ότι δυστυχώς, η συνεχής αποδυνάμωση της 
Διεύθυνσης και η επιφόρτισή της με κάθε εί-
δους πάρεργο, δεν στάθηκαν αρκετές για να 
ενισχυθεί η ΔΑΕΘ, μέσω των 100 θέσεων στις 
έκτακτες μεταθέσεις. Ακόμα και ο ελάχιστος 
αριθμός αστυνομικών που μετακινήθηκε στην 
Διεύθυνση με τις εσωτερικές μεταθέσεις, το-
ποθετήθηκε αποκλειστικά σε επιτελικές θέ-
σεις. Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές, απο-
τελεί εμπαιγμό για τους αστυνομικούς της 
ΔΑΕΘ, το γεγονός ότι ενώ επιβαρύνονται με 

«μετανάστες στην ίδια μας τη χώρα» 
Διαμαρτυρία της ΕΑΥΘ για   τον αποδεκατισμό της ΔΑΕΘ

Αποσπάσεις «ράβε… ξήλωνε» για τη διαχείριση του μεταναστευτικού 

ολοένα και περισσότερα καθήκοντα, η δύ-
ναμη της Διεύθυνσης μειώνεται με σταθερό 
ρυθμό.

Αποδεκατισμός των διμοιριών της ΔΑΕΘ
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλο-
νίκης έχει εξαντλήσει κάθε μέσο για την άμ-
βλυνση των προβλημάτων και τη διευκόλυνση 
του προσωπικού της ΔΑΕΘ. Εντούτοις, προς 
λύπη όλων, αποδεικνύεται ότι κανένας υπη-
ρεσιακός παράγοντας δεν έχει αντιληφθεί το 
μέγεθος του προβλήματος και τις αρνητικές 
συνέπειες που προκαλεί στις οικογένειες των 
εργαζομένων. Στην κινητοποίηση της 19ης 
Νοεμβρίου, στελέχη από κάθε Υπηρεσία της 
ΓΑΔΘ, συγκεντρώθηκαν κι ένωσαν τη φωνή 
τους ενάντια στον αποδεκατισμό των διμοι-
ριών της ΔΑΕΘ, ο οποίος όσο συντηρείται, 
επιφέρει ντόμινο συνεπειών και στις υπόλοι-
πες Αστυνομικές Διευθύνσεις της ΓΑΔΘ. «Ανα-

μένουμε ότι η ηγεσία θα αφουγκραστεί την 
κραυγή αγωνίας των εργαζομένων και άμεσα 
θα ενισχύσει την Διεύθυνση με νέο προσωπι-
κό», δήλωσαν και κάλεσαν τον υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, 
Μιχάλη Χρυ-
σοχοΐδη, να 
υλοποιήσει 
τις δεσμεύ-
σεις του για 
ενίσχυση των 
μάχιμων Υπη-
ρεσιών και με 
π α ρ έ μ β α σ ή 
του να μπει 
ένα τέλος στην 
επιχειρούμενη 
διάλυση της 
ΔΑΕΘ.

«Ράβε – ξήλωνε» το μεταναστευτικό 
Με επιστολή προς την ΠΟΑΣΥ, η ΕΑΥΘ ανέ-

δειξε το μπάχαλο 
που επικρατεί με τις 
–τουλάχιστον ανορ-
θόδοξες- αποσπάσεις 
αστυνομικών στη 
Θεσσαλονίκη εξαιτί-
ας του μεταναστευ-
τικού. Την ώρα που 
αστυνομικοί που 
υπηρετούν στη Θεσ-
σαλονίκη αποσπώ-
νται σε νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου 
για να συμβάλλουν 
στη διαχείριση του 
μεταναστευτικού, 
το Αρχηγείο του 
Σώματος δρομο-

λογεί αποσπάσεις αστυνομικών από όλη τη 
χώρα στη… Θεσσαλονίκη για να βοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση του ίδιου ζητήματος! 
Η ΕΑΥΘ αναφέρει ότι με διαταγή του προ-
ϊσταμένου Επιτελείου ΑΕΑ, αντιστράτηγου 
Κωνσταντίνου Λαγουδάκη, επίκεινται απο-
σπάσεις στη ΓΑΔΘ (από όλες τις Γενικές 
Αστυνομικές Διευθύνσεις της επικρατείας, 
πλην της ΓΑΔΑ) για τη συγκρότηση νέων 
ομάδων ΟΠΚΕ στη Διεύθυνση Ασφαλείας 
Θεσσαλονίκης, με τομέα αρμοδιότητας τα 
Αστυνομικά Τμήματα Δέλτα, Βόλβης και των 
οικείων Δήμων. 
Η συγκεκριμένη απόφαση, προφανώς υπα-
γορεύεται από τις ολοένα αυξανόμενες ανά-
γκες της ΓΑΔΘ, ειδικά ενόψει της δημιουρ-
γίας κλειστών προαναχωρητικών κέντρων 
προσφύγων. «Μολοταύτα, δεν μπορούμε 
να μην επισημάνουμε ότι ορισμένες υπηρε-
σιακές ενέργειες είναι αντικρουόμενες και 

τροχοπεδούν την εύρυθμη λειτουργία των 
Υπηρεσιών της ΓΑΔΘ. Πρωτίστως αναφέρου-
με ότι, οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή 
στις ΟΠΚΕ είναι τόσο μεγάλες, ώστε αν δεν 
χορηγηθούν νέα οχήματα, οι νεοσύστατες 
ομάδες δεν θα μπορέσουν να εκτελέσουν 
υπηρεσία. Δευτερευόντως, οι ΟΠΚΕ δεν ενι-
σχύθηκαν με τις τοποθετήσεις των έκτακτων 
μεταθέσεων, ούτε μέσω των εσωτερικών με-
ταθέσεων, με πρόσχημα την πληρότητα των 
οργανικών θέσεων της Διεύθυνσης Ασφαλεί-
ας», αναφέρει η ΕΑΥΘ στο έγγραφό της.
Υπενθυμίζει ότι κάθε μήνα, αποσπώνται από 
τη Θεσσαλονίκη στα νησιά του βορειοανατο-
λικού Αιγαίου, τέσσερις διμοιρίες της ΔΑΕΘ, 
μια ομάδα ΟΠΚΕ και μεμονωμένοι αστυνο-
μικοί όλων των Αστυνομικών Διευθύνσεων 
στον Έβρο και τα νησιά, για τη διαχείριση 
του μεταναστευτικού ζητήματος. Επιπλέον, 
το τελευταίο διάστημα αποσπάστηκαν αστυ-
νομικοί από τη ΓΑΔΘ, τόσο στη ΓΑΔΑ για να 
ενισχύσουν τις νεοσύστατες Ομάδες Άμεσης 
Αντιμετώπισης Συμβάντων (ΟΑΑΣ), όσο και 
στην Κρήτη για την ενίσχυση της ΓΕΠΑΔ!

