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ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!
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Γράφει ο Θεόδωρος Τσαϊρίδης

Πρόεδρος της Ε.Α.Υ.Θ.

Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Θ.
στην ΠΟΑΣΥ

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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Εκδότης - Υπεύθυνος εφημερίδας: Κλεάνης Βασίλειος
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τιώτες και αστυνομικούς κατά τη 
διάρκεια των υπηρεσιών τους. Να 
πλένουν τα ρούχα τους και να γίνο-
νται μανάδες τους.
Ταυτόχρονα με τον Έβρο είχαμε 
και την έξαρση του COVID-19, η 
οποία ήρθε να προστεθεί στο ήδη 
επιβαρυμένο υπηρεσιακό φορτίο. 
Δυνάμεις να ελέγχουν πεζούς και 
οχήματα, σταθμούς να φυλάνε 
διόδια και νομούς και γενικότερα 
ολόκληρη αστυνομία να κυνηγάει… 
μάγισσες και φαντάσματα. Επωμί-
σθηκε η ΕΛ.ΑΣ τον ρόλο του μπα-
μπούλα και όλες τις ευθύνες. Εφτά 
Υπηρεσίες ήταν αρμόδιες για την 
τήρηση και εφαρμογή των μέτρων 
και όλοι οι υπεύθυνοι κατηγορού-
σαν την αστυνομία. Κάπου εκεί 
είχαμε και το περίφημο διάγγελμα 
του πρωθυπουργού, με προσωπική 
δέσμευση για ανταμοιβή των αστυ-
νομικών για τον υπηρεσιακό φόρτο 
εργασίας. Και η ανταμοιβή έγινε 
ένα απλό γραπτό μήνυμα (SMS) 
από τον υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη κι όλα καλά. Ανταμείφθηκαν 
οι υπάλληλοι της Πολιτικής Προστα-
σίας από τα γραφεία και οι αστυνο-
μικοί που είχαν καθημερινή επαφή 
με χιλιάδες πολίτες και κινδύνευαν 
να μολυνθούν, μείνανε με το μήνυ-
μα στο χέρι.
Αν όχι αυτή τη χρονιά, τότε πότε το 
επικίνδυνο και ανθυγιεινό; 
Τόσα ερωτήματα, τόσα ανοιχτά ζη-
τήματα και η απάντηση πάντα ίδια 
«κάντε λίγη υπομονή».
Υπομονή όμως κάνει κάποιος 
που έχει τα ψυχικά αποθέματα 
να ανταπεξέλθει σε μια κατάστα-
ση. Από ‘κει και πέρα μιλάμε για 
ανθρώπινη αντοχή και μέχρι που 
μπορεί να φτάσει. Και η δική μας 
έχει εξαντληθεί προ πολλού... 

Το «λίγο ακόμη υπομονή» κοντεύει 
να γίνει εφιάλτης στους περισσότε-
ρους συναδέλφους. Υπομονή για τα 
ρεπό διότι υπάρχουν υπηρεσιακές 
ανάγκες. Υπομονή για τις άδειες 
που είναι όλο το χρόνο σχεδόν κομ-
μένες επειδή έχουμε πανδημία. 
Αναστέλλονται οι άδειες για την 
ΔΕΘ, κόβονται ρεπό για αγώνες χω-
ρίς φιλάθλους και στήνονται υπηρε-
σιακά τείχη εν μέσω απαγορεύσε-
ων κυκλοφορίας και συνωστισμού. 
Το 2020 έφυγε και άφησε γλυκόπι-
κρη υπηρεσιακή γεύση. Στις αρχές 
του, είδαμε να εξυψώνετε το ηθικό 
και το φρόνημα των συναδέλφων 
με τα γεγονότα στον Έβρο. Είδαμε 
ότι μπροστά σε μια εθνική απειλή, 
συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα 
έτρεξαν και βγήκαν μπροστά στην 
πρώτη γραμμή βάζοντας το ιερό 
καθήκον της προάσπισης των συ-
νόρων της χώρας, πάνω από όλα. 
Είδαμε συναδέλφους να φορτώνο-
νται στα πρώτα λεωφορεία και να 
ανεβαίνουν προς τα βορειοανα-
τολικά μας σύνορα χωρίς να γνω-
ρίζουν ούτε για κατάλυμα, ούτε 
για σίτιση, ούτε τίποτα. Χιλιόμετρα 
συνοριακής γραμμής φυλασσόταν 
νύχτα - μέρα από τις δυνάμεις της 
ΕΛ.ΑΣ και του Ελληνικού Στρατού 
με τους κατοίκους των ακριτικών 
χωριών να τους συμπαραστέκονται 
με οποιοδήποτε μέσο διέθεταν. Εί-
δαμε άντρες αγρότες να βάζουν 
μπροστά τα τρακτέρ και να στή-
νουν τείχος, να έχουν αναμμένα 
φώτα για να επιχειρούν οι δυνάμεις 
και για να μη μένει σπιθαμή ελλη-
νικής γης που να μην μένει χωρίς 
φως και φύλαξη. Είδαμε τις γυναί-
κες των αγροτών να μαγειρεύουν 
και να πηγαίνουν φαγητό σε στρα-

Του .Χρίστου Γκανάτσιου

Υπομονή οταν
έχέις έπιλογή.
οταν δέν έχέις,
έιναι αντοχή.

Το 2012 μας είπατε «χρυσαυγίτες». Μετά από εννέα χρόνια οι 
αριθμοί στη χρονολογία άλλαξαν σειρά και δείχνουν 2021. Ωστό-
σο, η στοχοποίηση παραμένει η ίδια. 
Βίαιοι, ψυχικά διαταραγμένοι (πώς άλλωστε να εξηγήσουμε το ένα 
από τα τέσσερα μέτρα για ψυχολογικά τεστ) και ποιος ξέρει ποια 
άλλη ταμπέλα θα μπει γύρω από το «ταλαίπωρο σώμα» της ΕΛ.ΑΣ. 
Άλλωστε το ακροδεξιό μόρφωμα μπήκε φυλακή, οπότε έπρεπε να 
βρείτε νέο αφήγημα.
Και έτσι μετά από ένα χρόνο πανδημίας, όπου κλίνες ΜΕΘ δεν 
υπάρχουν ούτε για δείγμα, όπου τα lockdown αυστηροποιούνται 
αλλά τα κρούσματα αυξάνονται, όπου επιχειρήσεις καταστρέφο-
νται, όπου δεν ξέρει κανένας τι μας ξημερώνει μετά από όλα αυτό, 
έπρεπε να βρούμε ένα αντικείμενο για την επίτευξη του αποπρο-
σανατολισμού. Το θύμα γνωστό διαχρονικά: Ελληνική Αστυνομία 
Αλλά ποιος άραγε ήταν αυτός που λίγο - λίγο, βήμα - βήμα επιδίωξε 
να φαίνεται η Αστυνομία ως ο μπαμπούλας; 
Άρχισαν με τα πρόστιμα 150 ευρώ, μετά τα πήγαν στα 500, αλλά 
τελικά έπεσαν στα 300 ευρώ. Και δώστου τα ΜΜΕ μέρα - νύχτα, 
500-700-1.000 παραβάσεις βεβαίωσε η ΕΛ.ΑΣ., ένα, δύο, τρία 
εκατομμύρια τα έσοδα από τα πρόστιμα. Είχατε «σχέδιο» όχι για 
την πανδημία, αλλά για το που να ρίξετε την ευθύνη για την απο-
τυχία.
Ο καιρός περνούσε και η κοινωνία έβλεπε μια Αστυνομία να την 
κυνηγάει να φοράει τη μάσκα και αν πήγε να ψωνίσει στο ένα και 
όχι στα δύο χιλιόμετρα. Μία αστυνομία στημένη στα διόδια να υπο-
βάλλει τους πολίτες σε ανάκριση που πάει και γιατί πάει. 
Έτσι, ο ρόλος του μπαμπούλα, σιγά – σιγά, πέρασε στο υποσυνεί-
δητο των πολιτών.
«Τσουπ» και η πανεπιστημιακή Αστυνομία που πάτησε τον… κάλο 
της απέναντι μεριάς και το μίγμα έγινε ακόμα πιο εκρηκτικό, με 
το κερασάκι στην τούρτα σε ποιά φυλακή θα πάει ο Κουφοντίνας. 
Και έτσι ένας ολόκληρος λαός κλεισμένος μέσα, αλλά κάθε μέρα 
πορείες, συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. 
Σκηνικά έντασης που μετά μανίας προσπαθούσαν να δημιουργή-
σουν. Επιθέσεις σε αστυνομικές υπηρεσίες, αλλά και σε αστυνομι-
κούς εν ώρα και εκτός υπηρεσίας. 
Αλλά το κλίμα δεν άλλαζε.
Και ως μάνα εξ ουρανού έρχεται το περιστατικό στην πλατεία της 
Νέας Σμύρνης. 
Πάει ο covid, πάνε όλα. 

Αστυνομική βία, αυθαιρεσία, τρομοκρατία. «Ζούμε μια χούντα», 
έφτασαν στο σημείο να πούνε κάποιοι πιο θερμόαιμοι. Και έτσι το 
σύνθημα «το αίμα κυλάει εκδίκηση ζητάει» βρήκε εφαρμογή στον 
Άγγελο. 
Έναν αστυνομικό 27 χρόνων, που έμελλε να ζήσει μια φρικαλέα 
επίθεση, για εγκληματικά λάθη και παραλείψεις άλλων (κοινωνικών 
και όχι επιχειρησιακών κενών, όπως κάποιοι θέλουν να περάσουν). 
Και μετά από μια απόπειρα δολοφονίας αστυνομικού, έγινε συζή-
τηση στη Βουλή, όπου πραγματικά όποιος αστυνομικός την άκου-
σε, έμεινε άφωνος. 
Ειλικρινά, δεν πίστευα στα αυτιά μου από όλα αυτά που άκουσα. 
«Ψεκάζατε συνταξιούχους» ο ένας, «σκοτώσατε ένα νέο παιδί» ο άλ-
λος, «ψεκάσατε ένα πεντάχρονο και μια γυναίκα» κάποιος άλλος. 
Σε κάνει να αναρωτιέσαι, αν αυτοί οι δύο αρχηγοί κομμάτων, μπή-
καν στη Βουλή για να δώσουν λύση ή για να μας «κάψουν» για τα 
δικά τους λάθη. Και ήρθε το κορυφαίο «ζητάω συγνώμη από την 
κοινωνία για την αστυνομική βία». Και λες, δεν μπορεί να το ζω 
αυτό, δεν είναι δυνατόν να το ακούω.
Οι Αστυνομικοί κ. Πρωθυπουργέ είναι μέλh της κοινωνίας.  Και αν 
για κάτι θα έπρεπε να ζητήσετε συγνώμη, είναι για τον τρόπο που 
μας χρησιμοποιείτε τόσο εσείς, όσο και διαχρονικά όλες οι Κυβερ-
νήσεις, ώστε να εφαρμόσετε τις δικές σας πολιτικές και σε καμία 
περίπτωση για την ασφάλεια των πολιτών και την καταπολέμηση 
της εγκληματικότητας. 
Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση βάλατε στο στόχαστρο 
ένα Σώμα, που κράτησε όρθια τα νησιά από τις δικές σας λάθος 
επιλογές για το Μεταναστευτικό. 
Ένα Σώμα, το οποίο ακριβώς πριν ένα χρόνο, κράτησε όρθια τη 
χώρα, προασπίζοντας τα σύνορα του Έβρου. 
Ένα Σώμα, το οποίο επί ένα χρόνο, είναι εκτεθειμένο έξω στο δρό-
μο, με κομμένες άδειες και ρεπό, εν μέσω πανδημίας. 
Με συναδέλφους που έφυγαν από αυτόν τον ιό. Με ελάχιστα μέσα 
σε όλα τα επίπεδα…Και όμως, συνεχίζουν να είναι έξω στη μάχη. 
Αλλά ξέχασα… 17 Μαρτίου μας είπατε ένα μεγαλοπρεπέστατο «Ευ-
χαριστώ» και μας στείλατε και ένα SMS μέσω του Υπουργού.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ – ΣΥΓΝΩΜΗ. 
Λέξεις σημαντικές που, δυστυχώς, καταφέρατε να χάσουν την αξία 
τους. 
Έχασαν την αξία τους, γιατί «η βαθιά υποκριτική τέχνη» ζει και βα-
σιλεύει...

ή έλ.ας. στη δίνη της…
«βαθιάς υποκριτικής τέχνης»

Editorial
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Εδώ και τώρα αυστηροποίηση 
ποινών για ποινικά αδικήματα 

σε βάρος αστυνομικών

Την αναθεώρηση –προς το αυστηρό-
τερο- του νομοθετικού καθεστώτος 
για ποινικά αδικήματα σε βάρος των 
αστυνομικών, αξιώνει από την Πολι-
τεία η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Θεσσαλονίκης. Με την κατάστα-
ση να βαίνει σταθερά επιδεινούμενη, 
πήρε την πρωτοβουλία και μέσω της 
ΠΟΑΣΥ απευθύνθηκε στους υπουρ-
γούς Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη 
Χρυσοχοϊδη και Δικαιοσύνης, Κώστα 
Τσιάρα και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., 
αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη 
καταθέτοντας αίτημα για αυστηρο-
ποίηση των ποινών. 
Στην επιστολή της, η οποία κοινοποιή-
θηκε στους βουλευτές, περιγράφει τη 
σημερινή κατάσταση και ζητά –μετα-
ξύ άλλων- να θεσπιστούν ως ιδιώνυμα 
τα εγκλήματα που τελούνται σε βά-
ρος των αστυνομικών. Με την ονομα-
σία ιδιώνυμο έγκλημα, σύμφωνα με 
το ελληνικό Ποινικό Δίκαιο, χαρακτη-
ρίζεται η άδικη πράξη που δεν φέρει 
μεν τα βασικά χαρακτηριστικά εγκλή-
ματος αλλά τα τυπικά κάποιου άλλου 
βασικού αδικήματος. Συνηθέστερα 
πρόκειται για πράξη που αποτελεί 
απόπειρα ή κάποια προπαρασκευα-
στική ενέργεια βασικού αδικήματος, 
(εγκλήματος), που κολάζεται με ιδιαί-
τερη ποινή. 
Η Ένωση ξεκαθαρίζει ότι κάθε εγκλη-
ματική ενέργεια που επιχειρείται ή 
τελείται σε βάρος των αστυνομικών 
προσβάλει ταυτόχρονα την Πολιτεία. 
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προ-
βλεφθεί ένα ιδιαίτερο νομοθετικό 
καθεστώς, το οποίο θα προστατεύει 
αστυνομικούς και κράτος. Όλοι γνω-
ρίζουν πως οι αστυνομικοί είναι έκθε-
τοι και έρχονται καθημερινά αντιμέ-
τωποι με εγκληματικές πράξεις που 
τελούνται σε βάρος τους αποκλειστι-
κά και μόνο λόγω της ιδιότητας τους. 
Οι δράστες όμως αυτών των εγκλη-
ματικών πράξεων, αντιμετωπίζονται 
από την Δικαιοσύνη με επιείκεια. Στις 
περισσότερες των περιπτώσεων λόγω 
της ασάφειας του νόμου μπορεί να 

