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ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΔΙ.ΑΣ.:

Διαμαρτυρία της Ε.Α.Υ.Θ. έξω από 
το Δικαστικό Μέγαρο Θεσ/νίκης

ΤΕΛΟΣ
στις δολοφονικές

επιθέσεις
κατά αστυνομικών

Πρωτοφανής η συμμετοχή 

Εκλογές
της Ένωσης:

Ψήφισαν 3.981 
αστυνομικοί 

από τους 4.659 
εγγεγραμμένους

Ο.Π.Κ.Ε.:
Η εγκληματικότητα 
εξελίσσεται,
οι εκπαιδεύσεις 
μειώνονται

Υ.ΜΕ.Τ.: Η Yπηρεσία που τα κάνει όλα και συμφέρει



πιο σημαντικές συνδικαλιστικές 
και αστυνομικές ειδήσεις που 
αφορούν και επηρεάζουν τον 
Κλάδο μας.
Τα έντυπα της εφημερίδας θα 
διανέμονται δωρεάν σε όλες τις 
Υπηρεσίες της ΓΑΔΘ. Παράλ-
ληλα, θα τοποθετηθούν ειδικά 
stands της Ένωσης στο Αστυ-
νομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 
και σε άλλες κεντρικές Υπηρεσί-
ες, απ’ όπου οι Αστυνομικοί θα 
μπορούν να την προμηθεύονται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της κυκλο-
φορίας της. 
«Η φωνή των Αστυνομικών» φι-
λοδοξεί να εκπληρώσει με κάθε 
τρόπο τον τίτλο της και πηγαί-
νοντας ένα βήμα παραπέρα, 
να κάνει τη φωνή λέξεις σε 
χαρτί, γιατί ως γνωστόν «scripta 
manent».
Οι Αστυνομικοί της Θεσσαλο-
νίκης από σήμερα έχουν ένα 
βήμα για να ακουστεί η φωνή 
τους για όσα τους απασχολούν 
σε υπηρεσιακό επίπεδο. 
Παρακαλούμε, όποιος συνά-
δελφος επιθυμεί να εκφράσει 
κάποια θέση, πρόταση ή πα-
ράπονο που αφορά ζητήματα 
αστυνομικού, υπηρεσιακού ή 
οικονομικού ενδιαφέροντος, 
μπορεί να αποτυπώσει εγγρά-
φως τις σκέψεις του και να τις 
αποστείλει στο email της Ένω-
σης: eaythes@gmail.com.
Η φωνή μας είναι πιο δυνατή 
όταν είμαστε ενωμένοι. 
«Η φωνή των Αστυνομικών» εί-
ναι η δική σου φωνή. 
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“Η φωνή των
Αστυνομικών”

Την επανέκδοση της εφημε-
ρίδας, μετά από πολύχρονη 

απουσία, σχεδόν δέκα ετών,  
αποφάσισε το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Ένωσης Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
Το φύλλο, με τη νέα ονομασία 
«Η φωνή των Αστυνομικών», θα 
κυκλοφορεί κάθε τρεις μήνες 
και έχει σκοπό να ενώσει και 
να δυναμώσει τη φωνή όλων 
των αστυνομικών, αναδεικνύ-
οντας τα σοβαρά προβλήματα 
του Σώματος και κυρίως προ-
τείνοντας εφαρμόσιμες λύσεις. 
Με την αναστολή της κυκλο-
φορίας της εφημερίδας, οι 
Αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης 
απείχαν από την επίσημη έντυ-
πη ενημέρωση των πεπραγμέ-
νων και των δράσεων του Σω-
ματείου.
«Η φωνή των Αστυνομικών» 
στοχεύει στην έγκυρη πληρο-
φόρηση των υπηρετούντων 
στη ΓΑΔΘ από το επίσημο και 
αναγνωρισμένο συνδικαλιστικό 
Όργανο που τους εκπροσωπεί, 
και στη δημόσια τοποθέτηση 
με απόψεις των εκλεγμένων 
της ΕΑΥΘ.
Με μόνιμες στήλες και προσω-
πικά άρθρα, οι αναγνώστες θα 
ενημερώνονται πλήρως για τις 
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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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Editorial
Γράφει ο Τσαϊρίδης Θεόδωρος

Σχεδόν μετά από μία δεκαετία, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Θεσσαλονίκης αποφάσισε να επανεκδώσει αυτή την 
εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας. 
Στόχος μας είναι όλοι οι συνάδελφοι της πόλης να αποκτή-
σουν ένα βήμα δημόσιου διαλόγου, να καταγράψουμε και 
να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί όλων των υπηρεσιών της 
Θεσσαλονίκης καθώς και να επισημάνουμε τις χρόνιες πα-
θογένειες του Σώματος.
Παθογένειες δεκαετιών, που κανείς δεν τις αγγίζει, κανείς 
δεν τις αναδεικνύει και οι οποίες συνεχίζουν να μαστίζουν 
το σώμα της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο δυστυχώς σε αμέτρητες περι-
πτώσεις  λειτουργεί με αναξιοκρατία και αδιαφάνεια.
Κρίσεις Αξιωματικών, μεταθέσεις αστυνομικών, εξοπλισμός 
υπηρεσιών, έλλειψη πρωτοβουλιών, έκθεση αστυνομικών σε 
κίνδυνο, καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων είναι μόνο 
μερικά από τα χρόνια προβλήματα, τα οποία θα μπορούσε 
η εκάστοτε Κυβέρνηση να επιλύσει αν πραγματικά επιθυ-
μούσε τη λειτουργία μίας Αστυνομίας ανεξάρτητης, μακριά 
από πελατειακές σχέσεις.
Κανείς δεν μπορεί να μας απαντήσει ποια ακριβώς είναι τα 
αξιοκρατικά κριτήρια με τα οποία κρίνονται οι αστυνομικοί 
της ΕΛ.ΑΣ., όπως επίσης και για ποιον λόγο οι κρίσεις διεξά-
γονται κάθε χρόνο. 
Το αποτέλεσμα αυτής της τακτικής έχει διττή σημασία, κα-
θώς όχι μόνο δεν δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε αξιω-
ματικό να παρουσιάσει το έργο του, το οποίο απαιτεί του-
λάχιστον βάθος διετίας, αλλά ταυτόχρονα τον αναγκάζει 
υπό την πίεση των ετήσιων κρίσεων να μην αναλαμβάνει 
ουσιαστικές πρωτοβουλίες και να καταλήγει απλώς να κάνει 
διαχείριση των προβλημάτων. 

Αξιοκρατικός κώδικας εσωτερικών μεταθέσεων!
Γιατί άραγε η Πολιτική και η Φυσική Ηγεσία δεν προχωρούν 
στη σύσταση μίας αρμόδιας επιτροπής, ώστε να θεσπιστεί 
ένας αξιοκρατικός κώδικας μεταθέσεων, ο οποίος θα απο-
κλείσει μία και έξω τις πελατειακές σχέσεις που έχουν στη-
θεί εδώ και δεκαετίες μεταξύ πολιτικών, αξιωματικών και 
συνδικαλιστών; 
«Σχέσεις» που καταπλακώνουν τις επιθυμίες των συναδέλ-
φων για ένα καλύτερο υπηρεσιακό αύριο.
Μία διαδικασία από τις πλέον αναξιοκρατικές, κατά την 
οποία ο οποιοσδήποτε Διοικητής μπορεί, χωρίς την παραμι-
κρή αιτιολογία, να απομακρύνει τον οποιονδήποτε αστυνο-
μικό από την υπηρεσία, ενώ ο οποιοσδήποτε αστυνομικός 
μπορεί να αλλάξει υπηρεσία μόνο εφόσον γνωρίζει τον “κα-
τάλληλο” άνθρωπο.
Αυτά και άλλα χρόνια προβλήματα έχει σκοπό να αναδεί-
ξει η εφημερίδα της Ένωσής μας, με αποκλειστικό σκοπό 
να αλλάξει επιτέλους ο απαρχαιωμένος και αναξιοκρατικός 
τρόπος λειτουργίας της ΕΛ.ΑΣ.
Εξάλλου, η πρωτοφανής και μαζική συμμετοχή σας στις 
εκλογές του Απριλίου, η οποία ξεπέρασε κάθε προηγούμε-
νο, δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο αποτυχίας, αλλά απο-
δεικνύει και την αδήριτη ανάγκη να ενώσουμε τη φωνή μας 
υπερασπίζοντας όλα όσα ορκιστήκαμε ότι θα σεβόμαστε 
και θα υπηρετούμε.
Η Ένωση ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σας. Το ίδιο να κάνε-
τε και εσείς στα καλέσματά της.
Όλοι εμείς είμαστε η εικόνα της αστυνομίας. Εμείς είμαστε 
η φωνή της. Και τώρα οι αστυνομικοί έχουν τη δική τους 
φωνή. «Η φωνή των αστυνομικών». 
Καλή ανάγνωση!
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Διαμαρτυρία της Ε.Α.Υ.Θ. έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

Ψήφισμα συμπαράστασης από Δήμο Θεσσαλονίκης και ΑΠΘ 

Tέλος στις δολοφονικές 
επιθέσεις κατά αστυνομικών

Συναντήσεις με τα πολιτικά κόμματα
μετά τις δολοφονικές επιθέσεις 
Μόνη λύση η ισχυρή πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα

Όσοι σωπάσουν τώρα, θα είναι από συνενοχή

Αντιδρώντας στις αλλεπάλληλες επι-
θέσεις κατά των αστυνομικών, η 

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσα-
λονίκης, όπως προανήγγειλε, πραγματο-
ποίησε στις αρχές Ιουνίου παράσταση 
διαμαρτυρίας έξω από το Δικαστικό 
Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
Μετά το πρωτοφανές περιστατικό που 

σημειώθηκε το Σάββα-
το, 2 Ιουνίου, έξω από 
τα Πανεπιστήμια, με την 
ενέδρα που στήθηκε σε 
λεωφορείο της ΥΑΤ, στο-
χοποιώντας τον Έλληνα 
αστυνομικό και αφή-
νοντας περιθώρια να 
θεωρείται αναλώσιμος 
για την εκτόνωση φαι-
νομένων, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ένωσης 
ενημέρωσε τον προϊ-
στάμενο της Εισαγγελί-
ας Θεσσαλονίκης. Όπως 
τονίσαμε, υπάρχει επιβε-

βλημένη ανάγκη διερεύνησης των πε-
ριστατικών βίας κατά των συναδέλφων 
μας, τα οποία ξεκάθαρα σκοπεύουν στη 
δολοφονία αστυνομικού. 
Η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και 
η Δικαιοσύνη επιβάλλεται, μέσω των 
θεσμικών λειτουργιών τους, να δώσουν 
ένα τέλος στην ασυδοσία και την ατι-

μωρησία συγκεκριμένων ατόμων, που 
επικαλούνται δήθεν ιδεολογίες για να 
εκφράσουν τα βίαια ένστικτά τους.
Η έναρξη προκαταρκτικής εξέτασης 
από την Εισαγγελία Πρωτοδικών για 
τη δολοφονική επίθεση το βράδυ του 
Σαββάτου, η καταδίκη του περιστατι-
κού από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, από 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και από 
πολιτικούς εκπροσώπους είναι ένα 
πρώτο βήμα, ώστε να ξεκινήσει ένας 
διευρυμένος διάλογος για τους ανα-
ρίθμητους τραυματισμούς αστυνομι-
κών την τελευταία δεκαετία, αλλά και 
την ακατανόητη ψυχραιμία της Πολι-
τείας έναντι αυτών. 
Η αξία της ζωής δεν υπολογίζεται με 
δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Ας ενώσουμε τις φωνές μας για να 
προστατέψουμε τον Έλληνα αστυνο-
μικό.
Όσοι σωπάσουν τώρα, θα το κάνουν 
από συνενοχή.