Ανορθόδοξες αποσπάσεις 
«Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, 
δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι ο 
τρόπος των αποσπάσεων είναι τουλάχιστον 
ανορθόδοξος, καθώς από τη μια, το προσω-
πικό της Θεσσαλονίκης απομακρύνεται από 
την έδρα του και από την άλλη, έρχονται 
Αστυνομικοί από τις υπόλοιπες ΑΔ για να κα-
λύψουν το κενό που δημιουργείται. Καθότι 
η επικείμενη δημιουργία κλειστών κέντρων 
κράτησης στην πόλη μας, θα επιφορτίσει το 
έργο της Αστυνομίας ακόμα περισσότερο, το 
προσωπικό της ΓΑΔΘ οφείλει να είναι προε-
τοιμασμένο και να μην ακολουθεί τις εξελί-
ξεις κατά πόδας. Επιβάλλεται να τις προλα-
βαίνει», υπογραμμίζει η Ένωση.
Άλλωστε, όπως ορθά ανέφερε ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη στο Γενικό Συμ-
βούλιο της ΠΟΑΣΥ, το μεταναστευτικό ζή-
τημα ήρθε για να μείνει. Επειδή όλα αυτά 
τα χρόνια, η Ελληνική Αστυνομία καλείται 
να διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος του, 
θα πρέπει να γίνει άμεση προσαρμογή του 
οργανογράμματος των άμεσα εμπλεκό-
μενων Αστυνομικών Διευθύνσεων, βάσει 
των πραγματικών αναγκών της καθεμίας, 
η οποία θα στηρίζεται στα σημερινά δεδο-
μένα. «Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας, 
ειδάλλως είμαστε βέβαιοι ότι θα βρεθούμε 
αντιμέτωποι με ένα συνεχές «ράβε - ξήλω-
νε» που ταλαιπωρεί το προσωπικό με τις 
διαρκείς μετακινήσεις και επιφέρει δημο-
σιονομικό κόστος», καταλήγει η επιστολή.
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Για διαχωρισμό, ο οποίος αντίκειται 
στη νομοθεσία και υποτίμηση του 
Σώματος της ΕΛ.ΑΣ., κάνει λόγο η 
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης στην επιστολή της 
προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, 
Νίκο Παναγιωτόπουλο αναφορικά 
με τους όρους νοσηλείας συγγενών 
αστυνομικών στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Με 
το έγγραφο, το οποίο εστάλη μέσω 
της ΠΟΑΣΥ, η Ένωση καλεί την ηγε-
σία του ΥΕΘΑ να μεριμνήσει για την 
αποσαφήνιση των δικαιούχων και 
όρων εξέτασης και νοσηλείας των 
αστυνομικών και των συγγενών τους 
στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται 
στην επιστολή, καθημερινά, πολλοί 
αστυνομικοί μεταβαίνουν στο 424 
Γ.Σ.Ν.Ε. για ιατρική φροντίδα από το ειδικευ-
μένο και αξιόλογο προσωπικό του. Ωστόσο, 
μέρα με τη μέρα, αυξάνονται τα παράπονα 
προς την Ένωση σχετικά με την εξυπηρέτηση 
των αστυνομικών και των οικογενειών τους 
από το ιατρικό προσωπικό.
Δεν είναι λίγες οι φορές που ιατροί του 424 
Γ.Σ.Ν.Ε. αρνήθηκαν (!) την εξέταση ασθενών 
α’ βαθμού συγγένειας αστυνομικών, προτάσ-
σοντας ως επιχείρημα την μη περίληψή τους 
στους δικαιούχους νοσηλείας! Η πιο πρόσφα-
τη καταγγελία αφορούσε άρνηση εξέτασης 
15χρονου τέκνου αστυνομικού με ορθοπεδικό 
πρόβλημα, λόγω… της ηλικίας του. «Όπως ενη-
μερωθήκαμε, η συγκεκριμένη εξαίρεση βασί-
ζεται σε εσωτερικό υπηρεσιακό σημείωμα του 
διευθυντή του 424 Γ.Σ.Ν.Ε., η οποία καθορίζει 
ότι τα τέκνα πρέπει να είναι άνω των 16 ετών. 
Κατά τη γνώμη μας, η απόφαση αυτή αποτε-
λεί εμπαιγμό για τις χιλιάδες αστυνομικών στη 
Θεσσαλονίκη και αντίκειται στην ισχύουσα νο-

Μπάχαλο με τους όρους νοσηλείας 
συγγενών αστυνομικών

Στο παιδοογκολογικό του Ιπποκράτειου η ΕΑΥΘ

Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για το 424 γ.Σ.ν.Ε.

Στις γιορτές των Χριστουγέννων

Δώρα στα 
νοσηλευόμενα 
παιδιά

μοθεσία», αναφέρει στην επιστολή η ΕΑΥΘ.
Υπενθυμίζει στον κ. Παναγιωτόπουλο ότι βάσει 
του αρθ. 1 της υπ’αριθ. Φ. 700/ΑΔ218421/Σ. 
560 από 1-9-2010 κοινής απόφασης των 
υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη 
«παρέχεται το δικαίωμα της εξωνοσοκομεια-
κής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε όλα τα 
στρατιωτικά νοσοκομεία της χώρας … στο μό-
νιμο εν ενεργεία και εν αποστρατεία ένστολο 
προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και στα 
προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, 
όπως προσδιορίζονται στις διατάξεις του άρ-
θρου 2 της παρούσας, με τις ίδιους κανόνες 
και διαδικασίες που ισχύουν για το μόνιμο εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία ένστολο». Επί-
σης, το αρθ. 2  ορίζει ότι «για το εν ενεργεία ή 
εν αποστρατεία ένστολο προσωπικό των Σω-
μάτων Ασφαλείας ως προστατευόμενα μέλη 
οικογενείας θεωρούνται η (ο) σύζυγος, τα 
ανήλικα άγαμα τέκνα ηλικίας 14 έως 18 ετών 

καθώς και τα ενήλικα άγαμα τέκνα 
που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος 
της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε 
αναγνωρισμένες Σχολές του εσωτε-
ρικού ή εξωτερικού».
Εύλογα, οι αστυνομικοί της Θεσσα-
λονίκης αναρωτιούνται αν η εκά-
στοτε διοίκηση των στρατιωτικών 
νοσοκομείων μπορεί να παραβλέ-
πει τη νομοθεσία του κράτους, να 
προσθαφαιρεί τους δικαιούχους 
νοσηλείας ή να τροποποιεί κατά το 
δοκούν τους όρους νοσηλείας. Όλα 
τα παραπάνω, έχουν προκαλέσει 
μεγάλη σύγχυση, σχετικά με την ια-
τρική και νοσοκομειακή περίθαλψη 
των συγγενών των αστυνομικών. «Η 
συγκεκριμένη ασάφεια υποτιμά το 
Σώμα της ΕΛ.ΑΣ., ιδίως όταν βλέπου-

με ότι οι δικαιούχοι εξέτασης στα στρατιωτικά 
νοσηλεία έχουν αυξηθεί, και πλέον μπορούν 
να τα επισκεφθούν και οι πολίτες. Επιπλέον, 
αφήνει στη διάθεση του εκάστοτε ιατρού την 
δυνατότητα εξυπηρέτησης των ασθενών, ο 
οποίος ενεργεί βάσει της προθυμίας και της 
ευαισθησίας του», αναφέρει η ΕΑΥΘ.
Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία, η Ένωση 
συνάντησε τη διοίκηση του νοσοκομείου και 
παρέθεσε τα υπάρχοντα προβλήματα, πλην 
όμως η τελευταία δεν ενέργησε ως όφειλε, 
παρά τις δεσμεύσεις της για το αντίθετο, με 
αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει αμε-
τάβλητη μέχρι και σήμερα. «Επειδή η εξασφά-
λιση της καλής υγείας εγγυάται καλύτερη ζωή, 
απευθυνόμαστε σε εσάς και παρακαλούμε να 
εξετάσετε τα ανωτέρω και να μεριμνήσετε για 
την αποσαφήνιση των δικαιούχων και όρων 
εξέτασης και νοσηλείας των Αστυνομικών και 
των συγγενών τους στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.», καταλή-
γει η ανακοίνωση. 