μην ασκηθεί καν σε βάρος των δρα-
στών ποινική δίωξη ή ακόμα και αν 
ασκηθεί αρκετά συχνά οι δράστες 
αθωώνονται. Ακόμα όμως και στις 
περιπτώσεις που το Δικαστήριο θα 
οδηγηθεί σε καταδικαστική απόφα-
ση, η ποινή που συνήθως επιβάλ-
λεται είναι ιδιαίτερα μικρή και έχει 
αναστολή, με αποτέλεσμα οι δρά-
στες να αφήνονται ελεύθεροι και  
σε σύντομο χρονικό διάστημα να 
τελούν και πάλι τις ίδιες αξιόποινες 
πράξεις.
Η ΕΑΥΘ αναφέρει ότι οι αλλεπάλλη-
λες επιθέσεις των τελευταίων ημε-
ρών κατά αστυνομικών Υπηρεσιών 
και αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας, 
αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ταυτό-
τητα και θέση που κατέχει ο αστυ-
νομικός στη συνείδηση ορισμένων 
μειονοτήτων, οι οποίες δεν διστά-
ζουν να χρησιμοποιήσουν δολοφονι-
κές μεθόδους στο όνομα μιας κατά 
επίφαση ιδεολογίας. Η στοχοποίηση 
αποδεικνύει ότι οι αστυνομικοί δεν 
είναι απλοί εργαζόμενοι και με την 
ανάληψη των καθηκόντων τους, 
καθίστανται αυτομάτως φορείς της 
Πολιτειακής εξουσίας. Κάθε προ-
σβολή - αδίκημα που τελείται σε 
βάρος του αστυνομικού κατά την 
ώρα που εκτελεί υπηρεσία, πλήττει 
και προσβάλει παράλληλα και την 
Πολιτειακή εξουσία, καθώς επί της 
ουσίας οι δράστες στο πρόσωπο του 
εκάστοτε αστυνομικού βλέπουν εν 
γένει τον κρατικό μηχανισμό, την 
εκτελεστική εξουσία και την κρατική 
επιβολή, την οποία και επιδιώκουν 
να πλήξουν.
Η Ένωση τονίζει ότι είναι αδιανόητο, 
συνεπώς από την μία να προσπαθείς 
να πλήξεις το Κράτος, την πολιτεια-
κή εξουσία, την αποτελεσματικότητα 
του κρατικού μηχανισμού και τα κρα-
τικά εκτελεστικά όργανα, όμως όταν 
αχθείς ενώπιον της Δικαιοσύνης, που 
αποτελεί μία από τις εκφάνσεις της 
Πολιτειακής εξουσίας, να τυγχάνεις 
ευμενούς μεταχείρισης, καθώς επί 
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της ουσίας το κράτος είναι σαν να επι-
κροτεί, ή τουλάχιστον να αδιαφορεί, 
για την προσβολή και το αδίκημα που 
τελέστηκε σε βάρος του.  
Ζητά, λοιπόν, να θεσπιστούν ως ιδι-
ώνυμα τα εγκλήματα τα οποία τε-
λούνται σε βάρος αστυνομικών κατά 
την ενάσκηση των καθηκόντων τους, 
άλλως να αποτελεί επιβαρυντική πε-
ρίσταση κατά το στάδιο της επιμέ-
τρησης της ποινής η τέλεση συγκε-
κριμένων αδικημάτων (π.χ. εξύβριση, 
σωματικές βλάβες, αντίσταση, απεί-
θεια) σε βάρος αστυνομικών υπαλλή-
λων κατά την εκτέλεση υπηρεσίας.  
Να σημειωθεί ότι στο προϊσχύσαντα 
Ποινικό Κώδικα η διάταξη του άρθρου 
315Α («Η τέλεση των εγκλημάτων 
των άρθρων 308Α έως 311 εναντί-
ον αστυνομικού, λιμενικού, πυροσβε-
στικού και υγειονομικού υπαλλήλου 
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 
του συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική 
περίσταση») προέβλεπε ως ιδιαίτερα 
επιβαρυντική περίσταση την τέλε-
ση της απρόκλητης της επικίνδυνης, 
της βαριάς και της θανατηφόρας 
σωματικής βλάβης σε  αστυνομικού, 
λιμενικού, πυροσβεστικού και υγειο-
νομικού  υπαλλήλου. Η συγκεκριμένη 
νομοθετική ρύθμιση θεσπίστηκε προ-
κειμένου να επισημανθεί και να συνε-
κτιμάται σε κάθε περίπτωση που οδη-
γείται στην Δικαιοσύνη, η ιδιαίτερη 
κοινωνική και ηθική απαξία που έχει 
η διάπραξη των σωματικών βλαβών 
σε βάρος των κρατικών υπαλλήλων, 
και ιδίως των αστυνομικών, τα οποία 
λόγω της φύσης της αποστολής και 
των καθηκόντων τους αποτελούν την 
επίσημη εκπροσώπηση της Πολιτείας 
στην εφαρμογή μέτρων για την τήρη-
ση της νομιμότητας και την διαφύλα-
ξη της εσωτερικής τάξης. Η κοινωνι-
κοηθική απαξία επέβαλλε -σύμφωνα 
με τον νομοθέτη- να εξαντλείται η 
αυστηρότητα του δικαστή σε βάρος 
των δραστών κατά την επιμέτρηση 
της ποινής. Άλλωστε η διάταξη, πέρα 
από την υγεία και τη σωματική ακε-

ραιότητα του παθόντος, προστάτευε 
παράλληλα και την δημόσια τάξη.
Η συγκεκριμένη διάταξη καταργήθη-
κε με τη θέση σε ισχύ του ισχύοντος 
Ποινικού Κώδικα (Ν.4619/2019) κα-
θώς σύμφωνα με την αιτιολογική έκ-
θεση: «Το άρθρο αυτό καταργείται, 
διότι αφενός αναφέρεται στο άρθρο 
308Α που έχει καταργηθεί και αφετέ-
ρου προβλέπει έναν επιμετρητικό κα-
νόνα ο οποίος δεν δικαιολογείται για 
συγκεκριμένο µόνο έγκλημα. Το προ-
βλεπόμενο για τις σωματικές βλάβες 
πλαίσιο ποινής είναι τόσο ευρύ, ώστε 
ο δικαστής να μπορεί µε ευχέρεια 
να εφαρμόζει τον γενικό επιμετρη-
τικό κανόνα του άρθρου 79 ΠΚ.». 
Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί 
πως το καταργηθέν άρθρο δεν προ-
έβλεπε την επιβαρυντική περίπτωση 
μόνο στο ενδεχόμενο της απρόκλη-
της σωματικής βλάβης, αλλά και 
στην επικίνδυνη, τη βαριά και τη 
θανατηφόρα σωματική βλάβη. Η κα-
τάργηση του συγκεκριμένου άρθρου 
αποτελεί δείγμα υπέρ της ατιμωρη-
σίας και της αδιαφορίας που διαπνέ-
ει τον ισχύοντα ποινικό Κώδικα στα 
εγκλήματα που τελούνται σε βάρος 
αστυνομικών υπαλλήλων. Να σημει-

ωθεί ότι η μείωση του πλαισίου 
της απειλούμενης ποινής, συνέβη 
και στο αδίκημα της αντίστασης 
κατά της αρχής, για το οποίο πλέ-
ον προβλέπεται ποινή φυλάκισης 
έως τρία έτη ή χρηματική ποινή, 
ενώ υπό τον προϊσχύσαντα κώδι-
κα προβλεπόταν ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον ενός έτους, και άρα 
το πλαίσιο ποινής ήταν ένα με πέ-
ντε έτη άρα και στο συγκεκριμένο 
θέμα ο νομοθέτης αντιμετωπίζει 
με μεγαλύτερη επιείκεια τέτοιου εί-
δους συμπεριφορές. Σε ότι αφορά 
το αδίκημα της απείθειας, η προ-
βλεπόμενη ποινή σήμερα είναι φυ-
λάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική 
ποινή, ενώ κατά το παρελθόν προ-
βλεπόταν μόνο η ποινή φυλάκισης.
Συνεπώς θα πρέπει να αναθεωρη-
θεί το νομοθετικό καθεστώς και να 
προβλεφθεί αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση αυτών των ποινικών 
φαινομένων. Ενδεχομένως, η επι-
βολή και παρεπόμενων ποινών για 
τα αδικήματα αυτά να οδηγήσει 
στην καταστολή των φαινομένων. 
Πιο συγκεκριμένα, οι παρεπόμενες 
ποινές θα πρέπει να καθιστούν σα-
φές στον εκάστοτε δράστη πως η 

Πολιτεία αποδοκιμάζει τα σε βάρος 
της ποινικά αδικήματα. Για παρά-
δειγμα, μπορεί να καθιερωθεί ως 
παρεπόμενη ποινή η αποστέρηση 
του δικαιώματος για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό για θέση στο Δημόσιο, 
καθώς είναι αντιφατικό από την μία 
να βάλλεις κατά του Κράτους και 
από την άλλη να επιθυμείς να απο-
τελείς μέρος του κρατικού μηχανι-
σμού, ή η απαγόρευση εξόδου από 
τη χώρα για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα.
Είναι φανερό λοιπόν και επιτακτικό 
πλέον και με τις νέες αλλαγές στις 
ποινικές διατάξεις που προτίθεται 
να κάνει το υπουργείο Δικαιοσύ-
νης, να νομοθετηθούν επιτέλους 
συγκεκριμένα μετρά και ποινικές 
κυρώσεις που θα λειτουργούν απο-
τρεπτικά σε παραβατικές συμπερι-
φορές εναντίον των αστυνομικών. 
Η ΕΑΥΘ καλεί όλους τους εμπλεκό-
μενους να αναλάβουν δράση και να 
προλάβουν τις εξελίξεις και εύχεται 
να μην χρειαστεί να καταγραφούν 
πολύ δυσάρεστα γεγονότα, προκει-
μένου επιτέλους η Πολιτεία να αντι-
ληφθεί το μέγεθος της ατιμωρησίας 
που υπάρχει.

τοποΘέτήςή
ΚαμέΡΩν
πέΡιμέτΡιΚα τΩν
αςτΥνομιΚΩν 
ΥπήΡέςιΩν
Με τις επιθέσεις σε βάρος των αστυνομικών υπηρεσιών να πλη-
θαίνουν όλο και περισσότερο, όλο και πιο απροκάλυπτα, όλο 
και πιο προκλητικά, όλο και πιο επικίνδυνα για την ασφάλεια 
των αστυνομικών υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές αλλά 
και των ίδιων των πολιτών, η  Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης καλεί την Ηγεσία του Σώματος να αντιληφθεί τη 
σοβαρότητα της κατάστασης και να ενισχύσει όλες τις μάχιμες 
Υπηρεσίες. 
Με πιο πρόσφατους «στόχους» των δραστών το ΑΤ Πυλαίας και 
το ΤΑ Λευκού Πύργου είναι αυταπόδεικτο ότι τέτοιου είδους 
επιθέσεις αποτελούν ένα μικρό μέρος των συντονισμένων ενερ-
γειών. Το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσ-
σαλονίκης μετέβη στο ΤΑ Λευκού Πύργου. Οι αστυνομικοί του 
τόνισαν την αναγκαιότητα τοποθέτησης καμερών περιμετρικά 
σε όλα τα αστυνομικά κτίρια. Η Ένωση υπερθεματίζει την πρό-
ταση, η οποία θα βοηθήσει καταλυτικά στην ταυτοποίηση των 
δραστών, τη σύλληψη και τον τρόπο δράσης τους.

Ωστόσο, οι συγκεκριμέ-
νες επιθέσεις δεν αναδει-
κνύονται, όπως θα ήταν 
αναμενόμενο και περνούν στα ψιλά γράμματα της επικαιρό-
τητας. Τα πολιτικά κόμματα τηρούν σιγή ιχθύος και δεν κα-
ταδικάζουν τη βία, παρότι παρουσιάζονται ως υπέρμαχοι της 
ομόνοιας και της ενότητας. Η ΕΑΥΘ εκτιμά ότι στάσεις όπως 
οι προαναφερόμενες, συντηρούν το φιλοπόλεμο κλίμα εντός 
της χώρας και αποδεικνύουν ότι υπάρχει επιλεκτική ευαισθη-
σία. Επειδή, μέρα με τη μέρα, η ένταση κλιμακώνεται και ο 
διχασμός εξαπλώνεται, η Ένωση καλεί την Ηγεσία να αντιλη-
φθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και να ενισχύσει όλες 
τις μάχιμες Υπηρεσίες.
Τα μέτωπα που έχουν ανοίξει είναι πολλά. Για να εξασφαλι-
στεί η δημόσια ειρήνη και να διατηρηθεί αδιάσπαστος ο κοι-
νωνικός ιστός, δεν επιτρέπονται εκπτώσεις στην ασφάλεια 
και πολιτικές υπεκφυγές.
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Μηνυτήρια αναφορά της ΕΑΥΘ

ςτον Άρειο πάγο
το θέμα της φύλαξης ανηλίκων στα 

νοσοκομεία εν μέσω πανδημίας 
Την αποδέσμευση του προσωπικού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης από την προστατευτική 
φύλαξη ανηλίκων στα νοσοκομεία και την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να μην αποδυναμωθεί 
επιπλέον το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, που ήδη έχει αρκετά κρούσματα κορωνοϊού, ζητά η Ένωση Αστυ-

νομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, με υπόμνημά της προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. 

Είχε προηγηθεί έγγραφη έκ-
κληση της Ένωσης προς τον 
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή 
Θεσσαλονίκης και τον Διευθυ-
ντή Αστυνομίας Θεσσαλονίκης 
με κοινοποίηση στον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας, η 
οποία –δυστυχώς- δεν έτυχε 
της δέουσας ανταπόκρισης. 
Τουναντίον, με νεότερη δια-
ταγή της Υπηρεσίας, οι αστυ-
νομικοί τέθηκαν στη διάθεση 
των ιατρών, προκειμένου να 
τους υποδεικνύεται (!) σε ποιο 
σημείο θα παραμένουν κατά 
τη διάρκεια της υπηρεσίας 
τους! Οι προαναφερόμενες  
εξελίξεις δυναμίτισαν περαι-
τέρω το υπηρεσιακό κλίμα και 
όπως ήταν αναμενόμενο, η 
Ένωση έγινε δέκτης σωρείας 
προφορικών κι έγγραφων κα-
ταγγελιών επί του ζητήματος.
Η μηνυτήρια αναφορά στον 
Άρειο Πάγο κατατέθηκε την 
Παρασκευή 5 Φεβρουαρί-
ου. Με 1.178 λέξεις, η Ένω-
ση περιγράφει το πρόβλημα 
που έχει ανακύψει και ζητά 
τη συνδρομή του Εισαγγε-

λέα. Συγκεκριμένα, ζητά να 
διερευνηθεί αν συντελούνται 
ποινικά αδικήματα με την 
έκθεση των αστυνομικών σε 
χώρους νοσοκομείων με αυ-
ξημένο φορτίο Covid-19 χω-
ρίς την κατάλληλη υποδομή 
και τα απαιτούμενα μέσα 
προκειμένου να εκτελέσουν 
υπηρεσίες προστατευτικής 
φύλαξης ανηλίκων. Επίσης, 
ζητά την άμεση συνδρομή 
του Εισαγγελέα προκειμένου 
να διευθετηθεί η παράδοξη 
και άτοπη κατάσταση με την 
προστατευτική φύλαξη ανηλί-
κων και να εξευρεθεί η ορθό-
τερη λύση προς όφελος των 
φυλασσομένων, προκειμένου 
η προστατευτική φύλαξη να 
λαμβάνει χώρα όποτε κρίνεται  
πραγματικά αναγκαίο και να 
μην είναι κενή περιεχομένου 
όπως συμβαίνει την δεδομένη 
χρονική στιγμή.
«Με δεδομένη την κατάστα-
ση που επικρατεί στη χώρα 
λόγω της πανδημίας Covid-19 
δημιουργήθηκε το εξής πα-
ράδοξο φαινόμενο. Λόγω των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων 
για την είσοδο και την παρα-
μονή των αστυνομικών εντός 
των χώρων των νοσοκομείων 
της χώρας απαιτείται αρνητι-
κό τεστ κορονοϊού, το οποίο 
θα πρέπει να έχει διεξαχθεί 
τις τελευταίες πέντε ημέρες 
πριν αναλάβουν υπηρεσία στο 
νοσοκομείο. Ως εκ τούτου, κα-
τόπιν των εντολών που λαμβά-
νουμε από τους ανωτέρους 
μας  δυνάμει και των σχετικών 
Διαταγών που εκδίδονται από 
τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, 
διατιθέμεθα μεν σε υπηρε-
σία προστατευτικής φύλαξης 
ανηλίκων σε νοσοκομείο, πλην 
όμως δεν εισερχόμαστε εντός 
του νοσοκομείου, πολλώ δε 
μάλλον σε πτέρυγα με ασθε-
νείς Covid-19, καθώς σε πε-
ρίπτωση που κάποιο από τα 
ανήλικα νοσεί από τον κορο-
νοϊό θα εισαχθεί στην ανάλο-
γη πτέρυγα, και εκτελούμε την 
υπηρεσία της προστατευτικής 
φύλαξης των ανηλίκων από 
τον προαύλιο χώρο του νοσο-
κομείου, με αποτέλεσμα κατά 

τον τρόπο αυτό η προστατευ-
τική φύλαξη να είναι περισ-
σότερο τυπική και λιγότερο 
ουσιαστική. Αν όμως η φύλαξη 
γίνει με το τυπικό γράμμα του 
νόμου οι αστυνομικοί είναι έκ-
θετοι σε όλους του κινδύνους 
που παρουσιάζονται όταν βρί-
σκεσαι σε χώρο που συγχρω-
τίζονται ασθενείς με αυξημένο 
επιδημιολογικό φορτίο. Το και-
νοφανές, παράδοξο και άτο-
πο σε αυτές τις περιπτώσεις 
είναι το γεγονός πως αφενός 
δεν γνωρίζουμε ποιό πρόσω-
πο φυλάμε και αφετέρου πώς 
καλούμαστε να εκτελέσουμε 
μία υπηρεσία μόνο κατά τους 
τύπους. Αυτό συμβαίνει διότι 
καθ’ όλη την διάρκεια της δι-
ατεταγμένης υπηρεσίας βρι-
σκόμαστε έξωθεν του χώρου 
του νοσοκομείου και όπως εί-
ναι φυσικό σε περίπτωση που 
καταστεί ανάγκη δεν μπορού-
με να αντιδράσουμε και να 
επέμβουμε, με αποτέλεσμα 
ποινικά αλλά και πειθαρχι-
κά να είμαστε εκτεθειμένοι», 
αναφέρεται χαρακτηριστικά 
στην αναφορά.

ΠΑΡΑΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ,
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΟΥΝ
ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ-ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ

Επιστολή της ΕΥΑΘ στους βουλευτές Θεσσαλονίκης 

Με τον κόμπο να έχει φτάσει στο χτένι, η Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, με ανοικτή επιστολή της προς τους 
βουλευτές και των δύο εκλογικών περιφερειών της Θεσσαλονίκης, 
αναλαμβάνει δράση, διεκδικώντας την ικανοποίηση των δίκαιων 
αιτημάτων της. 
Η ΕΑΥΘ θεωρεί ότι ο εμπαιγμός και η κοροϊδία στα πρόσωπα χι-
λιάδων εν ενεργεία αστυνομικών, καθώς και στη μνήμη των εκα-
τοντάδων νεκρών αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας, έχουν γίνει 
κανόνας. Τονίζει ότι όλοι οι βουλευτές παραδέχονται το δίκαιο 
αίτημα για αναγνώριση του επαγγέλματος του αστυνομικού ως 
επικίνδυνου-ανθυγιεινού, πλην όμως, κανείς δεν το θεσμοθετεί. 
Επίσης, όλοι οι βουλευτές δηλώνουν υπέρμαχοι των εργασιακών 
δικαιωμάτων των αστυνομικών, αλλά η κατάσταση έχει φτάσει 
στο άκρον άωτον της αδικίας, ήτοι με νομιμοφανή τρόπο, καθώς 
οι αστυνομικοί εργάζονται νυχτερινές βάρδιες τις οποίες δεν πλη-
ρώνονται!
Η αλήθεια είναι ότι οι βουλευτές και οι πολιτικοί έχουν υιοθετήσει 
το μότο: «Η Αστυνομία για όλα, αλλά η Αστυνομία πιο αδικημένη 
σε όλα!». Αυτή η διαπίστωση εύλογα κάνει τους αστυνομικούς να 
αναρωτιούνται πως είναι δυνατόν ακόμα και σήμερα να μην θε-
ωρείται αυτονόητο ότι βρίσκονται στην κορυφή των επικίνδυνων 
επαγγελμάτων; Όσοι ακόμα το αμφισβητούν ή επιφυλάσσονται, 
καλό θα ήταν να εκφράσουν την άποψή τους στις χήρες και στα 
ορφανά των θανόντων αστυνομικών ή σε όσους αστυνομικούς 
έχουν δει την κάννη ενός όπλου να τους σημαδεύει.
Η ΕΑΥΘ απορεί αν είναι δυνατόν το 2021 να παρέχεται απλήρω-
τη νυχτερινή εργασία στο δημόσιο; Τα μηνιαία σημειώματα μισθο-

δοσίας του αστυνομικού προσωπικού αποτελούν τρανή απόδειξη 
αυτής της ανεπίτρεπτης αδικίας. Βεβαίως, η ζωή, όπως και η αξι-
οπρέπεια, είναι ακοστολόγητη. Ωστόσο, κάθε πράξη αναγνώρισης 
του έργου των αστυνομικών εκ μέρους της Πολιτείας, δεν παύει 
να είναι επιβεβλημένη κι ελπιδοφόρα για τα στελέχη της τα οποία 
διαχρονικά στηρίζουν τη συνοχή της χώρας με όλες τις δυνάμεις 
τους.
Η  Ένωση απαιτεί να αναγνωριστούν οι θυσίες και η προσφορά 
των Ελλήνων αστυνομικών στην κοινωνία. Προς τούτο, το ελάχιστο 
πλην όμως αναγκαίο, είναι να ενταχθεί το επάγγελμα στα επικίν-
δυνα-ανθυγιεινά, πολλώ δε μάλλον, όταν τις προηγούμενες ημέ-
ρες προωθήθηκε η χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος σε 
άλλη εργασιακή ομάδα. Επειδή, οι υποκινούμενες πολιτικές έχουν 
μετατρέψει τη χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος σε μιας 
μορφής επιβράβευση για διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, 
και ο χαρακτηρισμός των επικίνδυνων-ανθυγιεινών επαγγελμάτων 
έχει γίνει πλέον «πλαστελίνη», η Ένωση προώθησε στους βουλευ-
τές της Θεσσαλονίκης την ανάλογου περιεχομένου ανακοίνωση 
του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των αστυνομικών, 
ζητώντας από τους βουλευτές, τουλάχιστον την ύστατη τούτη 
ώρα, να δράσουν άμεσα, αποκαθιστώντας την αδικία.
Τέλος, η ΕΑΥΘ έχει καταστήσει απόλυτα ξεκάθαρο ότι η ανοικτή 
επιστολή προς τους βουλευτές αποτελεί τον τελευταίο μοχλό πίε-
σης για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των αστυνομικών και δη-
λώνει την πρόθεση και την αποφασιστικότητά της να προχωρήσει 
σε άλλες πιο δραστικές ενέργειες για τη θωράκιση της εργασίας 
των αστυνομικών.

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.

ΔΩΡΈΑΝ νομική
κάλυψη για τα μέλη μας
Η φύση της δουλειάς του Αστυνομικού είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την πιστή εφαρμο-
γή των Νόμων.
Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της υπηρεσί-
ας μας, δημιουργούνται νομικά θέματα στα 
οποία  εμπλεκόμαστε. 
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλο-
νίκης για την προστασία των εγγεγραμμένων 
μελών της, παρέχει ΔΩΡΈΑΝ νομική κάλυψη 

για πειθαρχικές και ποινικές υποθέσεις που 
έχουν ανακύψει εν ώρα  υπηρεσίας. Δυο νομι-
κοί σύμβουλοι με πολύχρονη εμπειρία, ειδίκευ-
ση και επιτυχίες σε υποθέσεις που αφορούν το 
αστυνομικό προσωπικό, είναι στη διάθεσή των 
μελών μας, καθ’ όλη τη διάρκεια του  24ωρου.
   
Αθανάσιος Χαριστός
Τσιμισκή 2, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 553 728
Σωτήριος Τερζούδης
26ης Οκτωβρίου 12 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 6934 405 405
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Φύλαξη σε κτίριο 
που εκκενώθηκε
80.000 ευρώ το μηνιαίο κόστος

Οκτώ μήνες μετά την αστυνομική επιχείρηση!

Για αόριστη και επιζήμια κατάσταση, κόντρα σε αστυνομικές πρα-
κτικές και νομοθεσία, κάνει λόγο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης σε επιστολή της προς την πολιτική και φυσική Ηγεσία 
του Σώματος, αναφερόμενη στη συνεχιζόμενη φύλαξη κτιρίου που 
εκκενώθηκε πριν από οκτώ μήνες (!), τονίζοντας ότι είναι ανεπίτρε-
πτο η Ελληνική Αστυνομία να επωμίζεται συστηματικά και αδιάκριτα 
τη φύλαξη εκκενωμένων κτιρίων. Το έγγραφο, το οποίο απεστάλη 
στις αρχές Ιανουαρίου μέσω ΠΟΑΣΥ, είχε παραλήπτες τον υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, και τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη. Πρόκει-
ται για το κτίριο που βρίσκεται στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου και 
είχε εκκενωθεί από τους καταληψίες, αλλά οκτώ μήνες αργότερα 
εξακολουθεί να φυλάσσεται νυχθημερόν. Ανήκει στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει προ-
βεί σε κάποιο συγκεκριμένο σχεδιασμό για την τύχη του. Στην ίδια 
κατεύθυνση, η Ηγεσία της ΓΑΔΘ δεν έχει αποσαφηνίσει τον χρόνο 
απομάκρυνσης των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται 
μια αόριστη και επιζήμια κατάσταση.
Η ΕΑΥΘ επισημαίνει ότι η παραμονή σταθερών δυνάμεων σε συγκε-
κριμένα σημεία επί 24ωρου βάσεως, αντίκειται στις αστυνομικές 
πρακτικές και την κείμενη νομοθεσία, καθώς καθιστά τους αστυ-
νομικούς εύκολους στόχους επιθέσεων, εκθέτοντας τους σε κίνδυ-
νο. Είναι η δεύτερη φορά που η Ένωση εξέφρασε τις επιφυλάξεις 

της για την απόφαση συνεχούς φύλαξης ενός ιδιωτικού κτιρίου, η 
οποία έχει διττό κόστος. Από την μια πλευρά μειώνεται περαιτέρω 
ο αριθμός των αστυνομικών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 
στην αστυνόμευση, κι από την άλλη, οι οικονομικές δαπάνες του 
κράτους είναι πολύ μεγάλες καθώς το μηνιαίο κόστος για τη φύλα-
ξη του ανέρχεται σε περίπου 80.000 ευρώ. 
Επιπλέον, όσο το οίκημα παραμένει ως έχει και ο ιδιοκτήτης δεν 
λαμβάνει πρωτοβουλίες για το μέλλον του, αφήνεται περιθώριο 
στους καταληψίες να μεθοδεύουν την επανακατάληψή του. Για να 
πάψει η ασαφής κατάσταση, πρέπει να τερματιστεί η κατασπατά-
ληση δυνάμεων και να αποφασιστεί η αξιοποίηση ή η κατεδάφιση 
του.
Είναι ανεπίτρεπτο η Ελληνική Αστυνομία να επωμίζεται συστηματι-
κά και αδιάκριτα τη φύλαξη εκκενωμένων κτηρίων. Το καθεστώς 
των εκκενώσεων θα μπορέσει να αποδώσει και να συνεισφέρει στην 
δημόσια τάξη και ασφάλεια μόνο εάν στηρίζεται σε ένα πλήρες σχέ-
διο δράσης, βάσει του οποίου θα έχει προαποφασιστεί το μέλλον 
του οικήματος. Στην επιστολή της, η ΕΑΥΘ καταλήγει ζητώντας από 
την πολιτική και φυσική Ηγεσία του Σώματος να προχωρήσουν στη 
λήψη των απαραίτητων ενεργειών ώστε να απεμπλακούν άμεσα οι 
αστυνομικές δυνάμεις από την φύλαξη του συγκεκριμένου κτηρίου.

Το διάτρητο και απαρχαιωμέ-
νο σύστημα ενδοεπικοινωνίας 
της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο πολλές 
φορές θέτει σε κίνδυνο τόσο 
την επιτυχή έκβαση αστυνομι-
κών επιχειρήσεων, όσο και τη 
ζωή των αστυνομικών, αναδει-
κνύει –για μία ακόμη φορά- η 
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Θεσσαλονίκης. Ανέλαβε 
πρωτοβουλία και με έγγραφο 
της προς τον υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, Μιχάλη 
Χρυσοχοϊδη και τον Αρχηγό 
του Σώματος, αντιστράτηγο 
Μιχαήλ Καραμαλάκη, κατήγ-
γειλε τα κενά ασφαλείας στο 
σύστημα ενδοεπικοινωνίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η Ένωση υπενθύμισε ότι ένα 
μεμονωμένο περιστατικό χρή-
σης ασυρμάτου από στέλεχος 
της Ελληνικής Αστυνομίας σε 
έτερη Αστυνομική Διεύθυνση, 
είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί 

η εντολή σε όλες τις Υπηρε-
σίας της ΓΑΔΘ για χρέωση-α-
ποχρέωση των πομποδεκτών 
κατά την έναρξη και λήξη 
της υπηρεσίας. Δεδομένης 
της παλαιότητας του συγκε-
κριμένου εξοπλισμού στη 
ΓΑΔΘ, η πρακτική αυτή πε-
ρισσότερο παραπέμπει στο 
«πονάει χέρι, κόβει κεφάλι». 
Άλλωστε, είναι κοινό μυστικό 
ότι η ασφάλεια των ενδοεπι-
κοινωνιών στη Θεσσαλονίκη 
είναι διάτρητη, εξαιρουμέ-
νων ορισμένων πληρωμάτων 
της Άμεσης Δράσης. Το να 
αποσιωπούνται τα πραγ-
ματικά περιστατικά, απλώς 
μεταθέτει το πρόβλημα και 
υποθηκεύει το μέλλον των 
αστυνομικών επιχειρήσεων.
Η Ένωση τονίζει πως παρότι 
η τεχνολογία των ασυρμά-
των πομποδεκτών έχει ανα-
πτυχθεί πολύ, η Ελληνική 

Ξέφραγο αμπέλι 
το σύστημα 
ενδοεπικοινωνίας
της έλ.ας.

Αστυνομία έχει μείνει δεκα-
ετίες πίσω, επιτρέποντας σε 
παραβατικά στοιχεία να πα-
ρεμβάλλονται στις μεταδόσεις 
της και να ενημερώνονται για 
τις κινήσεις των αστυνομι-
κών δυνάμεων. Έτσι, δίνεται 
ένα σοβαρό πλεονέκτημα σε 
εγκληματικές οργανώσεις και 
μεμονωμένους δράστες που 
ενεργούν όντας η «σκιά» της 
ΕΛΑΣ, ενώ παράλληλα, μετα-
τρέπει τους αστυνομικούς σε 
κινούμενους στόχους, εκθέτο-
ντας σε σοβαρό κίνδυνο την 
σωματική τους ακεραιότητα. 
Φυσικά, όλα αυτά ευρέως 
γνωστά, πλην όμως, οι αρμό-
διοι δεν έχουν προχωρήσει 
στις δέουσες ενέργειες για τον 
εκσυγχρονισμό του συστήμα-
τος ενδοεπικοινωνίας της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας. Επιπλέ-
ον, οι υπάρχοντες ασύρματοι 
είναι τόσο περιορισμένοι, που 

συχνά οι αστυνομικοί αναγκά-
ζονται να περιμένουν τη λήξη 
της προηγούμενης βάρδιας 
για να χρησιμοποιήσουν εκ πε-
ριτροπής έναν πομποδέκτη.
Η Ένωση έχει πολλάκις επιση-
μάνει κι ενίοτε στηλιτεύσει την 
υφιστάμενη κατάσταση, πλην 
όμως, μέχρι στιγμής δεν έχει 
αντιληφθεί καμία πρόθεση 
για ανάληψη πρωτοβουλιών. 
Η απάντηση στα υπάρχοντα 
κενά ασφαλείας επιβάλλεται 
να είναι ο εκσυγχρονισμός 
των υλικών (συσκευών) και η 
ασφάλεια-θωράκιση του δι-
κτύου μετάδοσης. Η πρόταση 
είναι απαίτηση τόσο της Ένω-
σής, όσο και χιλιάδων αστυνο-
μικών που καθημερινά δίνουν 
αγώνα κατά της εγκληματικό-
τητας, χωρίς ωστόσο να τους 
χορηγούνται τα στοιχειώδη για 
την ασφάλειά τους και την επί-
τευξη των στόχων τους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΥΘ 
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ
ΣΤΟYΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
Ικανοποιημένη δηλώνει η Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης από την 
απόφαση του υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη να αποδεχθεί την πρότασή 
της για τοποθέτηση ενσωματωμένων μι-
κρο-καμερών (bodycam) στις στολές των 
αστυνομικών. Η εφαρμογή της βρίσκεται 
στο τελικό στάδιο της υλοποίησή της. 
Μάλιστα, στις 12 Μαρτίου από το βήμα 
της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης εξήγγειλε νέα μέτρα για την 
αστυνομία με σκοπό να περιοριστούν τα 
φαινόμενα βίας αλλά και τα κατασκευα-
σμένα γεγονότα. Όπως είπε για να βελτι-
ωθεί το πρόβλημα όλες οι δυνάμεις ΔΙΑΣ, 
Άμεσης Δράσης, ΜΑΤ, ΔΕΛΤΑ, ΜΑΤ πρέ-
πει να φέρουν ατομική κάμερα καταγρα-
φής εικόνας και ήχου για να μην κατα-
σκευάζονται γεγονότα κατά το δοκούν. 
«Κάμερες παντού σε όλους τους αστυ-
νομικούς» υπογράμμισε χαρακτηριστικά 
και κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να πάρει σαφή 
θέση σχετικά με αυτή την πρωτοβουλία.
Ωστόσο, η ΕΑΥΘ έχει παρατηρήσει ορι-
σμένες… «αρρυθμίες» στον τρόπο που 
μεθοδεύεται η λειτουργία των καμερών 
και προχωρά στην κατάθεση συγκεκρι-
μένων προτάσεων. Στόχος παραμένει η 

επιτυχή έκβαση της διαδικασίας, ειδικά 
μετά τις «αστοχίες» που καταγράφηκαν 
κατά την πρώτη εφαρμογή των καμερών, 
στα μέτρα τάξης της 6ης Δεκεμβρίου 
2020. 
Η ΕΑΥΘ θεωρεί ότι η μεταφορά της κά-
μερας με τον τρόπο που εφαρμόστηκε τη 
συγκεκριμένη μέρα, αφαιρεί κάθε αστυ-
νομική υπόσταση από τον αστυνομικό 
που την φέρει σε κάθε διμοιρία, και τον 
καθιστά απλό φορέα και θεατή. Επιπλέ-
ον, κατά τη διάρκεια βίαιων επεισοδίων, 
ο ίδιος δεν μπορεί να συμμετάσχει επιχει-
ρησιακά, ενώ παράλληλα διακινδυνεύει 
τη σωματική ακεραιότητα του. Αν οριστεί 
έτερος αστυνομικός να μεριμνά για την 
ασφάλειά του, τότε αυτομάτως παροπλί-
ζονται δύο αστυνομικοί. Φυσικά, καμία δι-
μοιρία δεν έχει την πολυτέλεια αποδυνά-
μωσής της, χωρίς να προκληθεί σοβαρός 
αντίκτυπος στην αποτελεσματικότητα της 
και στη συνοχή των δυνάμεων.
Στην πράξη, δεν είναι λίγες οι φορές που 
οι ομάδες των διμοιριών «σπάνε» κατά την 
διάρκεια των επεισοδίων. Για να υπάρχει 
ορθή αποτύπωση των γεγονότων, πρέπει 
να υπάρχει καταγραφή της εικόνας από 
κάθε σημείο. Για το λόγο αυτό, η Ένωση 

προτείνει να παρακαμφθεί η κάμερα με 
κοντάρι και να αντικατασταθεί από μι-
κρο-κάμερες που θα τοποθετηθούν τόσο 
στους διμοιρίτες και στους βοηθούς τους, 
όσο και στο τελευταίο μέλος της διμοιρί-
ας που την οριοθετεί. Διαφορετικά, το βί-
ντεο θα περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο 
σημείο και δεν θα υπάρχει πλήρης εικόνα 
των όσων διαδραματίζονται. Άλλωστε, οι 
επιθέσεις κατά των αστυνομικών γίνονται 
κατά κανόνα από πολλές πλευρές και είναι 
αιφνιδιαστικές.
Για να μην πάει χαμένη, αυτή η ιστορική 
απόφαση, πρέπει να μελετηθούν όλες οι 
επιμέρους λεπτομέρειες της χρήσης των 
καμερών και να θωρακιστούν οι αστυνομι-
κοί που θα τις φέρουν. Μόνο τότε θα προ-
κύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
και θα παύσουν οι αποσπασματικές εικό-
νες που απομονώνονται και αποτελούν 
βάση στήριξης άδικων κατηγοριών. Τέλος, 
η ΕΑΥΘ εκφράζει τη βεβαιότητά της ότι 
με τη σωστή χρήση των καμερών, θα στα-
ματήσουν οι αβασάνιστες διαθεσιμότητες 
δεκάδων αστυνομικών κάθε χρόνο και 
η άδικη παραπομπή πολλών από αυτούς 
στις δικαστικές αίθουσες, μόνο και μόνο 
για την ικανοποίηση της κοινής γνώμης.