Μετά την αύξηση επιθέσεων κατά αστυ-
νομικών και με αποκορύφωμα τη δολοφο-
νική επίθεση κατά των Αστυνομικών της 
ΥΑΤ το βράδυ του Σαββάτου, 2 Ιουνίου, 
έξω από τα Πανεπιστήμια, στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης, το προεδρείο της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης 
προχώρησε σε διαδοχικές συναντήσεις με 
εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων 
στην πόλη μας και ζήτησε τη σθεναρή το-
ποθέτησή τους για το θέμα.
Οι απρόκλητες επιθέσεις κατά των 
αστυνομικών προσβάλλουν την ίδια τη 
δημοκρατία, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι για 
να βρεθεί λύση στο ζήτημα, πρέπει να 
υπάρξει ισχυρή πολιτική βούληση και 
αποφασιστικότητα. 
Όπως τονίζει η Ένωση, αυτό που απομέ-
νει είναι να δούμε αν υπάρχει αληθινή 
θέληση για μια σύγχρονη Αστυνομία με 
ασφαλείς εργαζόμενους ή όχι.

Μάλιστα τη συμπαράστασή τους για τη 
δολοφονική επίθεση κατά των αστυνο-
μικών της ΥΑΤ εξέφρασαν με ψηφίσμα-
τα ο Δήμος Θεσσαλονίκης καθώς και το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Στην ίδια κατεύθυνση, ορισμένα μόνο 
πολιτικά κόμματα καταδίκασαν το περι-
στατικό, συναισθανόμενα την πραγμα-
τική διάσταση του προβλήματος, ενώ 
αλγεινή εντύπωση προκαλεί η σιωπή 
των υπολοίπων, με το προεδρείο της 
Ένωσης να αναμένει εύλογα την κατα-
δίκη και από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμ-
ματα.
«Κανείς δεν επιτρέπεται να σωπάσει 
μπροστά στην επαίσχυντη απόπειρα δο-
λοφονίας 20 αστυνομικών», υπογραμ-
μίζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι 
συνάδελφοί τους δεν είναι ούτε αναλώ-
σιμοι ούτε αριθμοί.
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“Κόσμημα” για τους πολίτες, “παιδιά για όλες τις δουλειές” για την ΕΛ.ΑΣ

Αποδυναμώνουν τις Ομάδες ΔΙΑΣ 
Μήνυση για τη μη χορήγηση στολών 
Τα αξεπέραστα προβλήματα που παρουσιάζουν οι Υπηρε-
σίες, και δη οι μάχιμες, αποτύπωσαν οι φετινές μεταθέσεις 
εντός της ΓΑΔΘ. Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το πρωτοφα-
νές φαινόμενο να επιθυμούν να αποχωρήσουν ταυτόχρονα 
τόσοι αστυνομικοί από την Ομάδα ΔΙΑΣ. Η οριακή υπηρεσι-
ακή κατάσταση και οι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα έχουν 
αποκαρδιώσει τους αστυνομικούς και δυσκολεύουν την επί-
τευξη του έργου τους.
Όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε κρούσει τον κώδωνα 
του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται ουσιαστικό ενδι-
αφέρον για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που ταλανίζουν 
την Υπηρεσία και όχι επιδερμική προσέγγιση. Δυστυχώς, όμως, 
τα προβλήματα της Ομάδας ΔΙΑΣ δεν διαφέρουν στο πέρασμα 
του χρόνου και μάλιστα αντί να επιλύονται, οξύνονται. 
Σ’ αυτή τη δύσκολη χρονικά συγκυρία θα περιμέναμε από 
τη Διοίκηση των Ομάδων ΔΙΑΣ να βρίσκεται δίπλα στο προ-
σωπικό έμπρακτα. Αντ’ αυτού, δεν έχει πραγματοποιήσει συ-
γκέντρωση προσωπικού εδώ και πάρα πολλούς μήνες, απο-
φεύγοντας να έρθει αντιμέτωπη με τη φωνή και τις απόψεις 
των συναδέλφων μας, οι οποίοι είναι οι απόλυτοι γνώστες 
της πραγματικότητας και των αναγκών. Οι πολυάριθμες φε-
τινές αιτήσεις μεταθέσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με 
τα λιμνάζοντα προβλήματα της Υπηρεσίας, τις συνέπειες των 
οποίων βιώνουν οι υπηρετούντες στις Ομάδες ΔΙΑΣ.
Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ κατεβαίνουν από 
τις μηχανές τους για να απασχοληθούν στη φύλαξη ευπαθών 

στόχων, την ίδια ώρα που οι Ομάδες έχουν μειωθεί δραμα-
τικά και οι τομείς αρμοδιότητας κατανέμονται δυσανάλογα. 
Επιπρόσθετα, η μη χορήγηση στολών εδώ και 8 χρόνια έχει 
επιβαρύνει οικονομικά τους συναδέλφους μας. Για τον λόγο 
αυτό, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης κατέ-
θεσε μήνυση στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών και αναμένει 
την απόφαση. Για το θέμα η ηγεσία του Σώματος επικαλείται 
αόριστες δικαιολογίες και χρόνιους διαγωνισμούς, οι οποίοι 
ποτέ δεν τελεσφορούν.
Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί αστυνομικοί, που υπηρε-
τούν εδώ και πολλά χρόνια στις Ομάδες ΔΙΑΣ, έχουν διαγνω-
στεί με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας, τα οποία οφείλο-
νται σε μεγάλο βαθμό στις συνθήκες εργασίας. Όμως, ακόμα 
κι αυτό δεν φαίνεται να ευαισθητοποιεί την Ηγεσία για να 
ανανεώσει το προσωπικό.
Καλούμε τον Διευθυντή της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης 
άμεσα να λάβει πρωτοβουλίες που θα αλλάξουν το υπηρε-
σιακό τοπίο της ΔΙΑΣ και θα συμβάλουν στην ανάκαμψη του 
αξιόμαχου. Την ίδια στιγμή που για τους πολίτες οι Ομάδες 
Δίας θεωρούνται το «κόσμημα» της ΕΛ.ΑΣ., η ανύπαρκτη 
αντιμετώπιση των προβλημάτων έχει καταστήσει τους συνα-
δέλφους μας «παιδιά για όλες τις δουλειές» με τις ευλογίες 
των διοικούντων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επιτυχία μιας 
Διοίκησης κρίνεται από την ικανότητά της να αξιοποιεί στον 
μέγιστο βαθμό το προσωπικό της και να το διατηρεί ικανο-
ποιημένο.

Γράφει ο Αντωνόπουλος Γεώργιος, ΔΙΑΣ

Στραγγίξατε τις τσέπες μας,
αλλά όχι το φιλότιμό μας

 -Τι φοράς ρε; Τρύπιο παντελόνι; Πώς είσαι έτσι;
-Καλύτερα να σωπάσεις. Δεν έχω άλλο. Τρία 
παιδιά έχω. Πότε θα μας φέρουν στολές; 
Επρεπε να έχουμε πάρει εδώ και δύο χρόνια 
χειμερινές. 
- Ασ’ τα αυτά. Καλοκαίρι είναι. Βάλε την καλο-
καιρινή.
- Ποια; Οσο την είδες εσύ, άλλο τόσο την είδα 
κι εγώ. Γυμνοί θα καβαλάμε σε λίγο. Τίποτα δεν 
μας έδωσαν.
    …
22 χρόνια υπηρεσίας. 
Τι θέλω εγώ εδώ; Η γυναίκα μου απορεί. «22 
χρόνια στον δρόμο, δεν βαρέθηκες; Πιάσε     
κάνα γραφείο. Σακατεύτηκες. Ολες οι σειρές 
σου βολεύτηκαν».
     Το σκέφτομαι... Ολοι το ίδιο πληρωνόμαστε 
αλλά στα δύσκολα είμαστε λίγοι. Θα φύγω. 
    …
Ανοίγω την τηλεόραση.
«Αστυνομικοί έσωσαν πολίτες από την πύρινη 
λαίλαπα».
Στο πλάνο μπαίνουν έξι συνάδελφοι της ΔΙΑΣ. 
Μιλάει ο Αρχιφύλακας. 
«Δύσκολες οι εικόνες που αντικρίσαμε όταν ήρ-

θαμε», λέει. «Φωνές. Κόσμος να ζητάει 
βοήθεια και, δυστυχώς, νεκροί». 
«Βοηθούσαμε όπως μπορούσαμε», λέει ο Βα-
σίλης. «Ο Αρχιφύλακας έπαιρνε πολλούς στην 
πλάτη του, γιατί ήταν καμένοι απ’ την κορφή 
ως τα νύχια και πονούσαν. Τους βοηθούσαμε 
να ανέβουν στις βάρκες...»
Και μετά ο Δημήτρης. 
 «Η πιο δύσκολη στιγμή», λέει, «ήταν όταν βρήκα 
έναν ηλικιωμένο μέσα στο σπίτι του ξαπλωμένο. 
Αρνούνταν να βγει». 
-Καίγεται η περιουσία μου, δεν πάω πουθενά. 
 - Αν δεν έρθεις, θα καούμε μαζί, του είπα. 
«Δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια», 
λέει. «Σηκώθηκε και φύγαμε. Η φωτιά ήταν δί-
πλα μας. Φοβήθηκα πολύ αλλά δεν έπρεπε να 
το δείξω».
Το πλάνο ξανά στον Αρχιφύλακα. «Ηταν γύρω 
στα 500 άτομα στην παραλία εκείνη τη στιγ-
μή», αφηγείται, «όταν επιβιβάστηκαν στα σκά-
φη όλοι, τότε ηρεμήσαμε». 
Για μια στιγμή νιώθει περήφανος. Για μια στιγμή. 
Τότε θυμάται ότι βρήκε το κοριτσάκι λίγο αργό-
τερα νεκρό, αγκαλιά με το σκυλάκι της. 
Δακρύζει. Δεν μπορεί να μιλήσει. 