Χαμόγελα στα παιδιά που νοσηλεύονται στο παιδοογκολο-
γικό τμήμα του Ιπποκράτειου, «σκόρπισε» η Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Το διοικητικό συμβούλιο 
επισκέφτηκε –ενόψει της εορταστικής περιόδου- το νοσοκο-
μείο και με γιορτινή διάθεση πρόσφερε δώρα στους μικρούς 
ασθενείς, δείχνοντας -για μία ακόμη φορά- το κοινωνικό 
πρόσωπό και την ευαισθησία της ΕΥΑΘ.
Κατά γενική ομολογία, τα Χριστούγεννα είναι μια μεγάλη 
γιορτή για τα παιδιά και χαρά για τους μεγάλους. Καμία 

ασθένεια δεν πρέπει να εμποδίζει τα παιδιά να ζήσουν τη 
μαγεία και το κοσμοσωτήριο μήνυμα των Χριστουγέννων. 
Τα μέλη της Ένωσης είναι πεπεισμένα πως όλοι οφείλουν 
να είναι δίπλα στις οικογένειες που καθημερινά δίνουν μια 
σκληρή μάχη. Η ΕΑΥΘ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαρι-
στήσει και να επικροτήσει το ιατρικό προσωπικό του παι-
δοογκολογικού μήματος για την ανεξάντλητη φροντίδα και 
υπομονή που επιδεικνύει, επιτελώντας ένα βαρυσήμαντο 
κοινωνικό έργο. 

Διαχείριση 
πλήθους και 

αστυνομία: 
Προκλήσεις και 

προοπτικές
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένα από τα δυ-
σκολότερα έργα που καλείται να αναλάβει η 
σύγχρονη αστυνομία είναι η αποτελεσματική 
διαχείριση πλήθους και η διατήρηση της δη-
μόσιας τάξης, ιδίως σε περιόδους κοινωνικής 
και πολιτικής κρίσης όταν τα πνεύματα στην 
κοινωνία είναι οξυμένα και η αυτοσυγκράτη-
ση μειωμένη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα βί-
αια ξεσπάσματα εκ μέρους μερίδας πολιτών, 
κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων 
(όπως, διαδηλώσεις, πορείες, απεργίες, κλπ.), 
οδηγούν συχνά σε χρήση κατασταλτικών μέ-
τρων από την πλευρά την αστυνομίας. Όπως 
έχουν δείξει διάφορες έρευνες διεθνώς, η 
χρήση κατασταλτικών τεχνικών απέναντι 
στα πλήθη, όταν γίνεται αδιακρίτως, αποτε-
λεί σημαντική πηγή δυσαρέσκειας για τους 
πολίτες και προκαλεί μείωση των επιπέδων 
εμπιστοσύνης τους προς την αστυνομία. 
Πρακτικά, αυτό που θέλουν οι πολίτες από 
τις «μονάδες αποκατάστασης τάξης» (riot 
police) είναι να μπορούν οι αστυνομικοί να 
διαφοροποιούν τον κάθε πολίτη μέσα σε ένα 
πλήθος, να μπορούν δηλαδή να ξεχωρίζουν 
τον ταραξία από το νομοταγή πολίτη, ο οποί-
ος επιθυμεί απλά να ασκήσει το νόμιμο δικαί-
ωμα της ειρηνικής διαδήλωσης. Όταν λοιπόν 
σε μια διαδήλωση χρησιμοποιούνται τεχνικές 
που απευθύνονται σε όλο το πλήθος, όπως η 
ρίψη χημικών, οι ειρηνικοί πολίτες ενοχλού-
νται και θεωρούν ότι τιμωρούνται αδίκως για 
τη βίαιη ή παράνομη συμπεριφορά μιας μει-
οψηφίας διαδηλωτών. 
Δυστυχώς, οι πολίτες, δεν έχουν την ενημέ-
ρωση και δεν μπορούν να κατανοήσουν τις 
επιχειρησιακές δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουν οι αστυνομικοί κατά τη διαχείριση με-
γάλων συλλογικών γεγονότων. Ειδικότερα, η 
αστυνομία έχει να αντιμετωπίσει τουλάχιστον 
τέσσερις σοβαρές προκλήσεις στο πεδίο: 

•Πρώτον, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία 
αναγνώρισης του ποιος έκανε τι μέσα σε ένα 
πλήθος.
•Δεύτερον, επειδή οι περισσότερες επιχειρη-
σιακές τακτικές είναι σχεδιασμένες ώστε να 
αντιμετωπίζουν μια απειλή συνολικά, είναι 
εξαιρετικά δύσκολο από πλευράς διοίκησης 
και ανθρώπινων πόρων να οργανωθεί ένα 
διακριτό σώμα αστυνομικών που να δρα με 
έναν πιο διαφοροποιημένο τρόπο απέναντι 
στο πλήθος. 

•Τρίτον, οι αστυνομικοί, ακόμη και να το 
ήθελαν, δεν έχουν στην διάθεσή τους τον 
απαραίτητο χρόνο, προκειμένου να λάβουν 
τις πιο ορθές αποφάσεις για την διαχείριση 
των μελών ενός πλήθους με έναν πιο εξατο-
μικευμένο τρόπο. 
•Και τέταρτον, τίθενται αντικειμενικά ζητή-
ματα ασφάλειας για τους  αστυνομικούς κα-
θώς εισέρχονται μέσα σε ένα πλήθος.
Παρότι, λόγω αντικειμενικών και άλλων δυ-
σκολιών, δεν είναι εύκολο για την αστυνομία 
στη χώρα μας να αλλάξει το κυρίαρχο μο-
ντέλο διαχείρισης πλήθους, μπορεί ωστόσο 
να το βελτιώσει, με θετικές συνέπειες για 
το κοινό, το προσωπικό και την εικόνα της 
αστυνομίας. 
Πρώτα απ’ όλα, χρειάζεται να δοθεί μεγα-
λύτερη σημασία στην εκπαίδευση του προ-
σωπικού που απασχολείται στα «ΜΑΤ». Αυτή 
τη στιγμή η εκπαίδευση για τα στελέχη που 
εντάσσονται στις σχετικές μονάδες (ΥΜΕΤ, 
ΥΑΤ) είναι περιορισμένη μιας και το μόνο που 
προβλέπεται είναι:
•Μια εισαγωγική εκπαίδευση διάρκειας 
τριών περίπου εβδομάδων, η οποία μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνει: Ένα υποτυπώδες θε-
ωρητικό μέρος, παρατάξεις/σχηματισμούς 
διμοιριών (μάλιστα, ορισμένες από αυτές τις 
τακτικές θεωρούνται παρωχημένες και δεν 
εφαρμόζονται στην πράξη) και, προσφάτως, 
προσομοιώσεις πραγματικών περιστατικών και 
ρίψη χημικών σε στρατιωτικά πεδία βολής. 
•Μία ή δύο τριήμερες συντηρητικές εκπαι-
δεύσεις σε ετήσια βάση. 
Όλες οι εκπαιδεύσεις υλοποιούνται αποκλει-
στικά από στελέχη της αστυνομίας και δεν 
συμμετέχουν σε αυτές ειδικοί επιστήμονες 
ή εμπειρογνώμονες σε θέματα διαχείρισης 
πλήθους, με εξαίρεση ένα διήμερο εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιήθη-
κε το 2013, στο οποίο είχαν λάβει μέρος και 
ψυχολόγοι. Συνεπώς, απουσιάζει από την εκ-
παίδευση η επιστημονική προσέγγιση, προ-
κειμένου οι αστυνομικοί να ενημερωθούν με 
έγκυρο τρόπο για τις σύγχρονες τάσεις στον 
τομέα της διαχείρισης πλήθους. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, δεν είναι επαρκές  να βελτιωθεί 
μόνο το επίπεδο της εκπαίδευσης που λαμ-
βάνει το προσωπικό το οποίο υπηρετεί ήδη 
στα «ΜΑΤ». Χρειάζεται να πραγματοποιη-
θούν ουσιαστικές παρεμβάσεις και στην ει-
σαγωγική εκπαίδευση που λαμβάνουν οι δό-