“ΑΥΡΕΣ” ΚΑΙ “ΚΑΜΕΡΕΣ” 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Να μπει τέλος στη δημιουργία Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
«δύο ταχυτήτων», αξιώνει η ΕΑΥΘ με επιστολή της –μέσω ΠΟΑΣΥ- προς 
τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και τον Αρχη-
γό της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη, επαναφέροντας το 
ζήτημα της προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού στη Διεύθυνση Αστυ-
νομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.
Αφορμή στάθηκαν όλα όσα διαδραματίστηκαν στο πανεκπαιδευτικό 
συλλαλητήριο της 20ης Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο σημει-
ώθηκαν επεισόδια και συλλήψεις με αποτέλεσμα να διαταχθεί προκα-
ταρκτική έρευνα για τις συνθήκες τέλεσης των συλλήψεων. Πατώντας 
σε δύο βάρκες, η Ηγεσία ζητά από τους αστυνομικούς εξηγήσεις επειδή 
ένα αποσπασματικό βίντεο τους στοχοποίησε, ενώ την ίδια ώρα γνωρίζει 
πολύ καλά ότι η Θεσσαλονίκη ήταν η μοναδική πόλη στην οποία δεν επι-
τράπηκε η πραγματοποίηση του συλλαλητηρίου!
Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονί-
κης έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι διαρκές μέλημά τους 
είναι η θωράκιση της δημόσιας ειρήνης. Η αναίτια επίθεση που δέ-
χθηκαν στο συλλαλητήριο και η απόκρουσή της, παρότι κυκλοφό-
ρησε στα μέσα ενημέρωσης, δεν παρουσίασε τίποτα περισσότερο 
εκτός από το τεταμένο κλίμα που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή και 

την προσπάθεια των αστυνομικών της Διεύθυνσης να περιορίσουν 
τις εντάσεις με όσα μέσα είχαν στη διάθεσή τους.
Επιπλέον, με αφορμή την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Δημόσιων Υπαίθριων Συναθροίσεων, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης με λύπη της διαπιστώνει ότι αυτή τη στιγμή η ΔΑΕΘ δεν δι-
αθέτει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για να λειτουργήσει βάσει 
του νέου σχεδιασμού, σε αντίθεση με την Διεύθυνση Αστυνομικών Επι-
χειρήσεων Αττικής. Για να ευοδωθούν οι προσπάθειες και οι προσδοκίες 
όλων, οι δυο Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων πρέπει να αποκτή-
σουν τον ίδιο εξοπλισμό ώστε να λειτουργούν με πανομοιότυπο τρόπο.
Μετά από τις παραπάνω εξελίξεις, η ΕΑΥΘ βγαίνει μπροστά και αναλαμ-
βάνει πρωτοβουλία ζητώντας από την πολιτική και φυσική Ηγεσία της 
ΕΛ.ΑΣ. να ενισχύσουν τη ΔΑΕΘ με δυο θωρακισμένα οχήματα εκτόξευ-
σης νερού (αύρες) και οι αστυνομικοί των διμοιριών της να προμηθευ-
τούν κάμερες για την καταγραφή των αστυνομικών επιχειρήσεων. Έτσι, 
θα επιτευχθεί η αποτύπωση των πραγματικών γεγονότων, η χρήση ηπι-
ότερων μέσων και η μείωση της χρήσης των δακρυγόνων. Επιπλέον, θα 
περιοριστεί η σωματική επαφή μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών και 
θα εξισωθεί ο τρόπος δράσης μεταξύ των διμοιριών των Διευθύνσεων 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια.

Επιστολή – παρέμβαση της ΕΑΥΘ

Όχι σε Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων δύο «ταχυτήτων»
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μπάχαλο στους κόλπους 
της έλ.ας. από τις νέες 
προσλήψεις

Την απόφασή της να ορθώσει το ανάστημά 
της στους κυβερνητικούς χειρισμούς που 
επιχειρούν να διχάσουν την ΕΛ.ΑΣ., γνω-
στοποιεί προς πάσα κατεύθυνση η Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. 
Ξεκαθαρίζει ότι η Ελληνική Αστυνομία βρί-
σκεται μπροστά σε μια ιστορικά απαράδε-
κτη προσπάθεια διχασμού και υποτίμησης 
της εισαγωγής στις Σχολές της Αστυνομίας 
μέσω των πανελλήνιων εξετάσεων καθώς 
και της καταστρατήγησης του Κώδικα Με-
ταθέσεων. Κάνει γνωστό ότι οι αστυνομικοί 
θα αγωνιστούν με κάθε μέσο για την αξιο-
κρατία και τη διαφάνεια στις εσωτερικές 
λειτουργίες της ΕΛ.ΑΣ. Η Ένωση διαμηνύει 
ότι είναι απέναντι στις υπόγειες μεθόδους 
που τεχνάζεται η κυβέρνηση κι προειδοποι-
εί με κινητοποιήσεις προκειμένου να θωρα-
κίσει το επάγγελμα και το μέλλον των οικο-
γενειών των μελών της!
Η Ένωση καταγγέλλει τις μαζικές προσλή-
ψεις στην Ελληνική Αστυνομία με διαφό-
ρους τρόπους, οι οποίοι δημιουργούν προ-
σωπικό πολλών ταχυτήτων και προκαλούν 
εσωτερικές δυσλειτουργίες στο Σώμα. Οι 
κυβερνώντες προσπάθησαν να πείσουν ότι 
η πρόσληψη 1.500 ειδικών φρουρών, με 
διαδικασίες fast-track, ήταν άμεσης προτε-
ραιότητας για την αντιμετώπιση της εγκλη-
ματικότητας. Αναλόγως, η πρόσληψη 800 
συνοριακών φυλάκων στα νησιά και στον 
Έβρο, ήταν αναγκαία κι εσπευσμένη για την 
καταπολέμηση του μεταναστευτικού ζητή-
ματος. Κορωνίδα αποτέλεσε η δημιουργία 

Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, η οποία θα 
στελεχωθεί με προσωπικό που θα αποκτή-
σει ανακριτικά καθήκοντα μετά από… πέ-
ντε (!) μήνες εκπαίδευσης.
Όταν από την αρχή της θητείας του, ο 
υπουργός έκανε λόγο για αναβάθμιση της 
Σχολής Αστυφυλάκων, οι εξελίξεις αυτές τον 
διαψεύδουν κάθετα, καθότι είναι εκ διαμέ-
τρου αντίθετες με τις δεσμεύσεις του και 
υπονομεύουν το πάγιο αίτημά της ΕΑΥΘ για 
πρόσληψη αστυνομικών μόνο μέσω πανελ-
λήνιων εξετάσεων. Απόδειξη των παρασκη-
νιακών διαδικασιών που επικρατούν, είναι 
το αίτημα που κατατέθηκε για τροποποί-
ηση της πρόσληψης 800 συνοριακών φυ-
λάκων στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. 
Ειδικότερα, ζητείται η τοποθέτηση 300 
συνοριακών φυλάκων στις ΑΔ Σερρών, 
Καβάλας και Ροδόπης και η τοποθέτηση 
των υπόλοιπων 500 στα αεροδρόμια όλης 
της χώρας.
Στο ίδιο πνεύμα, η Ένωση από την πρώτη 
στιγμή δήλωσε κάθετα αντίθετη και στη δη-
μιουργία Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Το 
ίδιο έπραξαν κι άλλες Πρωτοβάθμιες Ενώ-
σεις, η Ομοσπονδία, καθώς και σημαντική 
μερίδα της κοινωνίας. Δυστυχώς, η κυβέρ-
νηση αρνείται πεισματικά να παραδεχτεί 
την αστοχία της. Οι νέοι αστυνομικοί, όπως 
φημολογείται, θα λάβουν ανακριτικά καθή-
κοντα με μόλις πέντε μήνες εκπαίδευσης 
και θα τοποθετηθούν στον τόπο συμφερό-
ντων τους, όταν οι αστυνομικοί της Σχολής 
Αστυφυλάκων εκπαιδεύονται τρία χρόνια 

και τοποθετούνται μόνο στην Αττική!
Ενόσω υπάρχουν χιλιάδες αστυνομικοί που 
υπηρετούν για περισσότερα από δέκα χρό-
νια μακριά από τον τόπο συμφερόντων 
τους και περιμένουν την πολυπόθητη μετά-
θεσή τους στον τόπο συμφερόντων τους, η 
όποια εκτροπή από τις διατάξεις του Κώ-
δικα Μεταθέσεων αποτελεί «ταφόπλακα» 
για τις θέσεις των επερχόμενων τακτικών 
μεταθέσεων. Η ίδια αδικία διαφαίνεται να 
επιχειρείται και με το αίτημα τοποθέτησης 
500 συνοριακών φυλάκων στα αεροδρό-
μια, με την προσχηματική «βάφτισή» τους 
ως «σύνορα της χώρας».
Αν ο υπουργός ενδιαφέρεται για την στελέ-
χωση των αεροδρομίων, και δη για το αε-
ροδρόμιο «Μακεδονία», γιατί δεν άλλαξε το 
οργανόγραμμά του ώστε να αυξηθούν οι 
θέσεις των τακτικών μεταθέσεων; Όταν συ-
νεχώς υπόσχεται αστυνομικούς στο δρόμο, 
πως επιτρέπει να αδειάζουν οι μάχιμες υπη-
ρεσίες; Πότε θα γίνει επιτέλους ορθή κατα-
νομή του προσωπικού στις υπηρεσίες βάσει 
των πραγματικών αναγκών τους; Όταν ο 
προϋπολογισμός του υπουργείου Προστασί-
ας του Πολίτη είναι ήδη μειωμένος για τις 
μισθολογικές αποδοχές των στελεχών του 
και μέρος της νυχτερινής εργασίας παρα-
μένει απλήρωτο, πως θα αμείβονται οι νε-
οπροσληφθέντες χωρίς να επηρεαστεί το 
ύψος των αποδοχών του υπολοίπου προ-
σωπικού;  
Εκτός αν υπάρχουν κι αλλά κρυφά «χαρτιά» 
στην ατζέντα του υπουργού όπως έγινε με 
τις αλχημείες του μισθολογίου του 2017, 
όπου εφευρέθηκε η Γ’ κατηγορία με τον 
αβάσιμο χαρακτηρισμό του «πρώην ε.φ. – 
πρώην σ.φ.», πάρα την προηγούμενη ομο-
γενοποίηση του Σώματος.
Η ΕΑΥΘ καλεί τα μέλη της σε αγωνιστική 
εγρήγορση και δηλώνει αποφασισμένη να 
προχωρήσει σε κινητοποιήσεις με στόχο 
την προστασία του κύρους των αστυνομι-
κών και την προστασία των μελών της. 

Με τερτίπια προσπαθούν να διχάσουν το Σώμα

Α.Τ. Λαγκαδά
Στο 68% η πραγματική 
δύναμή του

Με αφορμή την παράδοση υπηρεσιακών τζάκετ στα μέλη της, το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε το 
Αστυνομικό Τμήμα Λαγκαδά. Είχε την ευκαιρία να κάνει αυτοψία και να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του. 
Ένα από αυτά σχετίζεται με την πραγματική δύναμή του ΑΤ, η οποία υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με την οργανική. Συγκεκριμένα, παρότι οι 
54 οργανικές θέσεις του Τμήματος είναι πλήρεις, η πραγματική δύναμη του είναι μόλις 37 αστυνομικοί. Δηλαδή, μόλις το 68% των καλυμμένων 
οργανικών θέσεων!  
Επειδή σημαντικό μέρος του μεγάλου τομέα αρμοδιότητας οριοθετείται σε ορεινό όγκο και περιλαμβάνει πολλές δημοτικές ενότητες και χωριά 
που απέχουν αρκετά μεταξύ τους, τα υπηρεσιακά οχήματα οφείλουν να είναι εναρμονισμένα με τις ανάγκες της περιοχής, ώστε να εξυπηρετηθεί 
το δύσκολο και απαιτητικό έργο των αστυνομικών του. Για αυτό πρέπει να προβλεφθεί και να δρομολογηθεί η αντικατάσταση των συμβατικών 
οχημάτων με οχήματα τύπου τζιπ.
Τέλος, η ΕΑΥΘ παρατήρησε ότι η χρόνια παραμονή ακινητοποιημένων οχημάτων στον προαύλιο χώρο του Τμήματος έχει μετατραπεί σε “υπηρε-
σιακό πονοκέφαλο”. Η Ένωση επισημαίνει ότι πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες μέσω του ΟΔΔΥ, ώστε αυτά τα 
οχήματα να αποδοθούν στην Ελληνική Αστυνομία για να μην μείνουν στα “αζήτητα” και τελικά αχρηστευτούν.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,  ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ

ΣΤΟΝ ΥΦ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΑΥΘ

Με ξεκάθαρες θέσεις και διεκ-
δικητικό πλαίσιο προσήλθε το 

προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης στη συνά-
ντηση με τον νέο υφυπουργό Εσωτε-
ρικών αρμόδιο για θέματα Μακεδο-
νίας – Θράκης, Σταύρο Καλαφάτη. 
Πραγματοποιήθηκε μετά από σχετι-
κό αίτημα της Ένωσης, με αφορμή 
την ανάληψη των καθηκόντων του. 
Η συνάντηση δεν ήταν μόνο εθιμο-
τυπική αλλά και ουσιαστική. Το προ-
εδρείο ευχήθηκε στον υφυπουργό 
καλή, γόνιμη και δημιουργική θη-
τεία. Αμέσως μετά, ξεδίπλωσε όλη 
τη βεντάλια του διεκδικητικού πλαι-
σίου των αστυνομικών. Αρχικά, ανα-
φέρθηκε το επίκαιρο ζήτημα της 
πρόσληψη συνοριακών φυλάκων 
και της τοποθέτησης μέρους αυ-
τών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». 
Το προεδρείο τόνισε ότι η μόνη δί-
καιη λύση που δεν παρακάμπτει τον 
Κώδικα Μεταθέσεων είναι η τροπο-
ποίηση του οργανογράμματός της 
ΔΑΚΑΘ, η αύξηση των οργανικών 
θέσεων της και η ενίσχυσή της με 
μόνιμο προσωπικό μέσω των τακτι-
κών μεταθέσεων.
Στην ίδια κατεύθυνση, εξέφρασε 
τις αντιρρήσεις της ΕΑΥΘ για τη 
δημιουργία Πανεπιστημιακής Αστυ-
νομίας, η οποία θα υπάγεται στο 
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 
Η όποια απόφαση για δημιουργία 
ειδικής ομάδας αστυνόμευσης που 
θα δραστηριοποιείται στα Πανε-
πιστήμια, θα πρέπει να τεθεί στην 
αρμοδιότητα του υπουργείου Παι-

δείας. Άλλωστε, ο νόμος κατάργη-
σης του ασύλου έχει δώσει τη δυνα-
τότητα στην Ελληνική Αστυνομία να 
επεμβαίνει στους πανεπιστημιακούς 
χώρους, όταν αυτό είναι αναγκαίο. 
Για να αλλάξει το τοπίο των πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων, θα πρέπει οι 
αρμόδιοι να σταματήσουν να υπεκ-
φεύγουν της πλήρους εφαρμογής 
της ισχύουσας νομοθεσίας και να 
ζητούν χωρίς επιφυλάξεις τη συν-
δρομή των αστυνομικών δυνάμεων.
Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στην 
τεράστια και αδιαμφισβήτητη συνει-
σφορά των αστυνομικών στο μετα-
ναστευτικό ζήτημα, τη φύλαξη της 
συνοριογραμμής του Έβρου καθώς 
και τον περιορισμό διασποράς του 
covid-19. Το προεδρείο εξέφρασε 
για ακόμη μια φορά την ανάγκη 
υλικής ανταμοιβής του αστυνομικού 
προσωπικού για την αξιοσημείωτη 
προσπάθεια που καταβάλλει και 
για όσα προσφέρει μέσα στις αντί-
ξοες συνθήκες της πανδημίας, κάτι 
που έγινε και σε άλλες επαγγελμα-
τικές ομάδες. Επιπρόσθετα, επιση-
μάνθηκε η αναγκαιότητα θέσπισης 