Οι άλλοι σκύβουν τα κεφάλια. Ξεχνάνε τη στιγ-
μή που ένιωσαν περήφανοι, γιατί βοήθησαν   
500 ανθρώπους  να σωθούν και νιώθουν ότι 
έπρεπε να κάνουν κι άλλα. 
Επρεπε να την είχαν σώσει. 
Εκαναν περισσότερα από ό,τι μπορούσαν, σί-
γουρα, αλλά γιατί ρε γαμώτο; Επρεπε να ‘χουν 
κάνει κι άλλα...  Τζάμπα πληρώνονται; Πόσα 
παίρνουν; 
Πόσο κοστίζει η ζωή ενός ανθρώπου; Με-
τριέται; 
Το νεκρό κοριτσάκι αγκαλιά με το σκυλάκι. Κοί-
τα να δεις που νομίζουν ότι πρέπει να  ζητήσουν 
και συγγνώμη... Ετοιμοι είναι. 
Τι θέλω και τα βλέπω και με παίρνουν τα ζου-
μιά; 
Είναι που στο κοριτσάκι βλέπω τα παιδιά μου. 
Πω, πω, πω. Δεν μπορώ με τίποτα να μπω στη 
θέση του πατέρα. 
Τι να πεις; Ευτυχώς που κάηκε κι αυτός μαζί με 
τον γιο του για να μη ζήσει με τον πόνο; 
Τραγικό.
    …
Πουθενά δεν πάω.
Οχι ρε, δεν στραγγίξαμε από φιλότιμο. Οι τσέ-
πες μας στραγγίξανε κι έτσι όπως πάμε θα μας
δείτε γυμνούς πάνω στις μηχανές.
Βάλε σφαίρα και καβάλα ρε… Είσαι η τελευ-
ταία τους ελπίδα.

Υ.Γ.  Εάν ποτέ χρειαστεί, που το απεύχομαι, θα 
κάνουμε τα πάντα ακόμα και «γυμνοί». 
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Η εγκληματικότητα 
εξελίσσεται,
οι εκπαιδεύσεις 
μειώνονται Η αιχμή του δόρατος

Επίσκεψη στις Ομάδες Πρόληψης
και Καταστολής Εγκλήματος

Επίσκεψη στις Ομάδες Πρόληψης και 
Καταστολής Εγκλήματος

Με ένα περιπολικό η ΟΠΚΕ για όλη την πόλη

Τις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ), μετά 
τη μεταφορά της Υπηρεσίας στο κτίριο που στέγαζε το πρώην ΑΤ 

Μενεμένης, στην περιοχή του Δενδροποτάμου, επισκέφθηκε στις αρ-
χές Ιουνίου το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσ-
σαλονίκης. Οι συνθήκες εργασίας και τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει το προσωπικό αποτέλεσαν τα δύο σημαντικά ζητήματα στα οποία 
επικεντρώθηκε η συζήτηση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. 
Αρχικά, μεταφέρθηκε και καταγράφηκε η μεγάλη δυσαρέσκεια των 
αστυνομικών για τη μείωση των εκπαιδεύσεων. Οι ΟΠΚΕ πρέπει να 
έχουν το προσωπικό τους σε καλή φυσική κατάσταση και πλήρως ενη-
μερωμένο σε θέματα πρακτικής σκοποβολής, αυτοάμυνας και ελέγ-
χων, καθώς οι αστυνομικοί επιλαμβάνονται καταστάσεων που απαι-
τούν υψηλή εκπαίδευση και συντονισμό. Παρατηρείται όμως το εξής 
παράδοξο φαινόμενο: τη στιγμή που η εγκληματικότητα εξελίσσεται 
και εισάγει νέες τεχνικές, η Ελληνική Αστυνομία περικόπτει τις εκπαι-
δεύσεις και πλέον, αντί για δύο ανά έτος, γίνεται μία. 
Μείωση σημειώθηκε και στον αριθμό των φυσιγγίων που ρίπτονται 
στις εκπαιδεύσεις, δημιουργώντας αίσθημα ανασφάλειας στους αστυ-
νομικούς αλλά και αφήνοντας αναξιοποίητο καινούργιο και υπάρχο-
ντα οπλισμό.
Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι  οι ίδιοι εξέφρασαν την ικανοποίησή 
τους για την απεμπλοκή των ΟΠΚΕ από τη φύλαξη ευπαθών στόχων, 
απόφαση που τους επιτρέπει να είναι απόλυτα προσηλωμένοι στην 
αποστολή της Υπηρεσίας τους. Παρ’ όλα αυτά οι αστυνομικοί δεν 
επαρκούν για να καλύψουν τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες και η 
Διοίκηση έχει ήδη αιτηθεί την ενίσχυση με νέο προσωπικό.
Ακόμη όμως και σε αυτή την «επίλεκτη» υπηρεσία υπάρχει σοβαρό 
πρόβλημα με την έλλειψη οχημάτων. Είναι αδιανόητο στις ΟΠΚΕ, των 
οποίων η έννοια είναι ταυτόσημη με τις συνεχείς μετακινήσεις, να μην 
έχουν χορηγηθεί οχήματα τα οποία μπορούν να αντεπεξέλθουν στις 
ευμετάβλητες υπηρεσιακές συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Η Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης δεσμεύτηκε να μεταφέρει 
στην ηγεσία της ΓΑΔΘ την ανάγκη ενίσχυσης της ΟΠΚΕ με νέα οχήμα-
τα, ώστε να αναζητηθεί τρόπος επίλυσης του ζητήματος.
Τέλος, μετά τη μεταστέγαση της Υπηρεσίας πραγματοποιούνται κα-
θημερινά βελτιωτικές κινήσεις για τη διαμόρφωση των χώρων, ενώ η 
ΕΑΥΘ δεσμεύτηκε να αναλάβει την αναμόρφωση των αποδυτήριων 
για την εξυπηρέτηση των υπηρετούντων συναδέλφων.

Γράφει ο 
Παπαγεωργίου Ιωάννης

Είναι 2018, Αύγουστος. Μέσα καλοκαιριού και πολλοί πολίτες λεί-
πουν με άδειες. 
Η πόλη είναι σχετικά άδεια και όπως πάντα είναι η καλύτερη περί-
οδος για κλέφτες, ληστές και διαρρήκτες. 
Η υπηρεσία μου, η ΟΠΚΕ, αποκαλείται το δυνατό χαρτί στην κατα-
στολή της βαριάς εγκληματικότητας. 
Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η συγκεκριμένη υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη 
αριθμεί περίπου πενήντα μάχιμους αστυνομικούς. 
Μάλλον λίγοι για μια πόλη 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων. Αλλά 
αυτό θα το κρίνουν άλλοι. 
Από αυτούς τους πενήντα, λοιπόν, διατάζουν μια ομάδα κάθε 
εβδομάδα να πάει στην Κέρκυρα, για να συνδράμει στο πρόβλημα 
με τον ΧΥΤΑ. 
Κάθε τρεις με τέσσερις μήνες διατάζουν άλλη ομάδα  να πάει για 
έναν μήνα στη Μυτιλήνη, υποστηρίζοντας τις δυνάμεις για τη δια-
χείριση του μεταναστευτικού. 
Ετσι δύο ομάδες ενισχύουν άλλους νομούς. 
Το καλοκαίρι, λοιπόν, έχουμε και εμείς κάποιες μέρες άδεια. 
Αρα, μένουν ακόμα λιγότεροι. 
Από αυτούς που απομένουν, τους ζητούν να βγουν περιπολία και 
να φανούν αποτελεσματικοί. 
Ξέρετε πώς; 
Ολιγάριθμοι, ως έχουν, αλλά και χωρίς οχήματα κατάλληλα για τη 
δουλειά τους. 
Η υπηρεσία μας διαθέτει εννιά οχήματα τύπου 4X4. Ολα είναι με 
παρά πολλά χιλιόμετρα. 
Από αυτά, τα τέσσερα είναι εδώ και μήνες στην ΥΤΕΒΕ περιμένο-
ντας ανταλλακτικά που δεν έρχονται και ίσως είναι ασύμφορη για 
το δημόσιο η επισκευή τους. 
Δύο λείπουν στην Κέρκυρα, τη στιγμή που και τα δύο έχουν 
βλάβες. 
Και απομένει ένα στη Θεσσαλονίκη, και αυτό δανεικό από άλλη Δι-
εύθυνση, με μηχανικές βλάβες, αλλά το βγάζουμε στους δρόμους 
γιατί δεν υπάρχει άλλο. 
Ενα περιπολικό για να δουλέψει η ΟΠΚΕ σε όλη την πόλη. 
Πέραν των οχημάτων συνέβη και το εξής παράδοξο: μας μείωσαν τις 
Εκπαιδεύσεις ανά έτος από δύο σε μία, χώρια ότι έχουμε αποτελεσμα-
τικά υλικά για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη εκπαίδευσης, οπότε 
παραμένουν απενεργοποιημένα στις αποθήκες της υπηρεσίας. 
Αραγε αναλογίζονται τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ένοπλων λη-
στειών και διαρρήξεων στην πόλη; 
Μια υπηρεσία η όποια έχει πάνω από χίλια αυτόφωρα τον χρόνο, 
με πολλά περιστατικά καταδιώξεων και συμπλοκών ετησίως. 
Αυτά τα κάνουν οι πενήντα μόλις αστυνομικοί, υπό τις ανωτέρω 
συνθήκες. 
Ζητάμε λοιπόν το αυτονόητο...
Αύξηση του προσωπικού άμεσα και λήξη των αποστολών σε νησιά 
ανά την επικράτεια για απασχόληση σε θέματα άσχετα με το αντι-
κείμενο της υπηρεσίας.
Οχήματα κατάλληλα, επίσης άμεσα, μιας και είστε γνώστες της κα-
τάστασης εδώ και χρόνια. 
Και τέλος, άμεση λύση στο θέμα της εκπαίδευσης και της χρήσης 
συγκεκριμένου τύπου οπλισμού από το προσωπικό της ΟΠΚΕ.
Αναμένουμε λοιπόν άμεσες λύσεις, γιατί στο τέλος θα μείνετε μόνοι 
σας περιμένοντας τις κρίσεις...
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Υ.ΜΕ.Τ.: Η υπηρεσία που τα 
κάνει όλα και συμφέρει

Υ.Α.Τ.: Η κοροϊδία 
στο μεγαλείο της
Έλλειψη εξοπλισμού, προσωπικού και κινήτρου

Γράφει ο 
Χριστοφορίδης Κωνσταντίνος

Γράφει ο 
Θεοδωρίδης Γιάννης

Η υπηρεσία που τα κάνει όλα και συμφέρει ή αλλιώς η υπηρε-
σία για όλες τις δουλειές. 
ΥΜΕΤ για πορείες, περιπολίες, σκοπιές, φύλαξη στόχων, πλει-
στηριασμούς, προσφυγικό εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, 
αθλητικούς αγώνες ανεξαρτήτως αθλήματος, κατηγορίας, 
ηλικίας και φύλου των αγωνιζομένων!
ΥΜΕΤ για αγήματα, μέτρα σε εκκλησίες, πολιτικές και κοινω-
νικές εκδηλώσεις. 
Για τα πάντα ακούγεται το γνωστό “φέρτε μια ΥΜΕΤ”!
Αυτή, λοιπόν, η υπηρεσία, που έχει τέτοια ζήτηση και αντα-
ποκρίνεται σε κάθε κάλεσμα της ηγεσίας, θα έπρεπε και να 

χαίρει της εκτίμησης και προσοχής των διοικούντων. 
Πώς μεταφράζεται η προσοχή και η εκτίμηση; 
Σίγουρα όχι με την υπάρχουσα κατάσταση, δηλαδή με διμοι-
ρίες χωρίς προσωπικό, με οχήματα που μένουν πολύ συχνά 
στον δρόμο, με διμοιρίες που “ΣΠΑΝΕ” παράνομα για να κα-
λύψουν τις “άπειρες ανάγκες” και με συναδέλφους που κατα-
λήγουν στο νοσοκομείο λόγω σιγής ασυρμάτου...
Οι λύσεις είναι απλές και χιλιοειπωμένες. 
Το θέμα είναι αν η διοίκηση θέλει και όχι αν μπορεί. Γιατί τα 
τελευταία χρόνια άτομα φεύγουν και κανείς δεν έρχεται.