κιμοι, αυριανοί, αστυνομικοί (αστυφύλακες 
και αξιωματικοί), διότι σε εκείνη ακριβώς τη 
φάση τίθενται οι βάσεις για την επιχειρησια-
κή κατάρτιση του κάθε αστυνομικού.   
Επίσης, μέτρα όπως η χρήση  φορητής κά-
μερας από τους αστυνομικούς κατά τη δι-
άρκεια των επιχειρήσεων μπορεί να έχει 
ιδιαίτερα θετική επίπτωση στη σχέση αστυ-
νομίας - κοινού, λειτουργώντας τόσο υπέρ 
της προστασίας των πολιτών, όσο και υπέρ 
της προστασίας των ίδιων των αστυνομικών. 
Πιο συγκεκριμένα, όπως έχουν καταδείξει 
πολλές σχετικές έρευνες σε διεθνές επίπεδο: 
•Οι αστυνομικοί οι οποίοι φέρουν κάμερα, 
λαμβάνουν λιγότερα παράπονα/καταγγελί-
ες για αστυνομική αυθαιρεσία, σε σύγκριση 
με εκείνους που δεν χρησιμοποιούν κάμερα. 
•Η χρήση φορητών καμερών οδηγεί σε κά-
ποια μείωση των επιπέδων της χρήσης βίας 
από την πλευρά των αστυνομικών. Μάλιστα, 
η καταγραφή των επιχειρήσεων, φαίνεται να 
διαφοροποιεί και τη συμπεριφορά των πολι-
τών με αποτέλεσμα να μειώνεται  ο αριθμός 
των βίαιων επαφών μεταξύ αστυνομικών-πο-
λιτών αφού και οι δύο πλευρές επιδεικνύουν 
μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση.
Τέλος, η μικρότερη «ορατότητα» των κατα-
σταλτικών αστυνομικών δυνάμεων στους 
δρόμους των πόλεων, με την αποδέσμευσή 
τους από τα μέτρα τάξης και τη φύλαξη στα-
θερών στόχων, θα μπορούσε να συμβάλλει 
και στην μείωση του αισθήματος «αντιπάθει-
ας» ή και «εχθρότητας» που διακατέχει μια 
μερίδα πολιτών απέναντί τους. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα ωφελούσε να εξεταστούν και άλλα 
μοντέλα διαχείρισης πλήθους, όπως το βρε-
τανικό, το οποίο έχει επιδείξει πολύ θετικά 
αποτελέσματα, και να υπάρξει μια ανοιχτή 
διαβούλευση για όλα τα σχετικά θέματα, με 
την συμμετοχή της επιστημονικής κοινότη-
τας, ειδικών εμπειρογνωμόνων (ιδίως από το 
εξωτερικό) και των συνδικαλιστικών αστυνο-
μικών οργανώσεων. 
Τα ζητήματα της αστυνόμευσης δημόσιας 
τάξης στη χώρα μας βρίσκονται συνεχώς 
στο προσκήνιο, στο πλαίσιο μιας κυρίως αρ-
νητικής δημοσιότητας. Ελάχιστοι όμως επι-
θυμούν να ασχοληθούν σοβαρά με αυτά, με 
αποτέλεσμα να συντηρούνται καταστάσεις 
που προκαλούν προβλήματα σε αστυνομι-
κούς και πολίτες, και εν τέλει να βλάπτεται 
η σχέση αστυνομίας - κοινωνίας. 

Γράφει η Ντόρα Γιαννάκη
Πολιτικός Επιστήμονας- 
Εμπειρογνώμονας Πολιτικών 
Ασφάλειας, Καθηγήτρια στη Σχολή 
Εθνικής Ασφάλειας
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Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων για την 
ακινητοποίηση των καταδιωκόμενων οχημάτων

Πρόταση της ΕΑΥΘ με επιστολή προς τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

Συγκεκριμένη πρόταση για υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών 
ακινητοποίησης καταδιωκόμενων οχημάτων, όπως η χρήση 
ταινιών ή διχτυών με καρφιά, κατέθεσε η Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, με επιστολή της προς τον υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. 
Η πρωτοβουλία σύνταξης της επιστολής, η οποία μέσω της ΠΟ-
ΑΣΥ έφτασε στα χέρια του υπουργού, κρίθηκε αναγκαία μετά 
τις πρόσφατες καταδιώξεις -εντός κι εκτός αστικού ιστού της 
Θεσσαλονίκης- που έχουν εγείρει σημαντικό ζήτημα σχετικά με 
τον τρόπο διαχείρισης τους.
Επιπλέον, η ολοένα αυξανόμενη λαθροδιακίνηση παράνομων 
μεταναστών στη Βόρεια Ελλάδα και οι συνεχείς προσφυγικές 
ροές, που κατά κανόνα διέρχονται από τα γεωγραφικά όρια 
της ΓΑΔΘ ή κατευθύνονται προς το κέντρο της πόλης, θέτουν 
σε κίνδυνο τη ζωή των εμπλεκομένων και από τύχη δεν έχουν 
υπάρξει θύματα.
Ωστόσο, οι δυνατότητες των υπηρεσιακών οχημάτων της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας έρχονται σε πλήρη αντιδιαστολή με τα 
σύγχρονα οχήματα των παραβατών, οι οποίοι μετά από μια 
παράνομη πράξη το μόνο που επιθυμούν είναι να διαφύγουν 
από τις Αρχές και δεν υπολογίζουν οποιοδήποτε κόστος.
«Επειδή στην Ελλάδα διαμορφώνονται νέα δεδομένα, η εγκλη-
ματικότητα έχει αυξηθεί και η κατάσταση δείχνει μη αναστρέ-
ψιμη, η Ελληνική Αστυνομία έχει χρέος να αναλάβει πρωτο-
βουλίες για την αναγκαστική ακινητοποίηση των οχημάτων με 
μηχανικά μέσα, όταν αυτά δεν ανταποκρίνονται στα σήματα 

των συναδέλφων μας για να υποβληθούν σε έλεγχο», αναφέ-
ρεται στην επιστολή, στην οποία τονίζεται ότι παρόμοιες μεθό-
δους χρησιμοποιούν οι αστυνομικές αρχές πολλών χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά 
σύγχρονες μορφές εγκληματικής δράσης. Αντίστοιχα, η Ελλη-
νική Αστυνομία προσπάθησε στο παρελθόν να υιοθετήσει την 
μέθοδο των «καρφιών» αλλά δεν τελεσφόρησε.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης φρονεί  ότι 
οι κοινωνικές και υπηρεσιακές συνθήκες έχουν ωριμάσει και 
απαιτούν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών υποβοήθησης, οι 
οποίες θα επιφέρουν απτά αποτελέσματα στην καταπολέμη-
ση της εγκληματικότητας, διατηρώντας ταυτόχρονα πλαίσιο 
ασφάλειας για τους πολίτες. Ειδικότερα, αν εισαχθούν στο 
Σώμα νέες τεχνολογίες, όπως η χρήση ταινιών ή διχτυών με 
καρφιά, θα επιτυγχάνεται η τεχνητή ανάσχεση των διωκόμε-
νων οχημάτων με εξ’ αποστάσεως ακινητοποίηση. Έτσι, οι πο-
λίτες της Θεσσαλονίκης θα σταματήσουν να γίνονται θεατές 
κινηματογραφικών καταδιώξεων με δυσάρεστες συνέπειες και 
οι δράστες θα συλλαμβάνονται.
«Επειδή, η εφαρμογή της πρότασής μας πρέπει να είναι σύν-
νομη και να εξασφαλίζεται η άρτια εκπαίδευση των Αστυνομι-
κών, θεωρούμε ότι θα ήταν ιδιαιτέρως γόνιμη η συνεργασία 
της Ελληνικής Αστυνομίας με Αστυνομίες άλλων χωρών, οι 
οποίες εδώ και χρόνια χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους και τις 
έχουν εξελίξει προς όφελος όλων», καταλήγει η επιστολή. 