επιδόματος για την ΟΠΚΕ και τους 
δικυκλιστές, το οποίο θα λειτουργή-
σει και ως κίνητρο για την ενίσχυση 
των μάχιμων υπηρεσιών με ανθρώπι-
νο δυναμικό. Το έργο που επιτελούν 
οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό και για αυτό θα 
πρέπει να ανταμείβονται ανάλογα με 
όσα προσφέρουν.
Να σημειωθεί ότι η ενίσχυση της 
ΓΑΔΘ με ικανό αριθμό αστυνομικών 
μέσω των τακτικών μεταθέσεων 
είναι μια θετική συγκυρία, η οποία 
επιτεύχθηκε με παρέμβαση του υφυ-
πουργού για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά. Ωστόσο, τονίστηκε ότι για να 
διατηρηθεί η αξιοκρατία και η απο-
τελεσματικότητα μέσα στην ΕΛ.ΑΣ., 
θα πρέπει να παρθεί η γενναία από-
φαση της ορθής κατανομής του 
προσωπικού, ώστε να ενισχυθούν οι 
βασικοί πυλώνες της αστυνόμευσης, 
δηλαδή τα Αστυνομικά Τμήματα και 
τα Τμήματα Ασφαλείας. Επιπλέον, οι 
αξιοκρατικές μεταθέσεις θα πρέπει 
να επεκταθούν κι εντός των Αστυ-
νομικών Διευθύνσεων και ως προς 
αυτή την κατεύθυνση παραδόθηκε 

στον υφυπουργό η πάγια πρότασή 
της ΕΑΥΘ για θέσπιση νέου Κώδικα 
εσωτερικών μεταθέσεων.
Ένα ακόμα ζήτημα που τέθηκε ήταν 
η πρόταση για αύξηση του ανώτα-
του μηνιαίου και ετήσιου ορίου των 
ωρών νυκτερινής απασχόλησης και 
την αποπληρωμή του συνόλου των 
δεδουλευμένων νυχτερινών ωρών 
εργασίας του αστυνομικού προσω-
πικού. Σε ένα ευνομούμενο κράτος 
καμία ώρα εργασίας δεν πρέπει να 
μένει απλήρωτη και οι νόμοι που θε-
σπίζονται θα πρέπει να θωρακίζουν 
αυτήν την απαίτηση και όχι να θέ-
τουν αδικαιολόγητα πλαφόν που θί-
γουν το δικαίωμα πληρωμής έκαστης 
ώρας εργασίας.
Από πλευράς του, ο υφυπουργός Μα-
κεδονίας – Θράκης, παρέλαβε τον 
φάκελο που περιείχε τις προτάσεις 
της Ένωσης και αποδέχτηκε τον δί-
καιο χαρακτήρα των αιτημάτων μας. 
Επιπλέον, εξέφρασε την πρόθεσή του 
να συμβάλει ενεργά στην υλοποίηση 
τους, όπως έχει πράξει και για άλλα 
ζήτημα που αφορούν το αστυνομικό 
προσωπικό. Όπως είπε, πρωταρχική 
του μέριμνα είναι η πραγμάτωση της 
κυβερνητικής δέσμευσης για ενίσχυ-
ση των υπηρεσιών με νέο προσωπι-
κό, το οποίο πρέπει να κατανεμηθεί 
με ορθολογικό τρόπο ώστε να μην 
προκληθούν υπηρεσιακές αποκλίσεις 
και αγκυλώσεις. Έτσι, θα βρεθούν πε-
ρισσότεροι αστυνομικοί στους δρό-
μους, θα βελτιωθούν οι εργασιακές 
τους συνθήκες και θα εμπεδωθεί το 
αίσθημα ασφαλείας των πολιτών.

Πρόταση της ΕΑΥΘ για 
επέκταση του επιδόματος 
των 300 ευρώ σε όσους 
νοσούν ή τίθενται σε 
καραντίνα  λόγω Covid-19
Αίτημα προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊ-
δη και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη, 
κατέθεσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης διεκδικώ-
ντας τη χορήγηση του μηνιαίου επιδόματος των 300 ευρώ της υπ’ 
αριθ. 6002/18/10-α’ από 21-1-2017 ΚΥΑ στους αστυνομικούς που 
τίθενται σε καραντίνα λόγω covid-19. Ανέλαβε τη σχετική πρωτοβου-
λία αφουγκραζόμενη την αγωνία και το αδιέξοδο των μέλη της. 
Το αστυνομικό προσωπικό ήταν και παραμένει σημαντικός στυ-
λοβάτης της τεράστιας προσπάθειας που καταβάλλει η χώρα για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ωστόσο, ο φονικός ιός δεν κά-
νει εξαιρέσεις και έχει μεταδοθεί σε πολλούς αστυνομικούς εν ώρα 
καθήκοντος, παρότι τηρούσαν αυστηρά τα επιβαλλόμενα μέτρα 
προστασίας. Ως απόρροια αυτού, οι νοσούντες αστυνομικοί ή όσοι 
έχουν έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, τίθενται 
σε καραντίνα, όπως προβλέπεται από το ισχύον υγειονομικό πρω-
τόκολλο, και για όσες μέρες διαρκεί αυτή, δεν λαμβάνουν αποζημί-

ωση για τις ημέρες εργασίας πέραν του πενθημέρου και τις νυχτε-
ρινές ώρες εργασίας.
Όπως είναι αναμενόμενο, η οικονομική βλάβη που προκαλείται 
στους συγκεκριμένους αστυνομικούς είναι μεγάλη και αντανακλά-
ται στον οικογενειακό προϋπολογισμό τους. Τα χρηματικά ποσά που 
αναλογούν στις προαναφερόμενες ώρες εργασίας δεν είναι αμελη-
τέα και καθορίζουν σημαντικά το τελικό ύψος της μισθοδοσίας του 
αστυνομικού προσωπικού. Αν συνυπολογιστεί ότι ο συγχρωτισμός 
με ασθενείς covid-19 εν ώρα υπηρεσίας είναι ο λόγος που αρκετοί 
αστυνομικοί μολύνονται ή τίθενται προληπτικά σε καραντίνα, δικαι-
ολογείται απόλυτα το αίσθημα αδικίας που τους διακατέχει.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προτείνει την επέ-
κταση και χορήγηση του μηνιαίου επιδόματος των 300 ευρώ της 
υπ’ αριθ. 6002/18/10-α’ από 21-1-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 94/2018) 
στους αστυνομικούς που τίθενται σε καραντίνα επειδή είναι θετι-
κοί σε covid-19 ή έχουν έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο 
κρούσμα, εφόσον μέσω της διενεργηθείσας ιχνηλάτησης επαφών 
αποδεικνύεται ότι αυτό συνέβη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης 
υπηρεσίας. Επειδή σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος αποχής από 
την εργασία είναι μικρότερος του μηνός, το επίδομα να υπολογί-
ζεται σε τόσα τριακοστά όσα οι ημέρες αποχής από την υπηρεσία, 
μηνιαίως, ως είθισται.
Η Ένωση είναι πεπεισμένη ότι η υιοθέτηση της πρότασής της θα 
αποκαταστήσει την προκληθείσα οικονομική βλάβη και θα ικανο-
ποιήσει το αίσθημα δικαίου των αστυνομικών, οι οποίοι δοκιμάζο-
νται, ψυχή τε και σώματι, από την σφοδρή επέλαση της πανδημίας.
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Απάντηση στην πολιτική αδιαφορία είναι
ο αγώνας για σύγχρονη Αστυνομία!

Πολλά και χρόνια προβλήματα  -  Αναζητούνται λύσεις 

Με πάθος και αποφασιστικότητα τα μέλη 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσ-
σαλονίκης πραγματοποίησαν -το πρωινό 
της Δευτέρας 17 Μαρτίου- συμβολική πα-
ράσταση διαμαρτυρίας έξω από το υπουρ-
γείο Μακεδονίας-Θράκης, όπου στεγάζεται 
το πρωθυπουργικό γραφείο και επέδωσαν 
υπόμνημα με τα αιτήματά τους.
Στόχος της κινητοποίησης, η οποία έγινε με 
την αυστηρή τήρηση των μέτρων για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, ήταν η 
ανάδειξη του πραγματικού προσώπου των 
αστυνομικών, μακριά από στερεοτυπικές 
γενικεύσεις και πολιτικά τεχνάσματα. Οι 
συμμετέχοντες ξεκαθάρισαν ότι οι 55.000 
εργαζόμενοι της ΕΛ.ΑΣ. είναι αναπόσπα-
στο κομμάτι του ελληνικού λαού και ορκί-
στηκαν να υπηρετούν αποκλειστικά αυτόν. 
Από κει και πέρα, ο τρόπος λειτουργίας της 
αστυνομίας είναι ένα διαχρονικό έργο των 
κυβερνήσεων και η οποιαδήποτε εκτροπή 
βαραίνει τις ίδιες. Η μετακύλιση των ευθυ-
νών τους στο προσωπικό είναι μια προσφι-
λής πολιτική τακτική εδώ και δεκαετίες που 
πλέον δεν πείθει. Η σημερινή κοινωνία εί-
ναι υποψιασμένη και αντιλαμβάνεται κάθε 
προσπάθεια περισπασμού της προσοχής 
της από τα πραγματικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει.
Δεν είναι τυχαίο ότι όσο η πανδημία επα-
ναθεμελιώνει την ήδη ταλαιπωρημένη 

οικονομία, η χώρα ταλανίζεται από τα 
«lockdowns», η διαχείριση του μεταναστευ-
τικού ζητήματος είναι σε εξέλιξη και τόσα 
άλλα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, 
ο Έλληνας αστυνομικός επιλέγεται να δια-
δραματίσει και πάλι τον ρόλο του «κακού» 
πρωταγωνιστή σε ένα χιλιοπαιγμένο έργο.
Οι αστυνομικοί διαμηνύουν προς πάσα κα-
τεύθυνση ότι ως εργαζόμενοι, απαιτούν τη 
διασφάλιση του επαγγέλματος και την ηθική 
τους αποκατάσταση. Όσοι χρησιμοποιούν 
μεμονωμένα περιστατικά για να σπιλώσουν 
χιλιάδες αστυνομικούς που καθημερινά 
εκτελούν υπηρεσία με ελάχιστα μέσα και 
χωρίς να τους έχει δοθεί κανένα εχέγγυο 
για την ασφαλή άσκηση των πολυάριθμων 
καθηκόντων τους, οφείλουν να μην λησμο-
νούν τις θυσίες και τους νεκρούς αστυνο-
μικούς που έχει καταγράψει η ιστορία του 
Σώματος.
Η ΕΑΥΘ καταγγέλλει την απαράδεκτη στο-
χοποίησή των αστυνομικών και καλεί για 
άλλη μια φορά την κυβέρνηση και τα πολι-
τικά κόμματα να διαχωρίσουν τη θέση τους 
και να στηρίξουν εμπράκτως την Ελληνική 
Αστυνομία μέσω της υιοθέτησης των χρό-
νιων αιτημάτων της ως μέσο για τον εκ-
συγχρονισμό του Σώματος. Απάντηση στην 
πολιτική αδιαφορία είναι ο αγώνας για σύγ-
χρονη Αστυνομία!

αΥτή τήν αςτΥνομια
Θέλέτέ

αΥτή τήν αςτΥνομια
ΘέλοΥμέ
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Υπηρεσιακά προβλήματα που 
άπτονται των αρμοδιοτήτων 
του Αρχηγείου συζήτησαν ο 
Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμ-
ματέας της Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Θεσσαλονί-
κης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης και 
Γιώργος Χατζόπουλος –αντί-
στοιχα- με τον Γενικό Επιθε-
ωρητή Αστυνομίας Βορείου 
Ελλάδας, αντιστράτηγο Κων-
σταντίνο Σκούμα. Μετά την 
πρόσφατη συνάντηση που είχε 
το Προεδρείο της Ένωσης με 
την Ηγεσία της ΓΑΔΘ, κρίθηκε 
επιβεβλημένη η ενημέρωση 
του κ. Επιθεωρητή για εκκρε-
μή ζητήματα που αφορούν το 
αστυνομικό προσωπικό της 
Θεσσαλονίκης και ζητήθηκε η 
μεσολάβησή του.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης, δίνο-

ντας ως παράδειγμα την προ 
ολίγων ημερών αστυνομική 
επιχείρηση στο ΑΠΘ, ανέλυ-
σε συγκεκριμένες πτυχές των 
αστυνομικών πρακτικών που 
ακολουθούνται σε ανάλογες 
περιπτώσεις και εκθέτουν σε 
κίνδυνο τους αστυνομικούς. 
Για να είναι ασφαλέστερη 
και αρτιότερη η δράση τους, 
πρότεινε την έναρξη συνεκ-
παιδεύσεων, στις οποίες θα 
συμμετέχουν όλες οι εμπλε-
κόμενες Υπηρεσίες σε παρό-
μοιας κλίμακας επιχειρήσεις. 
Σαφώς, η πρόταση δεν έχει 
σκοπό να υπεισέλθει στον 
επιχειρησιακό σχεδιασμό 
του Σώματος, πλην όμως, αν 
εφαρμοστεί θα εξασφαλίσει 
τον καλύτερο συντονισμό 
των δυνάμεων.

Συνάντηση του Προεδρείου της ΕΑΥΘ 
με τον Αντιστράτηγο Κων. Σκούμα

Αρωγός επίλυσης υπηρεσιακών προβλημάτων

Πράξη ορισμένες από τις προτάσεις που κατατέθηκαν 

Ευήκοα ώτα από 
τον Επιθεωρητή 
Βορ. Ελλάδας 

Για τα προβλήματα και τις πα-
ρεμβολές στο υφιστάμενο σύ-
στημα ενδοεπικοινωνίας της 
ΕΛΑΣ, οι κ. Τσαϊρίδης και Χα-
τζόπουλος ζήτησαν την παρέμ-
βαση του κ. Επιθεωρητή, ού-
τως ώστε, να αναδειχθεί και να 
δρομολογηθεί η ανανέωση του 
εξοπλισμού, με συσκευές εν-
δοεπικοινωνίας τελευταίας τε-
χνολογίας και η επικοινωνία να 
γίνεται σε ένα «κλειστό» δίκτυο 
μετάδοσης. Επιπλέον, μετα-
φέρθηκε η ανάγκη ενίσχυσης 
των ΟΠΚΕ με νέα υπηρεσιακά 
οχήματα. Οι αστάθμητοι πα-
ράγοντες που ανακύπτουν εν 
ώρα υπηρεσίας, επιβάλλουν 
τον εφοδιασμό των Ομάδων 
με οχήματα που μπορούν να 
ανταπεξέλθουν σε επικίνδυνες 
πρακτικές, όπως λόγου χάρη 

καταδιώξεις. Επίσης, τονίστη-
κε η ανάγκη ενίσχυσης με νέο 
προσωπικό της ΔΑΕΘ και της 
Ομάδας «Δράση». Οι αστυνο-
μικοί των προαναφερόμενων 
Υπηρεσιών βρίσκονται νυχθη-
μερόν στην πρώτη γραμμή των 
επιχειρήσεων και της μάχης 
κατά της εγκληματικότητας, κι 
ως εκ τούτου, πρέπει να είναι 
πλήρεις δυνάμεων και επιχειρη-
σιακής ετοιμότητας.
Ο κ. Επιθεωρητής άκουσε με 
μεγάλη προσοχή τις τοποθετή-
σεις του Προεδρείου και πα-
ρατήρησε ότι τα ζητήματα τέ-
θηκαν στη σωστή κατεύθυνση. 
Δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει 
όλα τα αιτήματά, όπως πράτ-
τει κάθε φορά, και στόχος του 
είναι να δίνονται άμεσα λύσεις 
στα φλέγοντα θέματα.

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
ΚΑΙ ΥψΗΛΕΣ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σκοπευτικός Σύλλογος Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης «ΖΕΥΣ»

3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πρακτικής Σκοποβολής
Αστυνομικών Ελλάδος

Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Production 
Optics κατέλαβε στο 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πρακτικής Σκο-
ποβολής Αστυνομικών Ελλάδος, ο αρχιφύλακας και εκπαιδευτής 
της ΕΛ.ΑΣ. Γιώργος Πετρουλίδης, από την ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης 
(ΤΕΕΟ). Στην ίδια κατηγορία, ο ανθυπαστυνόμος Νικόλαος Γεωρ-
γουλέτης από τη ΔΑΕ Θεσσαλονίκης, κατέλαβε την 6η θέση. 
Και οι δύο είναι μέλη του νεοσύστατου Σκοπευτικού Συλλόγου 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης «ΖΕΥΣ» και συμμετείχαν 
στο πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 
2020, στο πεδίο βολής Μαλακάσας, υπό την αιγίδα της Αθλητι-
κής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος και της Σκοπευτικής Ομοσπον-
δίας Ελλάδος. 