ΥΓ1: Η απεμπλοκή από κάποιους στόχους (σκοπιές) θα ήταν 
μια λύση για την αύξηση των ατόμων!
ΥΓ2: Οι εντολές, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν είναι σαφείς ή 
δίνονται με καθυστέρηση, και αφού βέβαια πάθαμε, νομίζω 
ότι μάθαμε!
ΥΓ3:Μάθαμε; Θα δείξει το άμεσο μέλλον!

Κάθε καλοκαίρι στο ίδιο έργο θεατές!
Κλείνοντας κι αυτή τη χρονιά, μετρώντας τον χρόνο από 
την περίοδο της ΔΕΘ, έρχεται η περίοδος του καλοκαιριού 
κατά την οποία χαλαρώνουν κάπως τα μέτρα και  περιμέ-
νεις το ίδιο να συμβεί με το αστυνομικό προσωπικό.
Κάθε άλλο παρά ξεκούραση λέγεται αυτό που συμβαίνει 
στη ΔΑΕΘ. 
Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι διμοιρίες ΥΑΤ και ΥΜΕΤ 
έδωσαν το «παρών» σε όλες τις  εκδηλώσεις και εθνικές επε-
τείους της χώρας (γήπεδα, πορείες, ΔΕΘ, Πολυτεχνείο, 
Δεκεμβριανά, εργατική Πρωτομαγιά), όπως επίσης και στα 
νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, προκειμένου να συν-
δράμουν στο μεταναστευτικό πρόβλημα που ταλανίζει τη 
χώρα τα τελευταία χρόνια.
Αναφερόμαστε σε ένα καταπονημένο προσωπικό που λει-
τουργεί μόνο από φιλότιμο.
Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, που μία 
τέτοια Διεύθυνση θα την πρόσεχαν σαν κόρη οφθαλμού, 
στην Ελλάδα ισχύει ακριβώς το αντίθετο.
Ελλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού, έλλειψη αστυνομικού 
προσωπικού, αλλά προπάντων έλλειψη κινήτρου για να 
υπηρετήσει κάποιος σε αυτή τη Διεύθυνση, είναι η πραγμα-
τική εικόνα που επικρατεί.

Υλικά και ανταλλακτικά αυτών που δεν μπορούν να αντι-
κατασταθούν μετά από το πέρας μιας πορείας.
Κλούβες καταπονημένες, που παρουσιάζουν συνέχεια λει-
τουργικά προβλήματα και κάθε λίγο βρίσκονται στο συνερ-
γείο, όχι για να επισκευαστούν, αλλά για να βρούμε μια 
πατέντα να τα βγάλουμε για υπηρεσία, αφού δεν υπάρχει 
κονδύλι για ανταλλακτικά.
Προσωπικό γερασμένο, αφού δεν υπάρχει ανανέωση λόγω 
μνημονιακών δεσμεύσεων.
Η διοίκηση έχει εφεύρει κάθε τρόπο να διαθέτει τις δυνά-
μεις σε φύλαξη στόχων, κάτι που άπτεται των αρμοδιοτή-
των άλλων Διευθύνσεων, ερχόμενη πολλές φορές σε αντί-
θεση με το καταστατικό που διέπει τον τρόπο λειτουργίας 
της ΥΑΤ.
Φτιάχνονται ειδικά μνημόνια φύλαξης στο Τούρκικο Προ-
ξενείο, χωρίς τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις αυτοπροστα-
σίας και υγιεινής του προσωπικού.
Φτάσαμε στο καλοκαίρι, οι αθλητικές εκδηλώσεις έχουν 
τελειώσει και αντί να ξεκουράσουμε στο σύνολο τις διμοι-
ρίες, στις οποίες οφείλονται αρκετές ημερήσιες αναπαύ-
σεις, και δεδομένου πως μετά το καλοκαίρι θεωρείται 
ανέφικτο, βρίσκουμε τρόπους να τις έχουμε σε επιφυλακή 
μήπως προκύψει κάποια πορεία. 
Η κοροϊδία στο μεγαλείο της.
Το κερασάκι στην τούρτα οι μεταθέσεις. Αυτή η Διεύθυν-
ση, η οποία όλα αυτά τα χρόνια πονά και έχει σηκώσει 
στην πλάτη της την εύρυθμη λειτουργία του κράτους, δεν 
ενισχύεται με μάχιμο προσωπικό.
Ερχονται 5 και φεύγουν 10.
Η πρόταση της Ενωσης για αξιοκρατικό κώδικα μεταθέσε-
ων δεν συγκίνησε κανέναν. Ολοι έχουν γνώση των πραγμά-
των και όλοι κωφεύουν. 
Πείτε μου, λοιπόν, ποιο είναι το κίνητρο για να γίνει δελε-
αστική αυτή η υπηρεσία στους συναδέλφους και να την 
προτιμήσουν ή στους ήδη υπάρχοντες για να μη φύγουν;
Ας μην αναρωτιόμαστε μετά γιατί η Διεύθυνση Ασφαλείας 
είναι υπεράριθμη και όλες οι υπόλοιπες υπολειτουργούν.
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Γράφει ο Τσαϊρίδης Θεόδωρος

Αποτελεί  κοινή παραδοχή ότι τα τελευ-
ταία χρόνια η κατάσταση στην Ελληνική 

Αστυνομία και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει 
φτάσει σε οριακό σημείο. 
Σε αυτό συντελούν αφενός τα προβλήματα 
τα οποία δεν λύνονται και αφετέρου τα νέα 
τα οποία προστίθενται.  
Οι τεράστιες ελλείψεις σε υλικοτεχνική υπο-
δομή καθώς επίσης και οι μειωμένες προ-
σλήψεις, σε συνδυασμό με την αποδυνάμω-
ση των μάχιμων υπηρεσιών, έχουν τραγικό 
αντίκτυπο τόσο στον τρόπο λειτουργίας των 
υπηρεσιών, όσο και στην ίδια την ασφάλεια 
του πολίτη.
Δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι 
είναι υπερβολή η άποψη ότι όλες οι Διευ-
θύνσεις της Θεσσαλονίκης υπολειτουργούν, 
είτε λόγω έλλειψης προσωπικού, είτε εξαιτί-
ας της τεράστιας έλλειψης σε οχήματα και 
απαραίτητα μηχανήματα, είτε στον συνδυ-
ασμό και των δύο. 
Έτσι, όποια από τις περιπτώσεις κι αν ισχύει 
σε κάθε υπηρεσία χωριστά, το αποτέλεσμα 
είναι παρόμοιο, καθώς οι συνθήκες δεν επι-
τρέπουν στο προσωπικό να αποδώσει τα 
μέγιστα και οι όποιες επιτυχίες της ΕΛ.ΑΣ. 
οφείλονται ξεκάθαρα στο φιλότιμο των 
ίδιων των αστυνομικών.
Το «τελειωτικό χτύπημα» στην εικόνα αυτή 
έδωσε μία «αναδιάρθρωση», η οποία αντί 
να επιλύσει χρόνια προβλήματα, δημιούρ-
γησε και άλλα.
Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώ-
σουμε; 

Διεύθυνση αστυνομίας
Αυτό που περίμεναν όλοι από την πολυα-
ναμενόμενη αναδιάρθρωση ήταν ότι θα 
εξοικονομηθεί προσωπικό και επιτέλους θα 
λυθεί μία για πάντα το κυριότερο πρόβλημα 
που ταλανίζει τη συγκεκριμένη Διεύθυνση, 
και δεν είναι άλλο από την έλλειψη προσω-
πικού.
Άνθρακας ο θησαυρός, αφού το πρόβλημα 
μεγιστοποιήθηκε. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το κεντρικότε-
ρο τμήμα, το ΑΤ Λευκού Πύργου, το οποίο 
προέκυψε από τη συγχώνευση τριών τμη-
μάτων και θα περίμενε κανείς να είναι το 
πλέον ενισχυμένο. 
Αντιθέτως, από την πρώτη ημέρα λειτουργί-
ας του παρουσιάζει τουλάχιστον 120 κενές 
οργανικές θέσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Επίσης, στον τομέα των οχημάτων η κατά-
σταση είναι απογοητευτική, αριθμητικά και 
ποιοτικά. 
Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος ότι 
τα υπάρχοντα είναι αδύνατον να καλύψουν 
τις τεράστιες ανάγκες που καταγράφονται, 
ειδικά αν σκεφτεί ότι με το ζόρι υπάρχει ένα 
διαθέσιμο όχημα για κάθε τμήμα, το οποίο 
με βεβαιότητα παρουσιάζει συχνά λειτουρ-

γικά προβλήματα εξαιτίας της αμείωτης χρό-
νιας χρήσης του. 

Άμεση Δράση
Μία από τις πλέον μάχιμες Διευθύνσεις, η 
Άμεση Δράση, η οποία αποτελείται από τα 
πληρώματα των περιπολικών της Ομάδας Ζ 
και της Ομάδας ΔΙΑΣ, μαστίζεται από δεκά-
δες προβλήματα, ενώ η ίδια καλείται  καθη-
μερινά να αντιμετωπίσει δεκάδες σοβαρά 
περιστατικά και θεωρείται, όχι άδικα, η «ναυ-
αρχίδα» της ΕΛ.ΑΣ. 
Σε αυτά, λοιπόν, τα πληρώματα των περιπολι-
κών δεν έχουν χορηγηθεί ουδέποτε υλικά από 
την υπηρεσία τους, ενώ τα οχήματά τους πλέ-
ον έχουν γράψει χιλιάδες χιλιόμετρα, δοκιμά-
ζοντας τις ανθρώπινες αλλά και τις μηχανικές 
αντοχές. 
Ένα από τα πολλά παράδοξα είναι ότι παρά 
το γεγονός ότι τα πληρώματα στην πόλη που 
αστυνομεύουν είναι ελάχιστα, δεν είναι λίγες 
οι φορές που για μέρες ολόκληρες πληρώμα-
τα μένουν ακινητοποιημένα έξω από διάφο-
ρα κτίρια, τα οποία κατά καιρούς χαρακτηρί-
ζονται ως ευπαθείς στόχοι. 
Η Ομάδα Ζ, η οποία καταγράφει αμέτρητες 
επιτυχίες, έχει ξεμείνει στους δρόμους με μη-
χανές εικοσαετίας, χωρίς να υπάρχει πρόβλε-
ψη αντικατάστασής τους. 
Όσο για την Ομάδα ΔΙΑΣ, πραγματικά ανα-
ρωτιέμαι από πού να αρχίσουμε και πού να 
τελειώσουμε.
Έχουν περάσει τρία ολόκληρα χρόνια και ακό-
μα να τους χορηγηθούν νέες στολές. 
Στολές που είναι καθημερινά εκτεθειμένες σε 
όλες τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και με 
την επιβάρυνση ότι είναι πάνω σε συνεχώς 
κινούμενες μηχανές. 
Αναγκαστικά, για λόγους ασφάλειας, όλοι 
έχουν αγοράσει στολές με δικά τους χρή-
ματα. 
Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι πλέον η 
τοποθέτηση αστυνομικού στην ομάδα ΔΙΑΣ 
τού κοστίζει 400-500 ευρώ για να αγοράσει 
τα απαραίτητα, τα οποία θα έπρεπε να του 
χορηγεί η υπηρεσία. 
Την ίδια στιγμή, το προσωπικό έχει μειωθεί 
δραματικά, απασχολούνται σε αμέτρητα πά-
ρεργα που τους στερούν από την αστυνόμευ-
ση της πόλης, ενώ η Διοίκηση έφτασε ακόμη 
και στο σημείο να τους κατεβάζει από τις μη-
χανές για να φυλάνε στόχους.  