Συνάντηση της ΕΑΥΘ με τον διευθυντή του 424 γΣνΕ

Την πάγια θέση του για ισότιμη εξυπηρέτηση 
όλων των ασθενών, εξέφρασε ο διευθυντής 
του 424 ΓΣΝΕ, ταξίαρχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης 
στη συνάντηση που είχε με μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της ΕΑΥΘ. Πραγματοποιή-
θηκε στο γραφείο του ταξίαρχου και κατά τη 
διάρκειά της τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΥΘ του 
παρουσίασαν τα σημαντικότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί κατά την 
εξυπηρέτησή τους στο νοσοκομείο και αναζη-
τήθηκαν λύσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν την 
κατάσταση.
Συγκεκριμένα, τα μέλη του ΔΣ παρέθεσαν 
σωρεία καταγγελιών από μέλη της ΕΑΥΘ, τα 
οποία δεν έτυχαν της αναμενόμενης προσο-
χής και φροντίδας από το ιατρικό προσωπικό 
του νοσοκομείου. Επεσήμαναν στον ταξίαρχο 
ότι δυστυχώς τα παράπονα έχουν αυξητική 

τάση και ζήτησαν την ουσι-
αστική παρέμβασή του ώστε 
να εξαλειφθούν οι αρνητικές 
συμπεριφορές σε βάρος των 
αστυνομικών. Υπενθυμίζεται 
ότι οι αστυνομικοί είναι μέτο-
χοι του Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού και καταβάλλουν 
κρατήσεις υπέρ αυτού. Ως 
εκ τούτου, είναι αναφαίρετο 
δικαίωμά τους η αξιοπρεπής 
και αδιαπραγμάτευτη εξυπη-
ρέτησή τους στα στρατιωτι-
κά νοσοκομεία.
«Επιπρόσθετα, επαναδιατύ-
πωσαμε το αίτημα για εξέ-

ταση των αστυνομικών στα εξωτερικά ιατρεία, 
χωρίς να απαιτείται η έκδοση παραπεμπτικού 
σημειώματος για όσα περιστατικά εμπίπτουν 
σε ειδικότητες ιατρών που δεν υφίστανται στο 
Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης. Αν συνυπολο-
γίσουμε ότι στο ΚΙΘ υπάρχει έλλειψη σε πολλές 
ειδικότητες ιατρών, η ανάγκη για εξεύρεση 
μιας κοινής λύσης είναι άμεση και επιτακτική. 
Ωστόσο, ο σκόπελος αυτός θα ξεπεραστεί ορι-
στικά με την υιοθέτηση της πρότασής μας για 
την ίδρυση Περιφερειακού Ιατρείου της Ελλη-
νικής Αστυνομίας στο 424 ΓΣΝΕ», αναφέρεται 
σε ανακοίνωση της Ένωσης.
Από την πλευρά του, ο ταξίαρχος δήλωσε ενη-
μερωμένος για την ύπαρξη παραπόνων και δι-
αβεβαίωσε ότι κάθε καταγγελία ελέγχεται και 
διερευνάται. Μάλιστα, έσπευσε να διευκρινίσει 
ότι πάγια θέση του είναι η εξυπηρέτηση όλων 

των ασθενών ισότιμα. Όπως είπε η συγκεκριμέ-
νη θέση είναι γνωστή στο προσωπικό του νοσο-
κομείου και καθημερινά γίνεται προσπάθεια 
για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών. Σε ότι αφορά τις καθυστερήσεις που ση-
μειώνονται στις χειρουργικές επεμβάσεις, τόνι-
σε ότι πλέον τα ραντεβού θα ορίζονται μέσω 
ηλεκτρονικής λίστας, η οποία θα εφαρμοστεί 
σταδιακά σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου 
και οι ενδιαφερόμενοι θα εξυπηρετούνται βά-
σει προτεραιότητας.
Για το ζήτημα της ίδρυσης Περιφερειακού Ια-
τρείου, στάθηκε απόλυτα σύμφωνος και όπως 
ανέφερε «ένας σύνδεσμος μεταξύ 424 ΓΣΝΕ 
και ΚΙΘ θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα 
επίλυσης των ανακυψάντων προβλημάτων και 
θα δώσει τέλος στην έκδοση παραπεμπτικών». 
Επιπλέον, δεν παρέλειψε να αναδείξει την γενι-
κότερη προσφορά των ιατρών του 424 ΓΣΝΕ 
στους ασθενείς αστυνομικούς, τονίζοντας ιδι-
αίτερα το γεγονός ότι όλες οι σοβαρές επεμβά-
σεις που πραγματοποιήθηκαν στο στρατιωτικό 
νοσοκομείο στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία.
«Ως Ένωση, αναμένουμε την βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στο 424 ΓΣΝΕ και 
υπογραμμίζουμε ότι η σωστή νοσοκομειακή 
περίθαλψη είναι μια ανθρώπινη ανάγκη που 
δεν επιδέχεται εκπτώσεων και διαπραγματεύ-
σεων. Πολύ περισσότερο δε, όταν αυτή εξαρ-
τάται από το λειτούργημα του ιατρού που είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένο με τα σημαντικότερα 
αγαθά: τη ζωή και την υγεία», καταλήγει η ανα-
κοίνωση της ΕΑΥΘ.

Άρθρο του Πεχλιβανάκη Ιωάννη 

τεχνολογία και αστυνομία
ας συμβαδίσουν στον 21ο αιώνα 

Οι προφητείες της επιστημονικής φαντασίας επαληθεύονται. Η τέταρτη τεχνολογική επανάσταση είναι κιόλας εδώ. 
Η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει στην καθημερινότητα μας για να ανατρέψει δεδομένα που εκλαμβάνονταν ως 
αιώνια, ως ακατάλυτα. Τεχνολογία, η οποία εξελίσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και αν μη τι άλλο, οφείλουμε να την 

χρησιμοποιήσουμε για την ταχύτητα, την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας.