ςΥναντήςή
τοΥ πΡοέδΡέιοΥ τής έαΥΘ 
μέ τήν ήγέςια τής γαδΘ

Ιδιαίτερα σημαντική και ουσιαστική ήταν η συνάντηση που 
είχε το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσα-
λονίκης, υποστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο με τη συμμετο-
χή ανωτάτων στελεχών της Ηγεσίας της Διεύθυνσης. Πραγ-
ματοποιήθηκε μετά από σχετικό αίτημα της Ένωσης και 
στην αρχή της το Προε-
δρείο ευχήθηκε καλή και 
γόνιμη θητεία σε όλους 
τους ανώτατους αξιωμα-
τικούς που ανανέωσαν 
τη θητεία τους σε καίριες 
θέσεις της ΓΑΔΘ, μετά τις 
πρόσφατες κρίσεις.
Κύριος στόχος ήταν να 
γίνει αποτίμηση της υπη-
ρεσιακής κατάστασης 
που βιώνουν οι αστυνο-
μικοί σε όλες τις Διευ-
θύνσεις της ΓΑΔΘ και να 
υπάρξει δέσμευση για 
την επίλυση ορισμένων 
χρόνιων προβλημάτων. 
Το Προεδρείο διατύπωσε 
τα σημαντικότερα ζητή-
ματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό και απαι-
τούν περαιτέρω ενέργειες της Υπηρεσίας για τη διευθέτη-
σή τους. Ειδικότερα, αιτήθηκε την άμεση αναθεώρηση των 
φυλασσόμενων ευπαθών στόχων. Η υφιστάμενη τακτική 
έχει ως αποτέλεσμα τη διαρκή κατασπατάληση δυνάμεων 
κι έχει μετατρέψει τη Διεύθυνση Ασφαλείας σε «Διεύθυνση 
φύλαξης στόχων με πολιτική περιβολή». Για να ομαλοποιη-
θεί η κατάσταση, πρέπει να επανεξεταστούν όλοι οι στόχοι 
και να πάψει η φύλαξη όπου δεν κρίνεται αναγκαία.
Στο ίδιο πνεύμα, πρέπει να εξορθολογιστούν οι φυλάξεις 
ανηλίκων και κρατουμένων νοσούντων από Covid-19 στα 
νοσοκομεία. Μόνο έτσι θα σταματήσουν οι αλόγιστες φυ-
λάξεις που πολλές φορές είναι άτοπες, όπως για παράδειγ-
μα στην περίπτωση που διατάχθηκε φύλαξη βρέφους έξι 
μηνών. Στη συνεχεία, το Προεδρείο αναφέρθηκε στις πο-
λυάριθμες και χρόνιες αποσπάσεις  μεταξύ των Αστυνομι-
κών Διευθύνσεων, οι οποίες προκαλούν τεράστιες και αξε-
πέραστες δυσλειτουργίες. Μονόδρομος για την καλύτερη 
κατανομή του προσωπικού είναι η επανεξέταση όλων των 
αποσπάσεων και η αποκλειστική ενίσχυση των Υπηρεσιών 
που παρουσιάζουν ελλείψεις. Τρανό παράδειγμα είναι η 
Διεύθυνση Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, η οποία 
παραδοσιακά ενισχύεται μόνο μέσω αποσπάσεων. Παρότι 
πέρασε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την επέκταση του 
αεροδρομίου και η Ένωση έχει πολλάκις διατυπώσει τις νέες 
ανακύψασες ανάγκες, μέχρι στιγμής η υπηρεσιακή κατά-
σταση δεν έχει μεταβληθεί στο παραμικρό. Το Προεδρείο 

έχει αιτηθεί επανειλημμένως τον διπλασιασμό της οργανι-
κής δύναμης και ζήτησε από την μεσολάβηση της Ηγεσί-
ας, ώστε να ασκηθεί συντονισμένη πίεση για την υιοθέτηση 
του αιτήματος. Επίσης, εκφράστηκε η κάθετη αντίθεση της 
Ένωσης στην τοποθέτηση συνοριακών φυλάκων στο αερο-
δρόμιο «Μακεδονία», ενέργεια η οποία θα προκαλέσει αλυ-

σιδωτά προβλήματα στις 
εσωτερικές λειτουργίες 
της Διεύθυνσης και θα 
αποτελέσει «ταφόπλακα» 
για τις τακτικές μεταθέ-
σεις.
Σε ότι αφορά τις απο-
σπάσεις στα νησιά, η 
Ένωση ζήτησε την εισα-
γωγή κριτηρίων για την 
επιλογή των αποσπα-
σμένων και την τήρηση 
σειράς προτεραιότητας. 
Εντούτοις, θα πρέπει να 
προσμετράται και η άπο-
ψη του εκάστοτε Αστυνο-
μικού Διευθυντή, ο οποί-
ος έχει πλήρη αντίληψη 
των υπηρεσιακών ανα-

γκών και της οικογενειακής κατάστασης των υπηρετούντων 
Αστυνομικών.
Με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια στο ΑΠΘ, η συζήτηση 
στράφηκε στον τρόπο παρέμβασης των αστυνομικών δυ-
νάμεων. Το Προεδρείο επισήμανε ότι σε μεγάλης κλίμακας 
επιχειρήσεις πρέπει να υπάρχει απόλυτος συντονισμός και 
σχεδιασμός, ούτως ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλλη-
λα μέτρα για να μην εκτίθενται σε κίνδυνο οι αστυνομικοί. 
Επειδή τόσο η κρατούσα, όσο και η διαφαίνουσα κατάστα-
ση, απαιτούν πλήρη εγρήγορση των αστυνομικών δυνάμε-
ων, επιβάλλεται να προβλεφθεί η ενίσχυση των διμοιριών με 
νέο προσωπικό. Επιπλέον, πρέπει να ξεκινήσουν οι αναγκαί-
ες εκπαιδεύσεις για το προσωπικό της ΔΑΕΘ. Η μακροχρό-
νια αναβολή τους, έχει υπηρεσιακό αντίκτυπο καθώς, όσοι 
αστυνομικοί μετακινηθήκαν στις διμοιρίες τα τελευταία 
χρόνια, δεν έχουν εκπαιδευτεί. Τέλος, επισήμανε ότι μετά 
την παραλαβή των νέων υπηρεσιακών οχημάτων, πρέπει να 
γίνει ανακατανομή των ήδη υπαρχόντων μεταχειρισμένων 
και να αποδοθούν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και στη ΔΑ-
ΚΑΘ, οι οποίες έχουν τεράστιες ανάγκες για νέα λειτουργι-
κά οχήματα.
Καθώς, οι περισσότεροι Διευθυντές της υφιστάμενης Ηγεσί-
ας μετρούν τη δεύτερη ή τρίτη θητεία τους, η Ένωση έφερε 
όλους προ των ευθυνών τους και απαίτησε να μην χαθεί 
κι άλλος πολύτιμος χρόνος. Η ΕΑΥΘ αναμένει τις ενέργειες 
των αρμόδιων και θα επανέλθει με κριτική στάση εφόσον 
δεν ευοδωθούν οι προσδοκίες της.

Ο Σκοπευτικός Σύλλογος Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης 
«ΖΕΥΣ», δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες και 
την εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού, δίνοντας έτσι δυ-
νατότητα σε όλους τους αστυνομικούς να έχουν πρόσβαση και 
σωστή καθοδήγηση σε όλα τα θέματα του αθλήματος της πρα-
κτικής σκοποβολής, που θα τους βοηθήσει να μάθουν, το σωστό 
χειρισμό των όπλων αλλά και των κανόνων ασφαλείας αυτών.
Η διοίκηση του Συλλόγου συνεχάρη του δύο αθλητές της για την 
μεγάλη επιτυχία και τους ευχήθηκε καλή συνέχεια, πάντα επιτυ-
χίες και καλό βόλι!



Συνάντηση
της ΕΑΥΘ με τον
Θεόδωρο Καράογλου
Ερώτηση στη Βουλή για την υπερωριακή 
νυχτερινή εργασία

Όλα τα «φλέγοντα» ζητήματα που απασχολούν τους αστυ-
νομικούς της Θεσσαλονίκης εξετάστηκαν στη συνάντηση 

που είχε το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης με τον βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Θε-
όδωρο Καράογλου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα τρέχοντα 
θέματα, όπως η αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυ-
νου και ανθυγιεινού και η εν γένει αντιμετώπιση του αστυνο-
μικού από την ελληνική Πολιτεία. Ειδικότερα, η Ένωση εξέ-
φρασε την αντίθεσή της στη δημιουργία Πανεπιστημιακής 
Αστυνομίας και την τοποθέτηση νεοπροσληφθέντων συνορι-
ακών φυλάκων στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ενέργειες που 
παρακάμπτουν τον συνήθη τρόπο των τακτικών μεταθέσεων 
και θα «καθηλώσουν» υπηρεσιακά εκατοντάδες αστυνομικούς 
που περιμένουν να μετατεθούν στον τόπο συμφερόντων τους. 
Πλέον, κάθε «παραθυράκι» στον Κώδικα Μεταθέσεων αποτε-
λεί εμπαιγμό και απομειώνει το ηθικό όσων υπομονετικά περι-
μένουν τη στιγμή της μετάθεσής τους. Στην κατεύθυνση αυτή, 
το Προεδρείο εξέφρασε την ανάγκη θεσμοθέτησης αξιοκρα-
τικού Κώδικα Μεταθέσεων για τις εσωτερικές μεταθέσεις και 
ζήτησε από τον κ. Καράογλου την ανάλογη παρέμβασή του. 
Επιπλέον, συζητήθηκε η πρόταση της Ένωσης για αύξηση του 
ανώτατου μηνιαίου και ετήσιου ορίου των ωρών νυκτερινής 
απασχόλησης και την αποπληρωμή του συνόλου των δεδου-
λευμένων νυχτερινών ωρών εργασίας του αστυνομικού προ-
σωπικού. Η εκτέλεση νυχτερινής εργασίας χωρίς την ανάλογη 
ανταμοιβή είναι ανεπίτρεπτη και για αυτό θα πρέπει άμεσα 
να υπάρξει πρόβλεψη για τροποποίηση του υφιστάμενου πλα-
φόν. 
Σε ότι αφορά τις εσωτερικές λειτουργίες των Yπηρεσιών, το 
Προεδρείο επισήμανε στον κ. Καράογλου ότι το σύστημα εν-
δοεπικοινωνίας της ΕΛΑΣ είναι ιδιαιτέρως επισφαλές και δέχε-
ται παρεμβολές πανταχόθεν, τροχοπεδώντας τις αστυνομικές 

επιχειρήσεις. Για να καλυφθούν τα κενά ασφαλείας, πρέπει 
να προβλεφθεί η ανανέωση του εξοπλισμού της ΕΛΑΣ με νέες 
σύγχρονες συσκευές ενδοεπικοινωνίας και να θωρακιστεί το 
δίκτυο μετάδοσης. Τέλος, αναφέρθηκε ότι μετά την πολύμη-
νη αναστολή αδειών και παρά την αδιάλειπτη παρουσία των 
αστυνομικών σε κάθε ανακύψασα ανάγκη, όπως για παρά-
δειγμα στην αντιμετώπιση της πανδημίας και τη φύλαξη των 
συνόρων στον Έβρο, είναι η μόνη εργασιακή ομάδα που έχει 
εξαιρεθεί από οποιασδήποτε μορφής ανταμοιβή, παρά την 
δέσμευση του πρωθυπουργού για έμπρακτη αναγνώριση της 
προσφοράς. 
Από την πλευρά του, ο κ. Καράογλου εξήρε την τεράστια προ-
σπάθεια των αστυνομικών κάτω από αντίξοες συνθήκες, και 
αναγνώρισε τη συνεισφορά και το δίκαιο των αιτημάτων. Δε-
σμεύτηκε ότι θα προωθήσει αρμοδίως όλες τις προτάσεις για 
τον εκσυγχρονισμό της ΕΛΑΣ και θα προσπαθήσει, με όποιο 
μέσο διαθέτει, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας του 
αστυνομικού προσωπικού εν γένει, αλλά και ιδιαιτέρως των 
αστυνομικών της ΓΑΔΘ. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 19 Μαρτί-
ου κατέθεσε ερώτηση προς τους υπουργούς Προστασίας του 
Πολίτη και Οικονομικών με αντικείμενο την «αύξηση ορίων 
υπερωριακής νυχτερινής εργασίας αστυνομικών». Τους καλεί 
να απαντήσουν αν «προβλέπεται να προχωρήσουν όπως στην 
περίπτωση της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού στην αύξηση 
των ορίων του ανώτατου μηνιαίου και ετήσιου ορίου ωρών 
υπερωριακής νυχτερινής εργασίας των αστυνομικών και να 
επαναφέρουν τις 64 ώρες;»
Να σημειωθεί ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπάλληλων Θεσσα-
λονίκης, βάσει του θεσμικού της ρόλου, ενημερώνει όλα τα 
πολιτικά πρόσωπα και τους δημόσιους φορείς της πόλης, ανα-
μένοντας ότι κι αυτοί από την μεριά τους θα προχωρήσουν 
στις απαραίτητες ενέργειες και θα ασκήσουν τις απαιτούμε-
νες πιέσεις ώστε τα σοβαρά και χρόνια προβλήματα της ΓΑΔΘ 
να βρουν επιτέλους τις πολυπόθητες λύσεις τους.

Η συντριπτική πλειονότητα 
των συναδέλφων που νό-
σησαν και νοσούν από τον 
κορονοϊό, κόλλησαν κατά 
την εκτέλεση της Υπηρεσί-
ας. Προφανώς γιατί εμείς 
και μόνο είμαστε άπαντες 
παρόντες στις υπηρεσίες 
και το δρόμο, όπως το υγει-
ονομικό προσωπικό στα νο-
σοκομεία. 
Σηκώσαμε και σηκώνουμε 
το μεγαλύτερο βάρος στη 
διαχείριση και τον περιορι-
σμό της διασποράς του ιού 
με αντάλλαγμα τους εκα-
τοντάδες (ίσως και χιλιά-
δες) ασθενείς συναδέλφους 
μας, ακόμη και νεκρούς. Η 

αλήθεια είναι βέβαια ότι, 
η Πολιτεία μας εμπιστεύ-
θηκε και αυτό τον ρόλο 
βάζοντας μας στη πρώτη 
γραμμή της μάχης, αφού 
ξεκάθαρα είμαστε οι μό-
νοι κατάλληλοι και για 
αυτό το πάρεργο, καθώς 
ο λοιπός δημόσιος τομέας 
την έβγαλε κυριολεκτικά 
στη «πούδρα».
Από εκεί και πέρα, το πα-
ράπονο μας στη τελική δεν 
είναι ότι μας επέλεξαν και 
για αυτό το σπουδαίο έργο 
-και όχι τυχαία αφού κά-
νεις άλλος δεν ήταν ικανός 
να το φέρει σε πέρας και 
το γνώριζαν καλά- αλλά το 
ότι αδιαφόρησαν για μία 
ακόμη φορά παντελώς για 
την προστασία της υγείας 
μας, καθώς δεν υπήρξε 

Στην πρώτη γραμμή και 
στο ταμείο μας ζητάνε
και τα ρέστα…

σοβαρός σχεδιασμός για 
μαζικά τεστ, εκτέλεση υπη-
ρεσίας ανά βάρδιες, χορή-
γηση όλων των αναγκαίων 
μέτρων προστασίας κλπ, 
και το ότι μας εξαίρεσαν 
επιδεικτικά και από υλι-
κές-χρηματικές ανταμοι-
βές. 
Παράλληλα, δεν μπήκαν 
καν στο κόπο να πράξουν 
και τα αυτονόητα όπως: να 
αυξήσουν το σχετικό κον-
δύλι και το όριο στις ώρες 
νυχτερινής εργασίας, οι 
οποίες και αυξήθηκαν κατά 
πολύ λόγω της υπερεργασί-
ας που οι ίδιοι μας οδήγη-
σαν. Επίσης, οι συνάδελφοι 
που νόσησαν έχασαν λόγω 
του κατ’ οίκον περιορισμού 
τους και της αποχής από 
την ενεργό υπηρεσία, αρκε-

τά σεβαστό χρηματικό ποσό 
από τη μη διάθεσή τους σε 
νυχτερινή και πέραν του 
πενθημέρου εργασία, αν και 
προφανέστατα η ασθένεια 
έπρεπε να θεωρείται ένεκα 
υπηρεσίας και να υπάρχει 
πρόβλεψη για χρηματική 
αποζημίωσή μας.
Στον αντίποδα, σύσσωμη η 
πολιτική ηγεσία της χώρας, 
για μια ακόμη φορά, μας 
στοχοποίησε και μας χρησι-
μοποίησε, εν γνώσει της, ως 
«απορροφητήρα» της οργής 
του κόσμου που προκάλε-
σαν και προκαλούν οι δικές 
τους λάθος πολιτικές επιλο-
γές και τοποθετήσεις..
Στο ταμείο λοιπόν, όχι μόνο 
δεν πήραμε όσα δικαιού-
μαστε, αλλά βρεθήκαμε να 
μας «ζητάνε και τα ρέστα»…
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Περί ενότητας 
ο λόγος...