ΔακαΘ
Ακόμη μία περίπτωση που το αναμενόμενο 
έμεινε ιδεατό.  
Όλοι πίστεψαν ότι με την ιδιωτικοποίηση του 
αεροδρομίου, τα αυξημένα μέτρα ασφαλεί-
ας που ζητήθηκαν αλλά και την επέκταση, 
η οποία σχεδιάζεται, σε συνδυασμό με το ότι 
σε όλα τα αεροδρόμια παγκοσμίως λόγω των 
αυξημένων τρομοκρατικών επιθέσεων έχουν 

αυξηθεί και τα μέτρα ασφαλείας, θα ακολου-
θούσε και η ΕΛ.ΑΣ. 
Αλλά όχι. 
Κόντρα στο αυτονόητο και σε κάθε λογική, 
οι εικόνες που καταγράφονται είναι από τη 
μία το μοναδικό περιπολικό της ΔΑΚΑΘ να 
φλέγεται εντός τους αεροδιαδρόμου και από 
την άλλη εντός του αεροδρομίου να σχημα-
τίζονται τεράστιες ουρές επιβατών εξαιτίας 
των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό και 
υλικοτεχνική υποδομή. 
Αυτή είναι η δυσάρεστη πραγματικότητα 
που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας στη 
ΔΑΚΑΘ αλλά και που την αντικρίζουν και οι 
χιλιάδες επισκέπτες.

ΔαΕΘ
Η υπηρεσία που χρησιμοποιεί η εκάστοτε 
Κυβέρνηση ως αποδιοπομπαίο τράγο για να 
υποστηρίξει τις αποφάσεις της και να καλύ-
ψει τα πολιτικά της ατοπήματα. 
Μία υπηρεσία στην οποία οι ελλείψεις σε προ-
σωπικό πλέον είναι τεράστιες, αφού άτομα 
φεύγουν και κανείς δεν επιθυμεί να πάει. 
Μία υπηρεσία στην οποία οι αστυνομικοί 
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έχουν γίνει μετανάστες στην ίδια τους τη 
χώρα, αφού κάθε 60 μέρες αναγκάζονται 
να ενισχύσουν τα νησιά της Λέσβου και της 
Χίου λόγω του μεταναστευτικού προβλήμα-
τος, αφήνοντας πίσω οικογένειες, παιδιά και 
υποχρεώσεις. 
Μία υπηρεσία που τα οχήματά της πλέον μέ-
νουν στη μέση του δρόμου εξαιτίας της υπερ-
βολικής χρήσης. Που η ηγεσία την τοποθετεί 
παρανόμως στη φύλαξη σταθερών στόχων 
και παρά τις τρομοκρατικές επιθέσεις και τις 
δεκάδες επιθέσεις με μολότοφ που έχουν δε-
χθεί οι αστυνομικοί της, αρνείται πεισματικά 
να αλλάξει τον τρόπο χρησιμοποίησής τους 
θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των συναδέλ-
φων. 

τροχαία
Η υπηρεσία που είναι στους δρόμους για να 
βελτιώσει την οδηγική συμπεριφορά των πολι-
τών, την ίδια ώρα που στους κόλπους της δεν 
τηρεί τους κανόνες ασφαλείας. 
Και τι θέλουμε να πούμε…
Τα περισσότερα από τα οχήματα, με τα οποία 
αναγκάζονται να εκτελέσουν υπηρεσία οι συ-

νάδελφοί μας, δεν τηρούν σε καμία περίπτω-
ση τους κανόνες ασφαλείας, ενώ η εικόνα 
τους φέρνει σε δύσκολη θέση τους τροχονό-
μους απέναντι στους πολίτες που καλούνται 
να εφαρμόσουν τον ΚΟΚ. 
Εν έτει 2018 η υπηρεσία που καλείται να 
εφαρμόσει τον ΚΟΚ στους πολίτες, δεν έχει 
κατάλληλα οχήματα για να κινηθεί το προσω-
πικό της.

Διεύθυνση ασφαλείας
Και σε αυτήν την περίπτωση η αναδιάρθρω-
ση ήρθε για να αποτύχει.
Δημιουργήθηκαν νέα Τμήματα Ασφαλείας, 
τα οποία για να λειτουργήσουν έπρεπε οι συ-
νάδελφοι να βάλουν εκατοντάδες ευρώ από 
την τσέπη τους, για να τα κάνουν να μοιάζουν 
με αστυνομικές υπηρεσίες, αφού το κράτος 
προχώρησε σε μία αναδιάρθρωση μετά από 
δεκαετίες χωρίς να επιβαρύνει ούτε ένα ευρώ 
τον προϋπολογισμό. 
Παγκόσμια πρωτοτυπία....
Επιπλέον, τα νέα ΤΑ είναι στο σύνολό τους 
υποστελεχωμένα και πολλά εξ αυτών χωρίς 
να μπορούν να πραγματοποιήσουν επο-

χούμενες περιπολίες στον τομέα ευθύνης 
τους. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 
ΤΑ Λευκού Πύργου, το οποίο λειτουργεί 
με το 50% της προβλεπόμενης οργανι-
κής δύναμης και το οποίο δεν ενισχύθηκε 
ούτε με τις φετινές εσωτερικές μεταθέ-
σεις. 

Διεύθυνση αλλοδαπών 
Το μεταναστευτικό-προσφυγικό έχει μπει 
εδώ και χρόνια για τα καλά στην υπηρεσια-
κή μας ζωή. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι 
μετά από τόσα χρόνια θα υπήρχε η απα-
ραίτητη οργάνωση και θα είχαν στηθεί και 
οι κατάλληλοι μηχανισμοί. Αντιθέτως, τα 
Τμήματα Δίωξης Μετανάστευσης, όποτε οι 
ροές αυξάνονται 
ραγδαία, δεν θυμίζουν σε καμία περίπτωση 
αστυνομικές υπηρεσίες που λειτουργούν 
εύρυθμα. Οι κανόνες υγιεινής και ασφάλει-
ας πάνε περίπατο, αφού οι μετανάστες και 
οι πρόσφυγες που εντοπίζονται κατά δεκά-
δες και μεταφέρονται στα Τμήματα είναι 
υπεράριθμοι - ανάμεσά τους γυναίκες και 
παιδιά - και κατακλύζουν ακόμα και τους 
διαδρόμους των υπηρεσιών.
Και εδώ βέβαια η κατάσταση με τα οχήμα-
τα δεν διαφέρει σε τίποτα από τις άλλες Δι-
ευθύνσεις. Από τα τόσα “ευρωπαϊκά κονδύ-
λια” για το προσφυγικό πόσο δύσκολο είναι 
άραγε ένα μικρό μέρος να πήγαινε και στην 
αγορά εξοπλισμού της Διεύθυνσης Αλλοδα-
πών, η οποία κυνηγάει του λαθροδιακινη-
τές με “σαράβαλα”;

Πληγωμένοι και απροστάτευτοι οι ΕΛ.ληνες 
ΑΣ.τυνομικοί
Δυστυχώς, όλα τα παραπάνω αποτελούν 
ένα μικρό δείγμα των τεράστιων προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν όλες οι αστυνο-
μικές υπηρεσίες της ΓΑΔΘ και τα οποία οι 
αστυνομικοί προσπαθούν να “καλύψουν” 
με το φιλότιμό τους και με χρήματα από 
την τσέπη τους.
Το ηθικό των αστυνομικών έχει πληγωθεί 
ανεπανόρθωτα και δεν είναι υπερβολή να 
πούμε ότι το προσωπικό νιώθει απροστά-
τευτο από την ίδια του την πολιτική και φυ-
σική ηγεσία, αφού η δε πρώτη προσπαθεί 
να ωραιοποιήσει πράγματα και καταστά-
σεις και η δε δεύτερη δεν τολμάει να ανα-
λάβει πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν τις 
συνθήκες εργασίας, με άμεσο αντίκτυπο 
στην αστυνόμευση της πόλης και την ασφά-
λεια των πολιτών. 
Εκείνο όμως που θα πρέπει να αντιληφθούν 
όλοι είναι ότι το φιλότιμο στερεύει και σύ-
ντομα ο καθένας θα κληθεί να αναλάβει τις 
ευθύνες του. 
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Πρόταση για δημιουργία Υπηρεσίας 
Φύλαξης Ευπαθών Στόχων

Επίσκεψη στις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τη λειψανδρία στους δρόμους

Ο αριθμός των αστυνομικών που απα-
σχολούνται στη φύλαξη ευπαθών στό-

χων έχει αυξηθεί δραματικά εξαιτίας της 
ανάγκης αντιμετώπισης των πιθανών απει-
λών σε σημαντικά πρόσωπα αλλά και εγκα-
ταστάσεις, καθώς και της επιβαλλόμενης 
διατήρησης του ελέγχου αυτών σε όλη τη 
διάρκεια του 24ωρου.
Την ίδια στιγμή και εξαιτίας της ανοργάνω-
της αυτής κατάστασης, η πόλη παραμένει 
με ελάχιστους αστυνομικούς να διασφαλί-
ζουν την τάξη και την ασφάλεια καταρχάς 
των πολιτών. Παράλληλα, οι συνθήκες στις 
οποίες καλούνται να απασχοληθούν στη 
φύλαξη στόχων αστυνομικοί είναι ειδικές 
και πολλές φορές χωρίς να τηρούνται βασι-
κοί κανόνες, ακόμη και ασφάλειας. 
Πάντα στο πνεύμα καλής θέλησης, με 
στόχο τη «βελτίωση» της ΕΛ.ΑΣ. και των 
προσφερόμενων υπηρεσιών της, σε κάθε 
πρόβλημα που εντοπίζεται ή επισημαίνε-
ται αναζητείται η αιτία και στη συνέχεια 
ερευνώνται οι πιθανές καταλληλότερες και 
κυρίως εφαρμόσιμες και αποδοτικότερες 
λύσεις. 
Ετσι και σε αυτό το σοβαρό ζήτημα η Ενω-
ση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης 
προτείνει τη δημιουργία υπηρεσίας φύλα-
ξης ευπαθών στόχων, η οποία θα εξοικονο-
μήσει ανθρώπινο δυναμικό και θα εξασφα-
λίσει την εύρυθμη λειτουργία τόσο της ίδιας 