Η συνεχώς αυξανόμενη εγκληματικότη-
τα, η εφευρετικότητα των κακοποιών 
επιτάσσει την εξέλιξη στον τρόπο αντιμε-
τώπισης των στοιχείων αυτών. Από την 
χρήση drone στον ουρανό, χρήση μικρο-
ϋπολογιστών πάνω σε γυαλιά οράσεως, 
μέχρι όπλα με την τεχνολογία laser και 
ειδικά φορητά scanner για την άμεση 
αναγνώριση υπόπτων, η τεχνολογία στα 
αναπτυγμένα κράτη βοηθά την αποτε-
λεσματικότητα της αστυνομίας.
Στόχος του άρθρου αυτού δεν είναι το 
να επισημάνω τις ελλείψεις, οι οποίες 
πολλές φορές θα μπορούσαν να έχουν 
ως χαρακτηριστικό επίθετο τη λέξη 
«τραγικές», ούτε τρέφω αυταπάτες. 
Γνωρίζω πολύ καλά πως ο Έλληνας 
αστυνομικός θα αργήσει πολύ να έρθει 
σε επαφή με την τεχνολογία, η οποία σε 
άλλα κράτη θεωρείται τυπική διαδικα-
σία. Ωστόσο, υπάρχουν μικρές αλλαγές 
οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν τη 
διαφορά. Αλλαγές που είναι εφικτό να 
λάβουν χώρα και να αυξήσουν την απο-
δοτικότητα και την ασφάλεια πολιτών/
αστυνομικών.
Το «100», ο θρυλικός τριψήφιος αριθ-
μός που καθιερώθηκε πριν από 35 
χρόνια, το μέσο επίλυσης πάσης φύσε-
ως προβλημάτων – ορισμένες φορές 
πέραν των αρμοδιοτήτων της αστυνο-
μίας, είναι ο αριθμός που έχει ταυτιστεί 
με την λέξη βοήθεια. Είναι το πρώτο 
τηλέφωνο που μαθαίνουμε στα παιδιά 
μας και μάλιστα τα παροτρύνουμε αν 
τους συμβεί κάτι να μην διστάσουν να 
πάρουν το «100». Για την ακρίβεια, 
για τον Έλληνα πολίτη το «100» είναι 
η αστυνομία. Για εμάς τους αστυνομι-
κούς, που από την σχολή ακόμη θυμά-
μαι κάποιον εκπαιδευτή να επισημαίνει 
με ιδιαίτερο στόμφο «το κέντρο είναι τα 
αυτιά και τα μάτια μας. Ποτέ μην χάνε-
τε την επαφή με το κέντρο…»
Το κέντρο επιχειρήσεων είναι αρμόδιο 
για να κατευθύνει και να συντονίζει τη 
δράση περιπολικών αυτοκινήτων και δι-
κύκλων για την εκπλήρωση της αποστο-
λής τους. Ο εκφωνητής του είναι το πρώ-
το άτομο που θα συλλέξει πληροφορίες 
και στοιχεία για ένα περιστατικό. Ένας 
έμπειρος, καλά εκπαιδευμένος εκφωνη-
τής μπορεί να συγκεντρώσει πληροφορί-
ες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον 
σταθμό που θα ανταποκριθεί στην κλήση 

του, να γνωρίζει με τι θα βρεθεί αντιμέ-
τωπος. Συνήθως, ο πολίτης είναι ταραγ-
μένος, συγχυσμένος και πολλές φορές 
σε πανικό όπου ο εκφωνητής πλέον έχει 
το δύσκολο έργο να τον ηρεμήσει, να 
τον καθησυχάσει αλλά ταυτόχρονα να 
εκμαιεύσει όσες δυνατόν περισσότερες 
πληροφορίες, για τη γεωγραφική θέση 
του περιστατικού, εμπλεκόμενα άτομα, 
αξιολόγηση της κατάστασης και επικιν-
δυνότητας.
Άλλες φορές, ο εκφωνητής έρχεται αντι-
μέτωπος με αστείες έως παράλογες 
απαιτήσεις πολιτών που ξεπερνούν την 
φαντασία μας και καθιστούν την Υπηρε-
σία αυτή νευραλγική. Από διαταράξεις, 
από βατράχια στο ποτάμι (όχι, δεν είναι 
τυπογραφικό λάθος), από «δεν βρίσκω 
ταξί και βρέχει», «παρακαλώ η οικοδομή 
μυρίζει λάδι και σκόρδο και θα ήθελα να 
γίνουν σοβαρές συστάσεις στη γειτόνισ-
σα» (ούτε εδώ παρών ο δαίμονας του τυ-
πογραφείου…) και πολλά ακόμη τέτοια 
τηλεφωνήματα, ο εκφωνητής καλείται 
με επαγγελματισμό να αντιμετωπίσει 
όλες τις κλήσεις.
Το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης 
Δράσης Αττικής λαμβάνει περισσότερες 
από 3,5 εκατομμύρια κλήσεις τον χρό-
νο, δηλαδή περισσότερες από 9.600 
κλήσεις την ημέρα, με χρόνο αναμονής 
τα πέντε δευτερόλεπτα… ένας χρόνος 
επιτυχία. 
Στη Θεσσαλονίκη, το κέντρο λειτουργεί 
με τρεις εκφωνητές όπου, κατά μέσο 
όρο, λαμβάνει ημερησίως 160 κλήσεις 
για τροχονομικά ζητήματα, 320 κλήσεις 
για θέματα τάξης (ΔΙΑΣ, ΖΗΤΑ,ΑΤ, ΤΑ 
κτλ) και στην καρέκλα του τερματικού 
κάθεται ένας ή στην καλύτερη περίπτω-
ση δυο άτομα, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 
να δώσουν πληροφορίες στους σταθ-
μούς για οχήματα, ελεγχόμενα άτομα, 
υπόπτους κτλ. Όπως προηγουμένως 
ανέφερα, το κέντρο επιχειρήσεων εί-
ναι τα αυτιά και τα μάτια μας. Ψηφια-
κούς ασυρμάτους έχει κυρίως η ΔΙΑΣ, 
ενώ σταθμοί της Άμεσης Δράσης ή της 
ΟΠΚΕ δεν έχουν εξοπλιστεί πλήρως με 
την προαναφερόμενη τεχνολογία.
Αν αναλογιστούμε ότι δυνατότητα εντο-
πισμού του σημείου από όπου γίνονται οι 
κλήσεις δεν υπάρχει, χάνοντας έτσι πο-
λύτιμο χρόνο για τον άμεσο εντοπισμό, 
καθώς επίσης και δυνατότητα εντοπι-

σμού του σταθμού που επιλήφθηκε, κα-
ταλαβαίνουμε ότι αυξάνεται δραματικά 
η επικινδυνότητα για τους αστυνομι-
κούς και καθιστά δυσκολότερη την εύ-
ρεσή τους από σταθμούς που σπεύδουν 
για συνδρομή. Οπότε, η ανάγκη για τον 
εξοπλισμό όλων των μονάδων, από ανα-
λογικό σε ψηφιακό σύστημα καθίσταται 
επιτακτική.
Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, κυρίως 
στα περιφερειακά τμήματα, όπου αστυ-
νομικοί αποφεύγουν να εκφωνήσουν 
πινακίδες κυκλοφορίας αλλοδαπών οχη-
μάτων ή στοιχεία διαβατηρίου αλλοδα-
πών, αφενός γιατί δεν είναι εξοικειωμέ-
νοι με το λατινικό αλφάβητο, αφετέρου 
το ίδιο και ο εκφωνητής του κέντρου. 
Άλλο ένα σοβαρό ζήτημα που προκύπτει 
είναι το ότι συχνά υπάρχει ένας μόνο εκ-
φωνητής, σε πόλεις κάτω των 100.000 
κατοίκων όπου θα πρέπει να ανταπε-
ξέλθει σε όλα τα προαναφερόμενα, κά-
νοντας τον χρόνο του αστυνομικό που 
περιμένει αποτέλεσμα για τον έλεγχο 
που μόλις ενήργησε, επικίνδυνα μακρύ. 
Με δεδομένα τα διαθέσιμα τεχνολογικά 
μέσα της εποχής μας, υπάρχουν σημα-
ντικές ελλείψεις που δυσχεραίνουν ή 
έστω δεν διευκολύνουν το έργο της Υπη-
ρεσίας. 
Δυστυχώς, αυτό που λείπει σε επίπεδο 
εξοπλισμού, φαίνεται πως οι αστυνομι-
κοί προσπαθούν να καλύψουν με την 
εμπειρία τους, βασιζόμενοι στην εφευ-
ρετικότητά τους.
Ωστόσο, είναι αναγκαίο να βρεθεί ένας 
τρόπος άμεσης επικοινωνίας του κέ-
ντρου με τον αστυνομικό που διενεργεί 
τον έλεγχο, ώστε και η ταχύτητα αναμο-
νής του πολίτη να μειωθεί και ο έλεγχος 
να ανταποκρίνεται στα ακριβή στοιχεία 
του ελεγχθέντα. Μια εφαρμογή τύπου 
viber, messenger, που δεν θα αντικρού-
ει στον νομό περί προσωπικών δεδομέ-
νων θα ήταν εργαλείο στα χέρια μας.
Η τεχνολογία θα συνεχίσει να εξελίσσε-
ται αλλά και να αλλάζει τη λειτουργία 
της αστυνομίας. Με τη σωστή χρήσης 
και με σεβασμό στα συνταγματικά δικαι-
ώματα των πολιτών, θα διευρύνει τους 
τρόπους δράσης και κατ’ επέκταση την 
αποδοτικότητά της, ώστε η ασφάλεια 
των πολιτών να είναι άμεση και οι ενέρ-
γειες των αστυνομικών κατοχυρωμένες.