ΕΝΑ ΜΠΡΑΒΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 
ΤΗΣ ΛΗΤΗΣ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σκέφτη-
κα πολύ για να καταλήξω ποιο από όλα 
τα μείζονα θέματα θα αναλύσω και θα 
προσπαθήσω να αναδείξω καταθέτο-
ντας τις δικές μου απόψεις. Θέματα 
όπως η αναγνώριση του επαγγέλματος 
μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, 
προσλήψεις με συνοπτικές διαδικασίες 
συνοριακών φυλακών σε αεροδρόμια 
και ειδικών φρουρών, τη νέα πανεπι-
στημιακή αστυνομία, τη φύλαξη των 
συνόρων αλλά και των δομών φιλοξενί-
ας μεταναστών και τέλος τις συνθήκες 
εργασίας εν μέσω πανδημίας κατά τον 
τελευταίο χρόνο στον οποίο βρισκόμα-
στε σε απόλυτο βαθμό στην 1η γραμμή. 
Κατόπιν σκέφτηκα πως όλα τα ανωτέρω 

θέματα είναι λίγο έως πολύ ή καλύτερα 
πάρα πολύ γνωστά σε όλους και χιλιοει-
πωμένα από όλους μας σε τέτοιο βαθμό 
που νομίζω έχουν κουράσει τους συνα-
δέλφους, οι οποίοι εκτός από την ανά-
δειξη ενός προβλήματος επιθυμούν και 
τη λύση του. Για αυτό το λόγο αποφάσι-
σα να γράψω μόνο για το κομμάτι του 
συνδικαλιστικού σώματος της ΕΛ.ΑΣ. το 
οποίο εν έτει 2021 παραμένει διχοτομη-
μένο σε κομμάτια ανάλογα με τα συμ-
φέροντα του καθενός.
Η άποψη μου είναι η εξής: οφείλουμε 
όλοι όσοι αποτελούμε κομμάτια του συν-
δικαλιστικού σώματος, έστω και αυτή 
την ύστατη ώρα για τον κλάδο μας, να 
ενωθούμε, να διεκδικήσουμε εκ μέρους 
των συναδέλφων όλα όσα μας αξίζουν, 
όλα όσα αποδείξαμε εμπράκτως ότι 
μας αξίζουν, από αυτή την κυβέρνηση, 
από αυτόν τον υπουργό διότι δηλώσα-
με βροντερό παρόν όταν μας ζήτησαν 

Αισθάνομαι υποχρέωση να συγχαρώ δημό-
σια τους συναδέλφους και τη διοίκηση του 
Τμήματος Τροχαίας Λητής Θεσσαλονίκης, 
διότι παράλληλα με την εφαρμογή των 
μέτρων περιορισμού της διάδοσης COVID 

να βάλουμε πλάτη σε όσες προκλήσεις 
ήρθαν μπροστά της και μπροστά μας. 
Αποδείξαμε πως ο Έλληνας και η Ελλη-
νίδα αστυνομικός είναι άψογοι επαγγελ-
ματίες και αξίζουν πολλά περισσότερα 
από όσα τους δίνονται.
Όλα αυτά πρέπει να γίνουν θεσμικά και 
υπό την αιγίδα της ΠΟΑΣΥ διότι αυτό 
περιμένει ο συνάδελφος διεκδικήσεις, 
εξ ονόματος του και όχι το βόλεμα το 
δικό μας ή των κολλητών μας. Η κλεψύ-
δρα τελειώνει κύριε πρόεδρε της ΠΟΑ-
ΣΥ. Οφείλετε -έστω και τώρα- να άρετε 
την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του πρω-
θυπουργού, οφείλετε να μας ενώσετε 
όλους όσοι είμαστε κομμάτια του συνδι-
καλισμού και όλοι μαζί να διεκδικήσου-
με αυτό που μας αξίζει.
Κύριε πρόεδρε της ΠΟΑΣΥ, το μήνυμα 
της κυβέρνησης προεκλογικά ήταν ή αλ-
λάζουμε ή βουλιάζουμε. Να θυμάστε... 
πως το ίδιο ισχύει και για μας!!!

19, συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους. 
Έχουν εντοπίσει και ακινητοποιήσει δεκά-
δες φορτηγά οχήματα, κυρίως αλλοδαπά, 
οι οδηγοί των οποίων πραγματοποιούσαν 
σκόπιμη και δόλια επέμβαση στη συσκευή 
ταχογράφου, με την χρήση μαγνητών, ηλε-
κτρονικών συσκευών ή παράνομου λογι-
σμικού, καθιστώντας την κυκλοφορία των 
οχημάτων επικίνδυνη για την ασφάλεια 
των λοιπών χρηστών της οδού. Η πρόκλη-
ση τροχαίων ατυχημάτων λόγω της κούρα-
σης των οδηγών, αλλά και της επίδρασης 
που έχουν οι συγκριμένες συσκευές στη 

Του αντιπροσώπου 
της ΕΑΥΘ στην ΠΟΑΣΥ
Αλέξιου Θεοδοσιάδη
 

Του αντιπροσώπου 
της ΕΑΥΘ στην ΠΟΑΣΥ, 
Ευάγγελου Αντωνίου

Του αντιπροσώπου της ΕΑΥΘ στην ΠΟΑΣΥ 

Ευάγγελου Σμυρλή
 

σωστή λειτουργία επιμέρους συστημάτων 
ασφαλείας των οχημάτων, όπως τα συστή-
ματα υποβοήθησης φρένων, το σύστημα 
ευστάθειας και ο περιοριστής ταχύτητας, 
είναι –δυστυχώς- πολύ συχνά φαινόμενα.
Με την επιτυχία τους αυτή, συντελούν 
στην ενίσχυση του αισθήματος ασφαλεί-
ας των πολιτών, αποσπούν τα κολακευ-
τικά σχόλια του κοινού και δημιουργούν 
θετικότατες εντυπώσεις για την υπηρεσία 
τους και γενικότερα για το Σώμα της Ελλη-
νικής Αστυνομίας.
Και πάλι συγχαρητήρια…
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Την πλήρη, κατηγορηματική και κάθετη αντίθεσή της στην επιχειρού-
μενη «Σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων», 
εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. 
Πανθομολογουμένως, η κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά πα-
νεπιστήμια δεν είναι η ευκταία. Εδώ και πολλά χρόνια, οι εντάσεις, οι 
έκνομες ενέργειες και οι καταστροφές, στοιχειοθέτησαν ένα φαινό-
μενο που οδήγησε, όπως ήταν αναμενόμενο, σε ένα καθεστώς ασυ-
δοσίας. Η κυβέρνηση επιχείρησε να βελτιώσει τις συνθήκες προωθώ-
ντας την νομοθετική διάταξη περί προστασίας των πανεπιστημιακών 
κτηρίων και την κατάργηση του ασύλου. Πλέον, οι Αρχές, συμπερι-
λαμβανομένης της Ελληνικής Αστυνομίας, μπορούν και επεμβαίνουν 
αυτεπαγγέλτως εντός των χώρων του πανεπιστημίου όταν τελούνται 
αξιόποινες πράξεις. Κατά συνέπεια, η πρόσληψη 1.000 αστυνομικών 
ειδικής κατηγορίας δεν αποτελεί υποστηρικτική ενέργεια για την καλύ-
τερη δυνατή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Αντιθέτως, ρίχνει 
«λάδι σε μια φωτιά» που δεν έχει σβήσει ακόμη.
Το πρόβλημα μέσα στα πανεπιστήμια προκαλείται από συγκεκριμένες 
ομάδες ατόμων, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από τις 
διμοιρίες των ΔΑΕ και τις υπόλοιπες ειδικές ομάδες της ΕΛΑΣ. Καθώς, 
ο χαρακτήρας των νέων Ομάδων θα είναι περισσότερο εποπτικός 

παρά επεμβατικός, τα στελέχη της νέας Ομάδας πιθανότατα θα απο-
τελέσουν κινούμενους στόχους και θα κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή 
από συντονισμένες επιθέσεις σε βάρος τους.
Η Ελληνική Αστυνομία οφείλει να είναι ένα ομογενοποιημένο και αδι-
αίρετο Σώμα, χωρίς να διασπάται σε υποκατηγορίες αστυνομικών 
που την απομακρύνουν από τη βασική αποστολή της, δηλαδή τη 
γενική αστυνόμευση όλης της πόλης και την άμεση επέμβαση στα 
ανακύψαντα περιστατικά. Το πρόβλημα στα ελληνικά πανεπιστήμια 
δεν θα λυθεί με εικόνες αστυνομοκρατίας που θα φέρουν το αντίθε-
το αποτέλεσμα από το επιθυμητό και θα διασπάσουν περαιτέρω το 
πολύπαθο Σώμα της ΕΛΑΣ. Αυτό που απαιτείται είναι η διαμόρφωση 
ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου, που θα εφαρμόζεται απαρέγκλιτα 
και θα θωρακίζει τη λειτουργία των αστυνομικών και δικαστικών Αρ-
χών.
Θα πρέπει επιτέλους, η Ελληνική Αστυνομία να ασχοληθεί με τα πρω-
ταρχικά της καθήκοντα, τα οποία είναι η ασφάλεια των πολιτών και η 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Κι αυτό θα γίνει μόνο όταν τα 
πολιτικά κόμματα αντιληφθούν ότι η επανειλημμένη δημιουργία νέων 
ειδικών Ομάδων, δεν αποτελεί πανάκεια. Άλλωστε, με μια πρόχειρη 
ματιά στο παρελθόν ελάχιστες από αυτές μακροημέρευσαν. 

ΟΧΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

STOP στον στρουθοκαμηλισμό

Άνανδρες ενέργειες 
οι επιθέσεις σε σπίτια 
αστυνομικών

Την αμέριστη συμπαράστασή της στους 
αστυνομικούς, τα σπίτια των οποίων 
έχουν γίνει στόχος τρομοκρατικών επι-
θέσεων, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Κάνει λόγο 
για άνανδρες ενέργειες, τις οποίες η ελ-
ληνική κοινωνία έχει απορρίψει και τονί-
ζει ότι το κράτος Δικαίου δεν εκφοβίζε-
ται και οι λειτουργοί του δεν κάμπτονται. 
Καλεί την Πολιτεία να ενεργοποιηθεί 
–επιτέλους- προκειμένου να μην κλονι-
στεί επουδενί η κοινωνική ασφάλεια και 
συνοχή.
Ταυτόχρονα, εκφράζει την πεποίθησή 
της ότι ήρθε η ώρα, η κυβέρνηση, η Δι-

καιοσύνη και η πολιτική και φυσική Ηγε-
σία του υπουργείου Προστασίας του Πο-
λίτη, να πάψουν να στρουθοκαμηλίζουν 
και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την προστασία αυτών που βλέπουν 
τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, 
συμπαρασυρόμενες από την ορμή των 
επιθέσεων. Θεωρεί αν μη τι άλλο, ειρω-
νικό και επικίνδυνο, τα άτομα που συλ-
λαμβάνονται να συμμετέχουν σε τέτοιες 
ενέργειες, να αφήνονται ελεύθερα με 
συνοπτικές διαδικασίες και την επόμενη 
ημέρα να επιστρέφουν στις βάσεις τους. 
Όπως επίσης, στην παρούσα συνθήκη 
είναι αδιανόητο οι αστυνομικοί της Κρα-
τικής Ασφάλειας και της Αντιτρομοκρα-
τικής Υπηρεσίας να απασχολούνται σε 
πάρεργα, εκτός πλαισίου της αποστολής 
τους.  
Η ΕΑΥΘ καλεί την Ηγεσία να συναισθαν-
θεί την κρισιμότητα της κατάστασης 

και να αντιληφθεί ότι αυτή τη στιγμή, το 
μόνο πρόβλημα δεν είναι ο covid-19 και 
ευπαθείς στόχοι δεν είναι μόνο οι ανα-
γνωρίσιμοι πολίτες. Σε μια Πολιτεία που 
δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη δέουσα δη-
μόσια ασφάλεια, όλοι δυνητικά γίνονται 
ευπαθείς στόχοι.
Τέλος, καλεί τον υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη να αναλάβει προσωπικά την 
κατάσταση και τον καλεί να θυμηθεί ότι 
από ανάλογη επίθεση χάθηκε, προ ετών, 
ο πιο στενός του συνεργάτης. Κι αυτό 
γιατί όσο το υπουργείο συνεχίζει να λαμ-
βάνει τις απόπειρες τρομοκράτησης των 
αστυνομικών ως μη γενόμενες, ενισχύ-
ει το αίσθημα ανομίας και ατιμωρησίας 
των δραστών. Η Ένωση ζητά την έγκαιρη 
θωράκιση της κοινωνίας καθώς σε διαφο-
ρετική περίπτωση οι επόμενες ημέρες θα 
είναι ακόμα πιο δύσκολες για τη χώρα.

«Να μην φαγωθούμε 
μεταξύ μας»

Το τελευταίο διάστημα 
παρακολουθούμε ότι τα 
πράγματα όλο και δυσκο-
λεύουν στη χώρα. Σχεδόν 
σε καθημερινή βάση, οι πο-
λίτες διαμαρτύρονται και 
διαδηλώνουν, με φωνές 
και κινητοποιήσεις. Επαγ-
γελματικές, μαθητικές, φοι-
τητικές ομάδες βρίσκονται 
αντιμέτωποι με τους αστυ-
νομικούς στους τόπους 
των διαδηλώσεων. Ασκού-
νται πιέσεις εκατέρωθεν 
και άλλοτε είναι ομαλά όλα 
και άλλοτε γίνεται ένας χα-

μός... και «διαλύεται το σύ-
μπαν» από προβοκάτορες 
και χημικά! 
Φαύλος κύκλος. Το παιχνίδι 
είναι γνωστό από τον 19ο 
αιώνα και μετά, με όλες τις 
εξουσίες που πέρασαν να 
το εφαρμόζουν πάνω «στις 
πλάτες μας»!
Αυτές (οι εξουσίες κάθε 
φορά), έχουν τις τεχνικές 
να στρέφουν τις -κάθε 
λογής- κοινωνικές τάξεις 
εναντίον των αστυνομικών 
και εκατέρωθεν. Να γίνο-
νται τα επεισόδια και μετά 
όλο αυτό να το βαφτίζουν 
«βία» και στη συνέχεια να 
το καταδικάζουν. Φυσι-
κά βοηθοί τους στο έργο, 

έχουν τα Μ.Μ.Ε. και κυρί-
ως τα τηλεοπτικά κανάλια 
που είτε προπαγανδίζουν 
είτε βομβαρδίζουν το κοι-
νό ανηλεώς, με μονταρι-
σμένα πλάνα βίας από τα 
επεισόδια, εφαρμόζοντας 
μάλιστα τον Φρόιντ, τον  
ψυχαναλυτή, που υποστή-
ριζε ότι, «οι μάζες μπορούν 
να χειραγωγηθούν και να  
χρησιμοποιήσεις προς όφε-
λός σου τις επιθυμίες τους 
και τους φόβους τους». 
Όμως, όλα έχουν ένα όριο 
κύριοι. Κουραστήκαμε να 
σας ακούμε να καταδικά-
ζετε και να ξανακαταδικά-
ζετε από τα τηλεοπτικά πά-
νελ και από κάθε βήμα που 

σας δίνεται,  τη «βία από 
που και αν προέρχεται», 
όπως λέτε, γιατί με τον τρό-
πο σας τη «συντηρείτε» και 
η βία τείνει να γίνει ανεξέ-
λεγκτη! Δεν το καταλαβαί-
νετε; Δεν το αντιλαμβάνε-
στε; 
Εδώ χρειάζονται οι πραγ-
ματικοί ηγέτες μέσα στην 
κοινωνία, μέσα στο συνδι-
καλισμό και οπουδήποτε 
αλλού, να δώσουν κατευ-
θύνσεις, ώστε να προλά-
βουμε το μεγαλύτερο κακό 
που θα μπορούσε να συμ-
βεί, να «φαγωθούμε μεταξύ 
μας»...
Έως εδώ... επιτέλους! 

Γκαζάκια σε οικίες Αστυνομικών! 
Γκαζάκια σε οχήματα Αστυνο-
μικών! Βόμβες μολότοφ κατά 
Αστυνομικών! Και…9 Μαρτίου 
δολοφονική επίθεση σε Αστυνο-
μικό! Ε, και; Αστυνομικός είναι, 
ήξερε τι τον περιμένει. Ας πρόσε-
χε! 23 Μαρτίου επίθεση σε σύζυ-
γο Αστυνομικού. Ε, και; Γυναίκα 
Αστυνομικού είναι! Ας πρόσεχε 
ποιον παντρεύτηκε!

Ναι. Αυτές τις δικαιολογίες 
ακούσαμε είτε ψιθυριστά ,είτε 
φωναχτά για τα δύο συμβά-
ντα. Και έτσι πέρασαν και 
αυτά και θα έρθουν και άλλα. 
Και κάπως έτσι θα ξεχαστούν 
και οι ευθύνες όλων αυτών 
που εδώ και μήνες, ασελγούν 
με διάφορους τρόπους πάνω 
στον Αστυνομικό!
Και ποιοι είναι αυτοί; Όλοι που  
δυναμιτίζουν το κλίμα με όλες 
τις πράξεις τους και τις δηλώ-
σεις τους με πρωταγωνιστές 
τον υπουργό μας, τον πρω-
θυπουργό και τον αρχηγό της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
συνεπικουρούμενοι από τα 

Ακούστε τους 
Αστυνομικούς

παπαγαλάκια συγκεκριμένων 
ΜΜΕ (εντύπων και τηλεοπτι-
κών) και ορισμένους πολιτι-
κούς. Ναι όλοι αυτοί, οι οποίοι 
δεν έχουν προβεί σε καμία 
απολύτως ενέργεια για να ελα-
χιστοποιηθούν αυτές οι πράξεις 
βίας και αρκούνται μόνο στην 
καταδίκη αυτών.  Χορτάσαμε 
«κύριοι» από τις καταδίκες σας. 
Λόγια του αέρα είναι, τα οποία 
ειπώθηκαν για το θεαθήναι και 
για τίποτα άλλο. Ναι, «κύριοι». 
Εσείς είστε αποκλειστικοί υπεύ-
θυνοι για όσα έχουν γίνει και θα 
όσα θα επακολουθήσουν!!!
Και, αν θέλετε έστω και την 
ύστατη στιγμή να προλάβετε τα 

επερχόμενα και να διορθώσετε 
τις καταστάσεις, ακούστε επιτέ-
λους για πρώτη φορά τη βάση, 
τους Αστυνομικούς του πεζο-
δρομίου, αυτούς που βιώνουν 
καθημερινώς τα πάνδεινα. Προ-
χωρήστε σε βελτιωτικές ενέρ-
γειες και παραμερίστε τους αυ-
λικούς σας, τους κόλακές σας, 
τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες 
και τους επαγγελματίες-κομμα-
τικούς συνδικαλιστές. Απλά εί-
ναι τα πράγματα. Πραγματική 
βούληση χρειάζεται. Ειδάλλως..
Το επόμενο αίμα Αστυνομικού 
που θα χυθεί θα λερώσει και τα 
δικά σας χέρια!