όσο και όλων των υπηρεσιών που μέχρι σή-
μερα διαθέτουν προσωπικό. 
    Η Ενωση, μετά από ενδελεχή έρευνα, 
συγκέντρωσε τον ακριβή αριθμό των αστυ-
νομικών της ΓΑΔΘ που εκτελούν υπηρεσία 
στη φύλαξη στόχων. Τα στοιχεία είναι απο-
καλυπτικά και διαφωτίζουν τον λόγο που 
η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να έχει περισ-
σότερους αστυνομικούς στον δρόμο. Πιο 
συγκεκριμένα, πάνω από 500 αστυνομικοί 
της Θεσσαλονίκης απασχολούνται καθημε-
ρινά στη φύλαξη ευπαθών στόχων, όπως 
είναι, μεταξύ άλλων, πολιτικά κόμματα, 
προξενεία, πρόσωπα και οικίες αυτών, 
αλλά και αστυνομικές Υπηρεσίες καθώς 
και κέντρα φιλοξενίας προσφύγων.
    Επειδή η φρούρηση των στόχων είναι 
μια μεγάλη ευθύνη, που δεν μπορεί να 
καλυφθεί μόνο από τη Διεύθυνση Αστυνο-
μίας, έχει γίνει μόνιμο φαινόμενο όλες οι 
Αστυνομικές Διευθύνσεις της ΓΑΔΘ να συν-
δράμουν με μεγάλο μέρος του προσωπικού 
τους. Επιπλέον, σε πολλά φυλάκια σκοπιών 
δεν δίνεται η δέουσα προσοχή για την τήρη-
ση των κανόνων     υγιεινής και ασφάλειας, 
θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο κάθε συνάδελ-
φο. Ο υφιστάμενος τρόπος φύλαξης πρέπει 
να αναθεωρηθεί και να επανεξεταστούν οι 
στόχοι ως προς την  ανάγκη φύλαξής τους. 
    Διαχρονικά, παρατηρείται η εύκολη ει-
σαγωγή νέων στόχων, η οποία έρχεται σε 

αντίθεση με την μετ’ εμποδίων διακοπή 
φρούρησής τους, ακόμα κι αν έχει εκλεί-
ψει ο λόγος που την επέβαλλε, παρατηρώ-
ντας παράδοξα περιστατικά.
    Ετσι, η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης, έχοντας σφαιρική εικόνα 
των δεδομένων φύλαξης ευπαθών στόχων 
και των γενικότερων αναγκών της πόλης 
μας, προτείνει τη δημιουργία Υπηρεσίας 
Φύλαξης Ευπαθών Στόχων στη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Η απόφαση 
αυτή θα αλλάξει θεμελιωδώς τον υπηρεσι-
ακό «χάρτη» της 
    ΓΑΔΘ και θα έχει ευεργετικές συνέπειες 
στην αστυνόμευση της πόλης. Η Υπηρεσία 
αυτή θα αφορά αποκλειστικά τη φύλαξη 
στόχων και θα στελεχωθεί με αστυνομικούς 
προερχόμενους από όλες τις Αστυνομικές 
Διευθύνσεις της ΓΑΔΘ. Μ’ αυτό τον τρόπο 
θα συγκεντρωθεί προσωπικό που θα εργά-
ζεται σε κυλιόμενα εναλλασσόμενες βάρδι-
ες και θα     γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά κάθε φυλασσόμενου στόχου.
    Αν τηρηθούν οι προϋποθέσεις αυτές, 
φαίνεται πως πολλοί αστυνομικοί θα θελή-
σουν να στελεχώσουν την εν λόγω Υπηρε-
σία. Παράλληλα, θα δοθεί στη Διοίκηση η 
δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης όλων 
των στόχων της πόλης, του αριθμού των 
αστυνομικών που απασχολούνται σε αυ-
τές και των αναφερόμενων διαπιστώσεών 
τους ανά πάσα στιγμή.
    Η Υπηρεσία Φύλαξης Ευπαθών Στό-
χων θα δώσει μια «ανάσα» στις υπόλοιπες 
Αστυνομικές Διευθύνσεις της ΓΑΔΘ και οι 
αστυνομικοί αισίως θα απασχολούνται 
μόνο στα καθήκοντα της Υπηρεσίας τους, 
εξασφαλίζοντας την τάξη και την ευημε-
ρία στην πόλη μας.

Η αναδιάρθρωση των Αστυνομικών
Υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη έναν χρόνο μετά
Γράφει ο  ο Αγγελίδης Παναγιώτης

Εχει περάσει περίπου ένας χρόνος από τότε που, σύμφωνα με το 
Προεδρικό Διάταγμα 7/2017 το οποίο δημοσιεύτηκε στις αρχές 
Φεβρουαρίου του 2018, πραγματοποιήθηκε η αναδιάρθρωση 
των Αστυνομικών Υπηρεσιών.
Ιδιαίτερη έκπληξη είχε προκαλέσει η παράγραφος 11 του προοι-
μίου του ως άνω Π.Δ., όπου αναφερόταν «το γεγονός ότι από τις 
διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού».
Ωστόσο αυτή η αναδιάρθρωση εμπρόθεσμα και χωρίς «επιβα-
ρύνσεις» πραγματοποιήθηκε χάρη στους συναδέλφους. 
Καθώς οι συνάδελφοι ήταν τελικά εκείνοι που επιφορτίσθηκαν με 
το «βάρος» της αναδιάρθρωσης, δίνοντας για μία ακόμη φορά 
τον καλύτερό τους εαυτό, ενώ το φιλότιμό τους υπερπήδησε τις 
όποιες αντιξοότητες προέκυψαν, με αποτέλεσμα οι «ενάρξεις» 
των νέων υπηρεσιών να δοθούν στην ώρα τους.
Ενα από τα σοβαρότερα προβλήματα που, αντί να αντιμετωπι-
στεί όπως αναμενόταν, οξύνθηκε περισσότερο στις νεοϊδρυθείσες 
υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, είναι η έλλειψη 
προσωπικού και η έλλειψη οχημάτων.

Οι ελάχιστες προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία, σε αντιδιαστο-
λή με τις αιτήσεις συνταξιοδότησης, η μείωση των οργανικών θέ-
σεων στο οργανόγραμμα της ΓΑΔΘ και οι ως εκ τούτου λιγοστές 
ετήσιες μεταθέσεις από άλλους Νομούς, η παλαιότητα του στόλου 
των οχημάτων που πιο πολύ βρίσκονται στο συνεργείο παρά στον 
δρόμο, είναι μερικές από τις απαντήσεις που μπορούν να δοθούν 
μέσα από την ίδια την πραγματικότητα.
Αρκούν όμως για να απαντήσουν στο ερώτημα που εύλογα προ-
κύπτει… σε τι ωφέλησε η αναδιάρθρωση τελικά; 
Εναν χρόνο μετά, θα πρέπει να δούμε τι έγινε σωστά, τι έγινε λά-
θος και ποιες είναι οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις που πρέ-
πει να γίνουν τόσο προς όφελος των συναδέλφων που καθημερινά 
δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, όσο και προς όφελος των συμπο-
λιτών μας και της κοινωνίας μας γενικότερα.
Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να αποφασίσουν εάν τελικά θέλουν μια 
αστυνομία κοντά στον πολίτη, με αστυνομικούς και περιπολικά 
στους δρόμους και τις γειτονιές, ή υποστελεχωμένα αστυνομικά 
τμήματα – φαντάσματα.
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Το αεροδρόμιο λειτουργεί χάρη στον 
ζήλο των αστυνομικών της Δ.Α.Κ.Α.Θ.

Το προσωπικό του Αε-
ρολιμένα Θεσσαλονίκης 
προσπαθεί, με νύχια και 
με δόντια, να ανταπο-
κριθεί στις υπερβολικά 
αυξανόμενες ανάγκες 
που δημιουργήθηκαν 
λόγω της ιδιωτικοποίη-

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
δίπλα στους αστυνομικούς της 
Θεσσαλονίκης
Κοινές πρωτοβουλίες για την Πλατεία Αριστοτέλους

Οι Ελληνες αστυνομικοί, αναγνωρίζοντας ότι είναι μέρος της κοινω-
νίας, αγωνίζονται για τη βελτίωσή της ειδικά σε ζητήματα που έχουν 
αντίκτυπο τόσο στην ασφάλεια των πολιτών όσο και στην εικόνα 
της πόλης.  Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας και πιστεύοντας ότι 
οι συνεργασίες και η εξωστρέφεια είναι ικανές να βοηθήσουν στην 
πρόοδο, μεταξύ των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν τον πε-
ρασμένο Μάιο ήταν και αυτή με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Κατά τη συνάντηση του προεδρείου της Ενωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης με τον κ. Μιχάλη Ζορπίδη έγινε μία εποι-
κοδομητική συζήτηση, με ανταλλαγή απόψεων και αναζήτηση κοι-
νών πρωτοβουλιών, για τη βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζει 
το τελευταίο διάστημα η πλατεία Αριστοτέλους. Στο πιο χαρακτη-
ριστικό σημείο της πόλης, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για 
κατοίκους και επισκέπτες, η κατάσταση είναι δραματική, αφού οι 
καθημερινές συμπλοκές μεταξύ αλλοδαπών αλλά και το παρεμπόριο 
τσιγάρων το καθιστούν σχεδόν «απροσπέλαστο». 
Από την πλευρά του το προεδρείο της Ενωσης επισήμανε ότι οι στο-
χευμένοι έλεγχοι και οι συλλήψεις για την καταπολέμηση της διακί-
νησης λαθραίων τσιγάρων είναι συνεχείς, αλλά δεν επαρκούν για 
την αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης. Οπως τόνισαν, οι 
συναρμόδιοι φορείς πρέπει να συνεργαστούν σε έναν κοινό άξο-

Συνάντηση ΕΑΥΘ με τον Μιχάλη Ζορπίδη

να δράσης, για να επέλθει η κοινωνική ευημερία και το αίσθημα 
ασφάλειας των συμπολιτών μας.
Ως πρώτο βήμα οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην πραγματοποίη-
ση ενημέρωσης, κατά την οποία θα κληθούν να τοποθετηθούν οι 
εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ελληνικής Αστυνομί-
ας και ειδικοί επιστήμονες εγκληματολόγοι. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
ευελπιστούν ότι θα υπάρξει μια πρώτη επαφή για τη δρομολόγηση 
λύσεων του προβλήματος με κοινές παρεμβάσεις.
Στη συνέχεια, το Προεδρείο αναφέρθηκε στην έλλειψη υλικοτεχνι-
κής υποδομής των Αστυνομικών Υπηρεσιών, γεγονός που δυσχε-
ραίνει το έργο των ίδιων των αστυνομικών. Ο πρόεδρος του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Ζορπίδης, δήλωσε ότι 
γνωρίζει και συναισθάνεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης, ενώ δεσμεύτηκε ότι το επιμελη-
τήριο θα προχωρήσει σε μια δωρεά για την ενίσχυση του αστυνο-
μικού προσωπικού της πόλης μας, ως ένδειξη αναγνώρισης της 
προσφοράς του.
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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.