Σταματήστε επιτέλους
την αποδυνάμωση 
και απαξίωση της ΔΑΕΘ!

 Άρθρο των  Μυλωνά Ιωάννη - Χριστοφορίδη Κων/νου

Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων. Τα τε-
λευταία χρόνια, η μόνη επιτυχημένη επιχείρη-
σή της είναι η μεθοδευμένη αποδιοργάνωση 
και αποδυνάμωσή της. Δεν νοείται Υπηρεσία, 
της οποίας το ιδρυτικό καταστατικό προβλέ-
πει την αποκλειστική της χρήση σε συναθροί-
σεις και συγκεντρώσεις βάσει του Προεδρικού 
Διατάγματος 141/91, να χρησιμοποιείται αυ-
θαίρετα και με περισσή ευκολία σε απλές δια-
ταράξεις της καθημερινότητας με το πρόσχη-
μα των «έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών». 
Ποιες είναι αυτές οι ανάγκες που εδώ και 4,5 
χρόνια αναγκάζουν τις διμοιρίες της ΔΑΕΘ 
να απομακρύνονται από την έδρα τους ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς κάποιος να 
τις αιτιολογεί; Τι προβλέπει το ΠΔ για τις συ-
γκεκριμένες περιβόητες ανάγκες; Κι εφόσον 
υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν 
ενισχύεται η ΔΑΕΘ με μάχιμο προσωπικό αλλά 
επικεντρώνεται στην υπερστελέχωση μόνο 
των επιτελικών θέσεων;
Βασικές προϋποθέσεις της αποτελεσματικής 
λειτουργίας της Διεύθυνσης είναι η δομή, 
ο σωστός επιχειρησιακός σχεδιασμός και η 
επαρκής εκπαίδευση με την κατάλληλη υλι-
κοτεχνική υποδομή. Αναλυτικότερα, η ΔΑΕΘ 
συγκροτείται, βάσει ΠΔ, από δέκα διμοιρίες 
ΥΑΤ και ισάριθμες διμοιρίες της ΥΜΕΤ. Αυτή 
τη στιγμή, στην ΥΜΕΤ εκτελούν υπηρεσία επτά 
διμοιρίες παρόλο που είναι πλήρης οργανικών 
θέσεων. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η λειτουργία 

δυο ειδικών κινητών Τμημάτων που ανήκουν ορ-
γανικά στη ΔΑΕΘ κατά παράβαση του ΠΔ; 
Ομοίως, ποιος ο λόγος ενίσχυσης κατ’ επανάλη-
ψη μιας Υπηρεσίας που διοικητικά ανήκει στο 
Μεταγωγών από συναδέλφους της ΥΜΕΤ, απο-
δυναμώνοντας εκ νέου την Υπηρεσία; Πολλά 
ερωτήματα που μένουν για χρόνια αναπάντητα.
Η σημερινή κατάσταση στην ΥΑΤ είναι πραγμα-
τικά αποκαρδιωτική. Αποδεκατισμένες διμοιρίες 
από τη άτακτη φυγή ατόμων, λόγω των επιβαρυ-
μένων συνθηκών εργασίας των τελευταίων ετών. 
Σχέδιο για την ενίσχυση της από τη φυσική ηγε-
σία, απολύτως κανένα. Μόνο η Ένωση προσπά-
θησε να αναδείξει το πραγματικό πρόβλημα με 
εμπιστευτικό έγγραφο προς τον υπουργό και τον 
Αρχηγό, στο οποίο παραθέτονταν όλοι οι λόγοι 
και οι παραβιάσεις των κανονισμών που έχουν 
καταστήσει επικίνδυνο τον τρόπο φρούρησης 
των ευπαθών στόχων.
Όμως, πότε οι υπηρεσιακοί παράγοντες θα αντι-
ληφθούν επιτέλους ότι οι ΔΙΑΤ απαγορεύεται να 
χρησιμοποιούνται ακίνητες στη φύλαξη άψυχων 
στόχων, με κίνδυνο της σωματικής ακεραιότητας 
των ανδρών; Η ΔΙΑΤ έχει συγκεκριμένη αποστο-
λή. Την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης, όταν 
αυτή διαταράσσεται κατά τη διάρκεια διάφορων 
συγκεντρώσεων, δημόσιων συναθροίσεων και 
άλλων εκδηλώσεων ή την αντιμετώπιση εξαιρε-
τικά σοβαρών συμβάντων αστυνομικής αρμο-
διότητας, οσάκις τούτο δεν καθίσταται εφικτό 
από τις λοιπές αστυνομικές δυνάμεις. Συνεπώς, 
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Συνεχίζεται η έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη του θεσμού της οι-
κογένειας από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. 
Ακόμη δύο μέλη ωφελήθηκαν από το εφάπαξ βοήθημα των 500 
ευρώ, για την απόκτηση τέταρτου παιδιού. 
Η απόφαση για την στήριξη της οικογένειας ελήφθη σε μία επο-

Συγκινητική η προσφορά προς τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

Πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση
της υπογεννητικότητας

Βοήθημα 500 ευρώ για 4ο τέκνο

Δωρεές από εταιρίες και φυσικά πρόσωπα

Η ΕΑΥΘ συνεχίζει τη στήριξη της οικογένειας των μελών της

Χειμερινές στολές δικυκλιστών από την «Moto market»
Στη δωρεά χειμερινών στολών δικυκλιστών προς τα στελέχη της ΕΑΥΘ προχώρησε η εταιρεία «Μoto market», κατα-
δεικνύοντας το αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών και των αστυνομικών της Θεσσαλονίκης. 
Αλεξίσφαιρα γιλέκα από τον κ. Θεόδωρο Τζιόλα 
Ο κ. Θεόδωρος Τζιόλας, αυτόβουλα και ανιδιοτελώς, δώρισε 20 αλεξίσφαιρα γιλέκα στην ΕΥΑΘ, τα οποία θα αποδο-
θούν στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης για να χορηγηθούν στα στελέχη της.

Κράνη από την «MAKIOS LOGISTICS»
Κατόπιν μεσολάβησης της Ένωσης, η «MAKIOS LOGISTICS» προσέφερε χρηματικό ποσό, με το οποίο αγοράστηκαν 
κράνη μηχανής για τις ομάδες ΖΗΤΑ της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και τους δικυκλιστές της υποδι-
εύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας από το Αρχηγείο, τα κράνη 
θα είναι στη διάθεση των αστυνομικών, χάρη στη δωρεά του κ. Θρασύβουλου Μάκιου.
Ενέργειες σαν κι αυτές καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των ελλήνων πολιτών στην Ελληνική Αστυνο-
μία και στο έργο που επιτελεί. Αν συνυπολογιστούν οι τεράστιες ελλείψεις που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στην 
υλικοτεχνική υποδομή των Αστυνομικών Υπηρεσιών, κάθε κίνηση αλληλεγγύης και προσφοράς γίνεται ακόμα σημα-
ντικότερη για τους μάχιμους αστυνομικούς