Του Αλέξανδρου Σφελινιώτη
Μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΥΘ
 

Του αντιπροσώπου 
της ΕΑΥΘ στην ΠΟΑΣΥ,
Νέστορα Τσουτσάνη
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Ένας χρόνος από την  απόπειρα εισβολής στις Καστανιές 

Ο ΕΒΡΟΣ ΔΕΝ ΕΠΕΣΕ
Επετειακό βίντεο για τους «πρωταγωνιστές» αστυνομικούς της ΕΥΑΘ 

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε την 28η Φεβρουαρίου 
από την έναρξη των πρωτοφανών επεισοδίων στις 
Καστανιές του Έβρου. Εκεί όπου ορδές προσφύγων 
και μεταναστών επιχείρησαν –υπό την καθοδήγηση 
της Τουρκικής κυβέρνησης- να εισβάλουν στην Ελ-
λάδα και σε Ευρωπαϊκό έδαφος. Η Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης δημιούργησε επε-
τειακό βίντεο για να τιμήσει την προσφορά και την 
αυτοθυσία των αστυνομικών που προέταξαν –μαζί 
με τα στελέχη των υπολοίπων σωμάτων ασφάλειας- 
τα στήθη τους στην άκρως επιθετική κίνηση των αλ-
λοδαπών και του γειτονικού κράτους. Στο συγκινη-
τικό βίντεο εμφανίζονται μέλη της ΕΑΥΘ, τα οποία 
συμμετείχαν στις επιχειρήσεις του Έβρου, μοιράζο-
νται τις εμπειρίες τους για το κρίσιμο χρονικό διά-
στημα και εξιστορούν τα όσα βίωσαν για περίπου 
ένα μήνα στα ελληνοτουρκικά σύνορα.
Υπενθυμίζεται ότι με υψηλό αίσθημα καθήκοντος, 
αναρίθμητοι  αστυνομικοί ζήτησαν οικειοθελώς να 
συμμετάσχουν στη μεγάλη επιχείρηση προάσπισης 
των συνόρων και ήδη το απόγευμα της πρώτης μέ-
ρας (28η Φεβρουαρίου), εκατοντάδες αστυνομικοί 
από όλη την Ελλάδα αφήνουν τις πόλεις τους και 
κινούνται προς τον Έβρο. Ανάμεσα τους βρίσκονταν 
διμοιρίες της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσε-
ων Θεσσαλονίκης, ομάδες ΟΠΚΕ και μεμονωμένοι 
αστυνομικοί από κάθε Αστυνομική Διεύθυνση της 
Θεσσαλονίκης. Για πολλές μέρες, στη συνοριογραμ-
μή ξεσπούν βίαια επεισόδια, υποκινούμενα ανοιχτά 
από τις τουρκικές αρχές, με τα σώματα ασφαλεί-
ας και τις ένοπλες δυνάμεις να δίνουν νυχθημερόν 
έναν συγκλονιστικό αγώνα. Όλοι όσοι συμμετείχαν 
σε εκείνες τις επιχειρήσεις, έχουν να θυμούνται τη 
στήριξη των ακριτών που ζουν στα χωριά της περι-
οχής, που βοήθησαν τα μέγιστα, υλικά και ηθικά.
Ο Έβρος δεν έπεσε. Η Ελλάδα άντεξε. Και τα στελέχη 
της ΕΛ.ΑΣ. απέδειξαν στο πεδίο την ετοιμότητα και 
τη κατάρτισή τους, διατηρώντας απάτητα τα ελλη-
νικά εδάφη σε χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες.

Συνάντηση του προέδρου 
της Ένωσης με τον δήμαρχο 
Ωραιοκάστρου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Με αφορμή επίθεση που εκδηλώθηκε σε δομή φιλοξενίας στο Ωραι-
όκαστρο, ο δήμαρχος της περιοχής, Παντελής Τσακίρης απεύθυνε 
πρόσκληση σε συνάντηση στον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρο Τσαϊρίδη. Η πρόσκληση έγινε 
αποδεκτή και οι δύο άντρες συζήτησαν σε βάθος για τα προβλήμα-
τα αστυνόμευσης που αντιμετωπίζει ο δήμος, αναζητώντας λύσεις. 
Κατά κύριο λόγο, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην έλλειψη αστυνό-
μευσης, η οποία έχει επιφέρει αίσθημα ανασφάλειας στους δημότες 
και έχει δώσει πεδίο δράσης σε παραβατικά άτομα. Ο πρόεδρος της 
Ένωσης επισήμανε ότι το ΤΑ Ωραιοκάστρου, όπως και τα περισσότε-
ρα Τμήματα Ασφαλείας, παρουσιάζει έλλειψη προσωπικού. Ως απο-
τέλεσμα, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μια εποχούμενη περιπολία ανά 
οκτάωρο και εκτελείται μια κοινή περιπολία του ΤΑ Ωραιοκάστρου 
και του ΤΑ Δέλτα. Αυτό είναι δώρο άδωρον, καθώς δημιουργεί μια 
αχανή περιοχή αστυνόμευσης, που εμπεριέχει δύο βιομηχανικές πε-
ριοχές και δεν μπορεί να καλυφθεί από ένα και μόνο όχημα.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος ανέφερε ότι έχει τη βούληση να 
βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό των αστυνομικών υπηρεσιών, παρα-
χωρώντας στην Ελληνική Αστυνομία κτιριακές εγκαταστάσεις που 
βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Ωραιοκάστρου. Μάλιστα, 
όπως είπε, παρά τις επιστολές που έχει αποστείλει προς τη φυσική 
και πολιτική Ηγεσία του Σώματος, ακόμα δεν έχει λάβει κάποια απά-
ντηση. Φυσικά, όλοι θα περίμεναν ότι η Ηγεσία θα αξιοποιούσε άμε-
σα μια τόσο γενναιόδωρη κίνηση, ιδίως όταν η αναδιάρθρωση της 
Αστυνομίας το 2017, βασίστηκε αποκλειστικά στην άνευ κόστους 
στέγαση των υπηρεσιών. Καθώς, αρκετά Τμήματα φιλοξενούνται σε 
κακοσυντηρημένα και επισφαλή κτίρια, η ΕΑΥΘ ευελπιστεί ότι η Ηγε-
σία θα αποκριθεί θετικά στην πρόταση του δημάρχου.
Ο κ. Τσαϊριδης μετέφερε την πάγια θέση της Ένωσης για ουσιαστική 
ενίσχυση των ΑΤ και ΤΑ, τα οποία αποτελούν “κύτταρο” της αστυνό-
μευσης και “βιτρίνα” της ΕΛΑΣ. Για να είναι ασφαλείς οι Δήμοι και 
με χαμηλούς δείκτες μικροεγκληματικότητας, τα Τμήματα πρέπει να 
είναι υπέρπληρη και όχι ελλειμματικά.

Συνάντηση ΕΑΥΘ
με τον βουλευτή
Χάρη Καστανίδη
Όλη η «βεντάλια» των θεμάτων που απασχολούν 
τους αστυνομικούς, βρέθηκε στο επίκεντρο της συ-
νάντησης του προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης με τον βουλευτή Α’ Θεσσα-
λονίκης του ΚΙΝΑΛ, Χάρη Καστανίδη. Τέθηκαν όλα 
τα εκκρεμεί ζητήματα που απασχολούν το αστυνο-
μικό προσωπικό και απαιτούν πολιτική βούληση για 
την επίλυσή τους.
Το Προεδρείο επανέλαβε την πάγια θέση του για 
αλλαγή του οργανογράμματος του αεροδρόμιου 
«Μακεδονία» και την ενίσχυσή του μόνο με μετατιθέ-
μενους αστυνομικούς βάσει της επετηρίδας. Παράλ-
ληλα, εξέφρασε τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη 
δημιουργία Πανεπιστημιακής Αστυνομίας υπαγόμε-
νης στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Μετά την ανάλυση των επιμέρους παραμέτρων από 
το προεδρείο και την κατάθεση των σχετικών εγγρά-
φων, ο κ. Καστανίδης τοποθετήθηκε επί των θεμά-
των. Αρχικά, τόνισε ότι η Αστυνομία πρέπει να έχει 
συγκεκριμένο ρόλο βάσει της αποστολής της και να 
περιοριστεί η δημιουργία νέων ομάδων που επιφορ-
τίζονται με παρεμφερή καθήκοντα, πλην όμως, δεν 
μεταβάλλουν ουσιωδώς το παρεχόμενο αστυνομικό 
έργο. Για την στελέχωση του αεροδρόμιου «Μακεδο-
νία», ανέφερε ότι η ασφάλεια μιας τόσο σημαντικής 
υποδομής, δεν επιτρέπει πειραματισμούς και «αλχη-
μείες». Αναφερόμενος στη δημιουργία Πανεπιστημι-
ακής Αστυνομίας , συμφώνησε με την πρόταση της 
Ένωσής και δήλωσε ότι η ομάδα φύλαξης πρέπει να 
εποπτεύεται απευθείας στον Πρύτανη. Τέλος, όπως 
ενημέρωσε, τις θέσεις του αυτές θα τις μεταφέρει 
και στα αρμόδια κοινοβουλευτικά όργανα.

Δέσμευση για ενημέρωση των 
κοινοβουλευτικών οργάνων
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Ημέρα μνήμης των πεσόντων
αστυνομικών εν ώρα καθήκοντος

Δωρεά στολών μάχης
στην ομάδα «Δράση»

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 ιδιώτες, ενώ παράλληλα 
θα είναι ευκολότερη η ταυτοποίησή τους στις εκ-
δηλώσεις.
Για την έκδοση της κάρτας, κάθε μέλος κανονικά 
θα πρέπει να προσέρχεται στα γραφεία της Ένω-

Κάρτα μέλους
της ΕΑΥΘ

Τρισάγιο στη μνήμη των αστυνομικών 
που έδωσαν τη ζωή τους προασπι-
ζόμενοι τη δημόσια ασφάλεια και το 
κοινό καλό, τέλεσε το (ψυχό)Σάββα-
το 6 Μαρτίου η Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Έγινε στο 
Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, 
στο Μνημείο πεσόντων Αστυνομικών 
εν ώρα υπηρεσίας.
Η θυσία των αστυνομικών που έχα-
σαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας 
στέκει φωτεινός και άσβηστος φά-
ρος, για να θυμίζει στην Πολιτεία ότι 
οι αστυνομικοί είναι συστατικό και 
αδιάσπαστο κομμάτι κάθε ευνομού-

προσφορά ζωής από τους  αστυνομικούς
20 Μαΐου η επόμενη αιμοδοσία της ΕΑΥΘ

Φωτεινός και άσβηστος φάρος η θυσία τους

Πραγματικά   συγκινητική   και   εντυπωσιακή   ήταν   η ανταπόκριση   των   μελών   της   Ένωσης   
Αστυνομικών Υπαλλήλων   Θεσσαλονίκης   στα   δύο   καλέσματα   για αιμοδοσία.   Φιλοξενήθηκαν   στο   
Αστυνομικό   Μέγαρο,   με την πρώτη να πραγματοποιείται στις 12 Φεβρουαρίου και η δεύτερη στις 
22 Μαρτίου 2021. 
Τους   τελευταίους   μήνες,   οι   ανάγκες   για   αίμα   είναι τεράστιες και η προσπάθεια για την κάλυ-
ψη αυτών είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των υφιστάμενων συνθηκών. Η αυθόρμητη ανταπόκριση και 
προσφορά των αστυνομικών είχε   ως   αποτέλεσμα   τη   συγκέντρωση   ικανού   αριθμού φιαλών, οι 
οποίες θα ενισχύσουν την Τράπεζα Αίματος που διατηρεί   η   Ένωση   στο   νοσοκομείο   ΑΧΕΠΑ   και   
κατ’ επέκταση θα βοηθήσουν συγγενείς –και όχι μόνο- που το έχουν   ανάγκη.   Όπως   επιβάλλει   το   
υγειονομικό πρωτόκολλο,   οι   ώρες   προσέλευσης   των   εθελοντών αιμοδοτών   προκαθορίστηκαν   
με   ραντεβού   και   κατά   τη διάρκεια   των   αιμοληψιών   τηρήθηκαν   απόλυτα   τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας. Η ΕΑΥΘ αισθάνεται την ανάγκη   να   ευχαριστήσει   για   ακόμη   μια   φορά   το 
προσωπικό   του   Τμήματος   Αιμοδοσίας   του   Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ για τις πολύτιμες υπηρεσίες του. 
Η   επόμενη   ομαδική   εθελοντική   αιμοδοσία   της   Ένωσης έχει οριστεί και θα πραγματοποιηθεί την 
Πέμπτη 20 Μαΐου 2021   στην   έδρα   της   Διεύθυνσης   Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.     

σης, ωστόσο λόγω των μέτρων τήρησης κατά της 
διασποράς της covid-19, και για όσο διάστημα 
διαρκεί η εξάπλωση της πανδημίας, θα επικοι-
νωνεί με e-mail (eaythes@gmail.com), όπου θα 
πρέπει να συμπληρώσει νέα φόρμα εγγραφής, 
με την οποία παρέχει τη συγκατάθεση του για 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, βάσει 
του σχετικού Κανονισμού. Στη συνέχεια, θα πα-
ραλάβει την κάρτα μέλους.
Στόχος της Ένωσης είναι τα μέλη να απολαμ-
βάνουν οικονομικές παροχές και διευκολύνσεις 
από ιδιώτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
συνεργαστούν μαζί της. Οι μέχρι σήμερα αντι-
δράσεις των μελών, αποδεικνύουν ότι οι συγκε-

Στολές μάχης, οι οποίες αποτέλεσαν προ-
σφορά του κ. Δημήτρη Μανάρη και του 
«Εβλογημένο νηστίσιμο», δώρισε η Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης στα 
στελέχη της ομάδας «Δράση». 
Η συγκεκριμένη ομάδα δραστηριοποιείται 
σε σημεία που παρουσιάζεται αυξημένη 
εγκληματικότητα και τα στελέχη της έχουν 
επωμιστεί ένα σημαντικό και ουσιώδες κομ-

μενης κοινωνίας, όσο κι αν κάποιοι 
επιμένουν να τους αντιμετωπίζουν 
σαν αναλώσιμους. 
Το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα, οι 
αστυνομικοί προσπαθούν να πείσουν 
τον πολιτικό κόσμο ότι το να είσαι 
αστυνομικός είναι ένα επικίνδυνο 
επάγγελμα, ξεπερνά την ανθρώπι-
νη λογική. Κι ενώ, μετά από κάθε 
θλιβερό γεγονός και απώλεια αστυ-
νομικών, όλοι διατείνονται ότι θα 
στηρίξουν τη θεσμοθέτηση της ανα-
γνώρισης του επαγγέλματος ως επι-
κίνδυνου-ανθυγιεινού, πολύ σύντομα 
ξεχνούν τις δεσμεύσεις τους. 

μάτι της αστυνόμευσης. Για το λόγο αυτό, 
θα πρέπει άμεσα να ενισχυθεί με μόνιμο 
προσωπικό και όχι με μεσοβέζικες λύσεις 
μέσω αποσπάσεων από άλλες Αστυνομικές 
Διευθύνσεις.
Η Ένωση αισθάνεται την ανάγκη να ευχαρι-
στήσει θερμά για την τόσο σημαντική προ-
σφορά τους, τον κ. Μανάρη και το «Εβλογη-
μένο νηστίσιμο» και για την εν γένει στήριξη 
που επιδεικνύουν στις πρωτοβουλίες της 
Ένωσης. Επίσης, ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχί-
σει να στηρίζει τα μέλη της, να αναδεικνύει 
τα προβλήματα και να συμμετάσχει στην 
ανάληψη πρωτοβουλιών για την βελτίωση 
των εργασιακών συνθηκών τους.

κριμένες ενέργειες χαίρουν καθολικής αποδο-
χής, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια 
για σύναψη νέων συμφωνιών με σημαντικές 
επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης.

Όμως, οι αστυνομικοί, οι οποίοι δεν 
ξεχνούν τους νεκρούς τους και καθη-
μερινά διακινδυνεύουν τη σωματική 
ακεραιότητα τους, τα κροκοδείλια 
δάκρυα και οι μεγαλόστομες δη-
λώσεις των πολιτικών δεν αρκούν. 
Πρέπει επιτέλους, οι υποσχέσεις να 
αντικατασταθούν με την έμπρακτη 
αναγνώριση του έργου και της κοινω-
νικής προσφοράς του Έλληνα αστυ-
νομικού, η οποία φτάνει μέχρι την 
αυτοθυσία. 
Το αυτονόητο αίτημά εκ παραλλήλου 
θα αποτελέσει μια συμβολική πράξη 
στη μνήμη των εκατοντάδων πεσό-
ντων αστυνομικών εν ώρα καθήκο-
ντος, τους οποίους κανείς δεν ξεχνά 
και μνημονεύουν. 
Στο τρισάγιο παρέστησαν: 
• Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας 
Βορείου Ελλάδας, αντιστράτηγος 
Κωνσταντίνος Σκούμας, 

• Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος Λάζα-
ρος Μαυρόπουλος, 
• Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων 
και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων 
της ΠΟΑΣΥ, Σταύρος Φέτκος,
• εκπρόσωποι της Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και 
της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κε-
ντρικής Μακεδονίας.
Παρότι η τελετή πραγματοποιήθηκε 
με εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό 
ατόμων λόγω των προβλεπόμενων 
υγειονομικών διατάξεων, η σκέψη 
όλων είναι αφιερωμένη στους αστυ-
νομικούς, που έφυγαν τόσο νωρίς. 
Η αστυνομική οικογένεια είναι φτω-
χότερη, αλλά όπως κάθε οικογένεια 
δεν λησμονεί τα μέλη της όσα χρόνια 
κι αν περάσουν. 
Αθάνατοι!