η δράση της ΔΙΑΤ είναι καθαρά κατασταλτική και 
ουδέποτε προληπτική. Για ποιο λόγο οι ΔΙΑΤ δεν 
εκπαιδεύονται εβδομαδιαία, όπως αυτό προβλέ-
πεται από το ΠΔ; Και αντί αυτού, εκπαιδεύεται 
μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα εκτός ΔΙΑΤ; 
Με την ανάληψη των καθηκόντων του καινού-
ριου υπουργού, γεννήθηκαν προσδοκίες στο 
αστυνομικό προσωπικό, όταν δεσμεύτηκε να 
βγάλει κόσμο από τα γραφεία στις μάχιμες υπη-
ρεσίες. Ενώ ζητήθηκε απογραφή των Υπηρεσιών 
από τον Αρχηγό, προκειμένου να διαπιστωθεί 
ποιοι κατέχουν επιτελική θέση και με ποια καθή-
κοντα, πέντε μήνες αργότερα η ΔΑΕΘ ενισχύεται 
κυρίως με γυναικείο προσωπικό σε θέσεις γρα-
φείου. Παρότι, υπάρχει πολιτικό προσωπικό που 
στελεχώνει αποκλειστικά αυτές τις θέσεις. Άραγε 
αυτές οι θέσεις είναι ανεξάντλητες;
Καθώς η ΔΑΕΘ είναι πλήρης οργανικών θέσεων, 
γιατί δεν ενισχύεται το μάχιμο προσωπικό από 
το πλεονάζον του επιτελείου; Καλό θα ήταν λοι-
πόν, να υπάρξει κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός 
που να επιβεβαιώνει αν οι διαταγές του Αρχηγού 
εκτελούνται και σε ποιο βαθμό. 
Κάντε κάτι γιατί η συγκεκριμένη Υπηρεσία, η 
οποία αριθμεί νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες 
και χιλιάδες εργατοώρες, παραπαίει. Ακόμα και 
το επίδομα δεν αποτελεί ισότιμη ανταμοιβή των 
κόπων του προσωπικού. Όλοι το λαμβάνουν αλλά 
λίγοι το δουλεύουν. Σταματήστε επιτέλους την 
αποδυνάμωση και απαξίωση της ΔΑΕΘ!

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. 

Αλεξίσφαιρα γιλέκα και χειμερινές στολές δικυκλιστών

Έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας και του έργου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Θεσσαλονίκης, αποτελούν οι πολλές και συγκινητικές δωρεές υλικού εξοπλισμού από εταιρίες και ιδιώτες. Η ΕΑΥΘ 
αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά όσους προχώρησαν στις δωρεές και να τους διαβεβαιώσει ότι ο εξοπλι-
σμός θα αξιοποιηθεί στο έπακρο για τις ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ. και τη προστασία των στελεχών και κατά επέκταση και των 



16  η φωνη των αστυνομικων

τέσσερις αιμοδοσίες 
μέσα στο 2020

Χριστουγεννιάτικη
παιδική γιορτή της ΕΑΥΘ

Συνεχίζοντας τις φιλανθρωπικές δράσεις 
της και στηρίζοντας έμπρακτα και ου-
σιαστικά τόσο τον εθελοντισμό όσο και 
την προσφορά προς τον συνάνθρωπο, η 
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσα-
λονίκης προγραμματίζει για το 2020 τέσ-
σερις εθελοντικές αιμοδοσίες. Θα πραγ-
ματοποιηθούν:
• Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 
στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 
(ώρες 09:00-13:00)
• Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 στο Αστυνομι-
κό Μέγαρο Θεσσαλονίκης (ώρες 09:00-
13:00)
• Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 στο Αστυ-
νομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης (ώρες 
09:00-13:00) και
• Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 στο Αστυ-
νομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης (ώρες 
09:00-13:00).

Με χαρούμενα παιδικά πρόσωπα γέμισαν 
οι δύο αίθουσες στις οποίες πραγματοποι-
ήθηκε η καθιερωμένη παιδική Χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Η προσέλευση 
ήταν μεγαλύτερη από ποτέ και ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία.
Το Θέατρο Σκιών του Χρήστου Στανίση, πι-
στό στη λαϊκή παράδοση, παρουσίασε την 
παράσταση: «Τα Χριστούγεννα του Καρα-
γκιόζη», καθηλώνοντας τους μικρούς θεα-
τές. Στη συνέχεια, οι έμπειροι διασκεδαστές 
ξεσήκωσαν τα παιδιά με διαδραστικά παι-

Με επιτυχία η τελευταία αιμοδοσία του 2019    

Δώρα και δράσεις
για τους λιλιπούτειους «πρωταγωνιστές»       

Συνεχίζεται το φιλανθρωπικό έργο της ΕΑΥΘ      
Η ΕΑΥΘ αισθάνθηκε την ανάγκη να γνω-
στοποιήσει τις παραπάνω ημερομηνίες 
προκειμένου τα μέλη της, τα οποία αντα-
ποκρίνονται με θέρμη σε τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες, να κάνουν έγκαιρα τον 
προγραμματισμό τους. 
Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 3 Δεκεμβρί-
ου 2019, πραγματοποιήθηκε με επιτυ-
χία, στην έδρα της ΔΑΕΘ, η τελευταία 
εθελοντική αιμοδοσία για τον χρόνο που 
«φεύγει». Το προεδρείο της Ένωσης ευχα-
ριστεί τους συμμετέχοντες εθελοντές αι-
μοδότες και τα στελέχη του τμήματος Αι-
μοδοσίας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ για τις 
πολύτιμες υπηρεσίες τους. Να σημειωθεί 
ότι κάθε αιμοδότης αστυνομικός δικαιού-
ται τέσσερις ημέρες ειδικής άδειας, σύμ-
φωνα με το άρθ.39 του Π.Δ. 584/1985, 
όταν προσφέρει εθελοντικά αίμα για τις 
Τράπεζες των συνδικαλιστικών φορέων.

χνίδια, μαγικά τρικ και κράτησαν αμείωτο 
το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων με 
ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα 
και γιορτινό facepainting.
Κι επειδή δεν νοούνται Χριστούγεννα χωρίς 
τον Άγιο Βασίλη, στο τέλος της εκδήλωσης 
μοιράστηκαν δώρα σε όλα τα παιδιά. Η 
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλο-
νίκης ευχαριστεί όλους τους συμμετέχο-
ντες, κι εύχεται το 2020 να είναι ευτυχι-
σμένο κι αποδοτικό έτος, γεμάτο υγεία κι 
ευτυχία.
Χρόνια πολλά…

Σε έκδοση εξατομικευμένων καρτών για τα μέλη της, προχωρά η Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Οι κάτοχοι της θα έχουν πλήρη και 
αποκλειστική πρόσβαση σε όσες προσφορές επιτυγχάνει η Ένωση με ιδιώ-
τες, ενώ παράλληλα θα είναι ευκολότερη η ταυτοποίησή τους στις εκδηλώ-
σεις.
Για την έκδοση της κάρτας κάθε μέλος θα πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώ-
πως στα γραφεία της Ένωσης (Αριστοτέλους 12, καθημερινά 09:00-15:00), 
όπου θα συμπληρώσει νέα φόρμα έγγραφης, με την οποία παρέχει τη συ-
γκατάθεση του για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, βάσει του 
σχετικού Κανονισμού. Στη συνέχεια, θα παραλάβει την κάρτα μέλους.
Στόχος της Ένωσης είναι τα μέλη να απολαμβάνουν οικονομικές παροχές 
και διευκολύνσεις από ιδιώτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνερ-
γαστούν μαζί της. Οι μέχρι σήμερα αντιδράσεις των μελών, αποδεικνύουν 
ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες χαίρουν καθολικής αποδοχής, ενώ ήδη βρί-
σκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για σύναψη νέων συμφωνιών με σημαντικές 
επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης.

Νέα πρωτοβουλία από την Ένωση

Κάρτα μέλους
της ΕΑΥΘ