Γράφει ο 
Λουλουδιάδης
Ιωάννης

σης του αεροδρομίου και της κατακόρυφης αύξησης της επιβατι-
κής κίνησης που παρουσιάζεται.
Ενδεικτικά, μόνο για τον μήνα Μάιο η καταγεγραμμένη κίνηση ήταν 
608.756 επιβάτες, ενώ πέρυσι τον ίδιο μήνα ήταν 515.177. 
Οσο σκληρό κι αν ακούγεται, η λειτουργία του αεροδρομίου επιτυγ-
χάνεται χάρη στον υπέρμετρο ζήλο που επιδεικνύουν οι αστυνομικοί 
της ΔΑΚΑΘ και μόνο.
Οι ελλείψεις τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική 
υποδομή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο μας.
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα των τεράστιων προβλημάτων και 
ελλείψεων ήταν η φωτιά που ξέσπασε στο εν κινήσει, αλλά και μο-

ναδικό, περιπολικό που υπήρχε στο Τμήμα Αστυνόμευσης ενώ 
εκτελούσε περιπολία εντός της πίστας του αεροδρομίου. 
Ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, χάρη στην άμεση αντίδρα-
ση των συναδέλφων και την έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστι-
κής.
Παράλληλα με την αυξανόμενη κίνηση, έχουμε και ραγδαία αύ-
ξηση συλλήψεων παράνομων μεταναστών, οι οποίοι επιχειρούν 
να ταξιδέψουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με πλαστά έγγραφα.
Αυτό το γεγονός δημιουργεί, όπως είναι εύλογο, μεγαλύτερες 
υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς καθημερινά απαιτείται ικανός 
αριθμός προσωπικού για τη μεταφορά των συγκεκριμένων ατό-
μων στο Αστυνομικό Μέγαρο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Καθίσταται, λοιπόν, σαφές και στον πλέον δύσπιστο ότι αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση της ΔΑΚΑΘ με προσωπικό αλλά 
και υλικοτεχνική υποδομή, ώστε οι αστυνομικοί  του αεροδρομί-
ου να εργάζονται σε ένα εργασιακό περιβάλλον με κατάλληλες 
συνθήκες, προσφέροντας στο επιβατικό κοινό ομαλή διέλευση 
και ασφάλεια, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα αεροδρόμια 
παγκοσμίως.



Είμαστε
συλλειτουργοί της 
Δικαιοσύνης
Μακριά από διχαστικές πρακτικές και κινήσεις εντυπωσιασμού

Στηρίζουμε τους αστυνομικούς
στη διαμάχη με τους δικηγόρους

Μπορεί το μεμονωμένο περιστατικό που συνέβη στις αρχές του περασμέ-
νου Ιουλίου ανάμεσα σε δικηγόρο και αστυνομικούς, οι οποίοι εκτελούν 
εδώ και πολλά χρόνια υπηρεσία στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, να 
έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι 
είναι κάτι που δεν θα επαναληφθεί, ενώ επιβάλλεται να λυθεί.
Εκείνο που προκαλεί απογοήτευση είναι η επιμονή του Δικηγορικού Συλλό-
γου Θεσσαλονίκης να αναφέρεται στο συμβάν κάνοντας λόγο για «απρόκλητη 
επίθεση» και «αυταρχική συμπεριφορά». Από την άλλη πλευρά και η αποχή 
των δικηγόρων της Θεσσαλονίκης ως αντίδραση διαμαρτυρίας αποτελούν σε 
συνδυασμό ξεκάθαρες κινήσεις εντυπωσιασμού.

Με αυτόν τον τρό-
πο, δυστυχώς, αφε-
νός αποκρύπτεται 
τεχνηέντως μέρος 
των πραγματικών 
στοιχείων και αφετέ-
ρου υποκινείται ο δι-
χασμός ανάμεσα σε 
δυο κλάδους. Μά-
λιστα, μεταξύ δύο 
κλάδων που έπρεπε 

να λειτουργούν σε απόλυτα αγαστή συνεργασία, καθώς τόσο οι αστυνομικοί 
όσο και οι δικηγόροι είναι συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης και οφείλουν να μά-
χονται για την απονομή της με νηφαλιότητα και στα πλαίσια της δεοντολογίας. 
Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επαναλαμβάνει και ξεκα-
θαρίζει ότι «ο ρόλος των αστυνομικών μέσα στις δικαστικές αίθουσες, εκτός 
των άλλων, αφορά στην ευταξία και στην ολοκλήρωση των υποθέσεων χωρίς 
κωλύματα από εξωτερικούς παράγοντες. Ανεξαιρέτως, όσοι δεν σέβονται τον 
ρόλο μας επί της ουσίας δεν σέβονται το έργο των δικαστικών λειτουργών, 
των οποίων τις εντολές εκτελούμε» και τονίζει ότι συνεχίζει να στηρίζει με ψυ-
χραιμία τα μέλη της σε αυτή τη διαμάχη που μόνο προβλήματα προκαλεί. 

Μόνο το φιλότιμο δεν 
είναι αρκετό!
Γράφει ο Σφελινιώτης Αλέξανδρος

Όλοι εμείς οι αστυνομικοί της αποκαλού-
μενης πρώτης γραμμής, περιπολικά Άμε-
σης Δράσης και Τμημάτων, ομάδες ΖΗΤΑ 
και ΔΙ.ΑΣ., Ο.Π.Κ.Ε., καθημερινά ερχόμα-
στε αντιμέτωποι με διάφορες και απρό-
βλεπτες καταστάσεις, που επιβάλλουν την 
άμεση ετοιμότητα και δράση μας, πολλές 
φορές δυστυχώς και με κόστος, τραυματι-
σμούς, ακόμη και τον θάνατο. 
Τι κάνει όμως η ίδια η Πολιτεία, το ίδιο το 
Κράτος, ώστε να μπορούμε απερίσπαστοι 
να επιτελούμε το λειτούργημά μας; Σχε-
δόν τίποτα.
Η εκπαίδευσή μας, ενώ θα έπρεπε να εί-
ναι συνεχής, περιορίστηκε μόνο σε μία 
φορά ετησίως, αν αυτή γίνει.
Τα οχήματά μας;
Στη Θεσσαλονίκη τα περισσότερα από τις 
προαναφερθείσες υπηρεσίες έχουν μέσο 
όρο ηλικίας άνω των 15 ετών, με αποτέλε-
σμα να βρίσκονται τακτικά στο συνεργείο 
και πολλές φορές να μην υπάρχουν καν 
διαθέσιμα για εκτέλεση της περιπολίας. 
Συγκεκριμένα, στις ΟΠΚΕ αναμένουν ακό-
μα νέα οχήματα από το 2004 και αυτά 

που υπάρχουν δεν επαρκούν για να εκτε-
λέσουν υπηρεσία ταυτόχρονα, όταν χρει-
άζονται όλες οι διαθέσιμες ομάδες.
Στην ΖΗΤΑ η τελευταία μηχανή ήρθε τέλη 
του 2007, ενώ τα περισσότερα δίκυκλα 
της ομάδας, εκτός του ότι έχουν διανύσει 
πάρα πολλά χιλιόμετρα, είναι μοντέλα της 
δεκαετίας του 1990, τα γνωστά σε όλους 
SUZUKI GSX,τα οποία αντέχουν ακόμα 
μόνο και μόνο χάρις στις φιλότιμες προ-
σπάθειες να τα διατηρήσουν σε καλή κα-
τάσταση οι οδηγοί και οι τεχνίτες.
Στην Τροχαία ομοίως ως άνω.
Στη ΔΙ.ΑΣ., αν και τα δίκυκλα είναι μόνο 8 
ετών, πολλά εξ αυτών έχουν πλέον πάρα 
πολλά χιλιόμετρα  και αρχίζουν να παρου-
σιάζουν βλάβες.
Για τα οχήματα των τμημάτων Ασφαλείας, 
Τάξης, Τροχαίας, μία φράση τα περιγρά-
φει όλα: Δεν υπάρχουν, δεν επαρκούν, 
είναι καθημερινά στα συνεργεία, έχουν 
μέσο όρο χιλιομέτρων 600.000 και άνω.
Όσο για τα εφόδια και τα υλικά που πρέ-
πει και οφείλει το Κράτος να μας παρέχει, 
η κατάσταση είναι τραγική.

Τα αλεξίσφαιρα είναι πλέον είδος προς 
εξαφάνιση και αυτά που υπάρχουν λή-
γουν σε 1,5 χρόνο, ενώ ακόμα δεν έχουν 
κινηθεί οι διαδικασίες για την αντικατά-
στασή τους, με αποτέλεσμα να μην μπο-
ρούμε να εξερχόμαστε για υπηρεσία.
Στην Ομάδα ΖΗΤΑ παρήλθαν δύο έτη χω-
ρίς να έχουν παραληφθεί καινούριες μπό-
τες, ενώ και η θερινή στολή ακόμα αναμέ-
νεται εδώ και 3 έτη.
Στη ΔΙ.ΑΣ. θερινή στολή δεν δόθηκε ποτέ, 
ενώ η νέα χειμερινή αναμένεται εδώ και 
2 χρόνια.
Στην ΟΠΚΕ και στα πληρώματα των περι-
πολικών των τμημάτων ακόμα δεν χορη-
γηθήκαν οι κατάλληλες στολές και υποδή-
ματα.
Η χορήγηση των ανωτέρω ειδών, ανά συ-
γκεκριμένα  χρονικά διαστήματα, είναι 
υποχρεωτική και προβλέπεται από Νό-
μους και Υπουργικές Αποφάσεις. 
Δυστυχώς, όμως, σχεδόν πάντα αγνοού-
νται και γι’ αυτό παρατηρούνται όλες οι 
προαναφερόμενες καταστάσεις. 
Παρ’ όλα αυτά, εμείς οι Αστυνομικοί είμα-
στε  και θα είμαστε ΠΑΝΤΑ δίπλα στον πο-
λίτη, κυρίως χάρις στο φιλότιμό μας. Αρκεί 
όμως αυτό;
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ΔΩΡΈΑΝ νομική
κάλυψη για τα μέλη μας
Η φύση της δουλείας 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.
   
 ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Έ.Α.Υ.Θ.
    Παναγιώτα Φαρμάκη
    Φράγκων 3, Θεσσαλονίκη
    2310543838 Αθανάσιος Χαριστός 
    Τσιμισκή 2, Θεσσαλονίκη
    2310553728



Κύματα φυγής από τα ΑΤ και την ΔΙΑΣ

Ψήφισαν 3.981 αστυνομικοί από τους 4.659 εγγεγραμμένους 

Ανάγκη θέσπισης αξιοκρατικού και
διαφανούς Κώδικα Εσωτερικών 

Μεταθέσεων

 Η Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Πρωτοβουλία Αστυνομικών πρώτη δύναμη

Μεταθέσεις
αστυνομικών 
παρά τη θέλησή τους

Πρωτοφανής η συμμετοχή 
στις εκλογές της Ενωσης 

Με πρωτοφανή συμμετοχή των μελών της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης διενεργήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού 
Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, εκπροσώπων στα Συμβούλια Μεταθέσεων της ΓΑΔΘ, Γραμματείας Γυναικών και αντιπροσώπων στην Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων. Από το σύνολο των 4.659 εγγεγραμμένων,  στις 18, 19 και 20 Απριλίου 2018, ψήφισαν 3.981 αστυνο-
μικοί, αναδεικνύοντας πρώτη δύναμη την Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Πρωτοβουλία Αστυνομικών (ΑΣΠΑ) και μάλιστα για τρίτη συνεχή 

εκλογική διαδικασία, από το 2011 που ιδρύθηκε. Πιο αναλυτικά:

Με τα προβλήματα σε κάθε 
υπηρεσία πρώτης γραμμής 
να διογκώνονται, δυσχεραί-
νοντας ουσιαστικά το έργο 
των αστυνομικών, τα τελευ-
ταία χρόνια και οι εσωτερι-
κές μεταθέσεις  εντός της 
ΓΑΔΘ έχουν ακριβώς την ίδια 
χροιά. Για ακόμα μια φορά η 
Ηγεσία κινήθηκε στην πεπα-
τημένη και δεν διαφοροποίη-
σε ουσιαστικά τον υπηρεσια-
κό χάρτη της Θεσσαλονίκης, 
παρέχοντας στην πόλη και 
στους πολίτες την προστασία 
και την ασφάλεια που απαι-
τείται. 
Ενδεικτικό παράδειγμα είναι 
οι 180 Αστυνομικοί που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αστυνομί-
ας Θεσσαλονίκης και οι οποίοι αιτήθηκαν μετάθεση για κά-
ποια άλλη  Διεύθυνση. Οι αιτήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
αύξηση στα ΑΤ Αμπελοκήπων, Ευόσμου, Λαγκαδά, Λευκού 
Πύργου και Θερμαϊκού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αγγί-
ζουν το 50% του υπάρχοντος προσωπικού. 
Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στις Ομάδες ΔΙΑΣ της Δι-
εύθυνσης Αμεσης Δράσης, μιας υπηρεσίας που κατά κοινή 
ομολογία η παρουσία της στους δρόμους της Θεσσαλονίκης  
είναι αποτελεσματική.
Αυτά τα κύματα φυγής μάς προβληματίζουν καθώς και τα 
αίτιά τους, τα οποία, αν και προφανή κατά τη γνώμη μας, 
πρέπει να εξεταστούν σε βάθος από την Ηγεσία και τις  Δι-
οικήσεις. Οταν οι πιο μάχιμοι αστυνομικοί δηλώνουν μαζικά 
την επιθυμία να μετατεθούν, εκθέτουν με τον τρόπο τους 
τόσο τις συνθήκες εκτέλεσης της υπηρεσίας τους, όσο και 
τον τρόπο διαχείρισης των προβλημάτων εκ μέρους των δι-
οικούντων.
Εκείνο όμως που είναι εντελώς παράδοξο, το οποίο εντο-
πίσαμε και θα ερευνήσουμε, είναι οι προτάσεις ορισμένων 

Διοικητών να απομακρύνουν 
αναίτια από τις Υπηρεσίες τους 
αστυνομικούς τους οποίους 
στην ετήσια αξιολόγηση βαθ-
μολόγησαν ως «εξαίρετους»! 
    Ποιος δεν θα ήθελε στην 
Υπηρεσία του έναν εξαίρε-
το αστυνομικό; Και όμως, 
οι παθογένειες του συστή-
ματος αξιολόγησης και με-
τάθεσης του αστυνομικού 
προσωπικού     εντός των 
Αστυνομικών Διευθύνσεων 
είναι διαχρονικές και αμε-
τάβλητες. Οσο η εκάστοτε 
Ηγεσία έχει τη δυνατότητα 
να μεταθέτει à la carte και 
ανεμπόδιστα το προσωπικό, 

θα  αντιμετωπίζουμε ξανά και ξανά τα ίδια προβλήματα.
Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ως αντίμε-
τρο στη σημερινή πραγματικότητα, τονίζει την ανάγκη θέσπι-
σης ενός αξιοκρατικού και διαφανούς Κώδικα Εσωτερικών 
Μεταθέσεων. Ωστόσο, για να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη 
πρόταση πρέπει να συγκροτηθεί μια αρμόδια επιτροπή, η 
οποία θα μελετήσει ενδελεχώς όλες τις παραμέτρους του 
ζητήματος και θα συντάξει ένα πλήρες κείμενο, που θα απο-
κλείει «παραθυράκια» και θα διασφαλίζει τα αυτονόητα.
Μόνο με «αλλαγή πλεύσης» θα δοθεί τέλος στις «πελατεια-
κές σχέσεις» και ίσως κάποια  μέρα μπορέσουμε να κάνουμε 
λόγο για δίκαιες εσωτερικές μεταθέσεις στην     Αστυνομία. 
Οσο μένουμε αδρανείς, διαιωνίζουμε ένα πρόβλημα που 
εμποδίζει τον εκσυγχρονισμό του Σώματος και ταλαιπωρεί 
το προσωπικό.
Η Ενωσή μας θα είναι δίπλα στα μέλη της που μετατέθηκαν 
χωρίς τη θέλησή τους και θα τα στηρίξει μέσω των νομικών 
της συμβούλων, αν αυτό χρειαστεί, προστατεύοντας στο σύ-
νολό τους τους αστυνομικούς, χωρίς να κάνει διαχωρισμούς 
και εξαιρέσεις.

- Η ΑΣΠΑ, που για πρώτη φορά έλαβε αυτοδυνα-
μία, συγκέντρωσε 2.103 ψήφους και κατέλαβε 
7 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο.
-Το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών έλαβε 1.475 
ψήφους και κατέλαβε 5 έδρες στο Διοικητικό 
Συμβούλιο.
-Η Ενωτική Μαχητική Αστυνομική Συσπείρωση 
(ΕΜΑΣ) έλαβε 212 ψήφους και κατέλαβε 1 έδρα 
στο Διοικητικό Συμβούλιο.
-Η Δύναμη Αναγέννησης έλαβε 127 ψήφους και 
δεν κατέλαβε έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα λευκά ψηφοδέλτια ήταν 35 και τα άκυρα 29.
Οι αδιάλειπτες προσπάθειες της Ενωσης για 
την επίλυση των καθημερινών υπηρεσιακών 
προβλημάτων, που ταλαιπωρούν όλους τους 
αστυνομικούς, αναγνωρίστηκαν και, όπως 
αποδείχθηκε, αναγνωρίστηκε και η ανάγκη 
συμμετοχής όλων. Η τεράστια ανταπόκριση 
και συσπείρωση των αστυνομικών οδήγησε 
στην εκλογή 80 αντιπροσώπων στην ΠΟΑΣΥ, 
γεγονός που ισχυροποιεί τη συνδικαλιστι-
κή θέση της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλή-

λων Θεσσαλονίκης σε πανελλήνιο επίπεδο.
Η νέα και ισχυρή έκφραση εμπιστοσύνης στο 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμωσε ακόμη πε-
ρισσότερο τη θέληση των μελών του για να ερ-
γαστούν άοκνα και με στοχοπροσήλωση κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους. «Πρώτα είμαστε 
αστυνομικοί, ζούμε την πραγματικότητα με τα 
προβλήματά της και αγωνιζόμαστε συλλογικά 
για το καλό όλων των συναδέλφων και όλου του 
Σώματος», επισημαίνει το νέο προεδρείο με επι-
κεφαλής τον Θεόδωρο Τσαϊρίδη.
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Συνάντηση της Ε.Α.Υ.Θ. με 
τον Διευθυντή του 424 Γ.Σ.Ν

Δωρεές της Ε.Α.Υ.Θ.
σε διάφορες Υπηρεσίες
Το νέο Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 
πιστό στις καταστατικές διατάξεις, προσπαθεί με κάθε μέσο να βελτιώ-
σει τις υπηρεσιακές συνθήκες των Αστυνομικών της ΓΑΔΘ και να διευκο-
λύνει το έργο τους. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, όποτε κρίνεται 
αναγκαίο, το Προεδρείο προχωρά στη δωρεά μηχανημάτων και αναλώ-
σιμων ειδών προς τις Υπηρεσίες της ΓΑΔΘ.
Η κίνηση αυτή σε καμία περίπτωση δεν σκοπεύει να υποκαταστήσει την 
Διοίκηση και τις υποχρεώσεις της προς το προσωπικό. Οι δωρεές είναι 
αναγκαίες λόγω δημοσιονομικής στενότητας και καλύπτουν σημαντικά 
λειτουργικά κενά στις Υπηρεσίες.
Από τη σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΥΘ και μέχρι 
σήμερα, το Προεδρείο έχει ήδη προχωρήσει στις παρακάτω δωρεές:
-Ένα πολυμηχάνημα στο ΑΤ Λευκού Πύργου.
-Ένα πολυμηχάνημα στην YAT.
-Ένα Air Condition στο TA Ωραιοκάστρου.
-Ένα πολυμηχάνημα στο ΤΑ Συκεών
-Έναν εκτυπωτή στη γραμματεία της ΔΙ.ΑΣ.
-Εναν εκτυπωτή στο ΑΤ Ευόσμου

Παιδική 
παράσταση
για τα παιδιά των 
μελών της ΕΑΥΘ
Μεγάλη προσέλευση στην «Παναγία των Παρισίων»

Στο πλαίσιο των συναντήσεων που προγραμμάτισε και πραγματο-
ποίησε τον περασμένο Μάιο, η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσ-
σαλονίκης επισκέφθηκε το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο και 
συζήτησε εκτενώς με τον Ταξίαρχο κ. Μιχαήλ Ιωσηφίδη όλα τα σημα-
ντικά ζητήματα. 
Το πρώτο θέμα που τέθηκε είναι η απαιτούμενη έκδοση παραπε-
μπτικού από το Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης (ΚΙΘ) της ΓΑΔΘ για 
την εξέταση αστυνομικών. Το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει και στο 
παρελθόν, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν κάποια θετικά αποτελέσματα 
και έτσι παραμένει η ταλαιπωρία. Το προεδρείο, λοιπόν, επανήλθε 
και επισήμανε ότι η έλλειψη πολλών ειδικοτήτων στο ΚΙΘ ταλαιπωρεί 
τους αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης και ότι η μετάβασή τους (στο 
ΚΙΘ) για την έκδοση παραπεμπτικού, όντας ασθενείς, είναι εξαντλη-
τική. Ως αντίμετρο, τα μέλη του προεδρείου αιτήθηκαν να μη χρει-
άζεται παραπεμπτικό από όσες ειδικότητες υπάρχει έλλειψη ιατρού 
στο ΚΙΘ και οι αστυνομικοί να μεταβαίνουν απευθείας στο 424 ΓΣΝ. 
Το δεύτερο θέμα που αναφέρθηκε είναι η αναμονή των τραυματιών 
αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας, οι οποίοι μεταβαίνουν στα επείγο-
ντα περιστατικά κι από εκεί παραπέμπονται στα εξωτερικά ιατρεία 
για περαιτέρω εξετάσεις. Όπως είναι αντιληπτό, η τακτική αυτή τα-
λαιπωρεί πολύ τους αστυνομικούς και επιβαρύνει την υγεία τους. «Αι-
τηθήκαμε την κατά προτεραιότητα εξέταση των τραυματιών αστυ-
νομικών χωρίς καμία αναμονή. Επίσης, 
ζητήθηκε κάτι ανάλογο να ισχύσει και για τις περιπτώσεις συναδέλ-
φων της Διεύθυνσης Ασφαλείας και λοιπών ειδικών υπηρεσιών που δεν 
φέρουν στολή αλλά βρίσκονται εν ώρα υπηρεσίας», αναφέρει η Ενωση.
Στη συνέχεια, επί τάπητος τέθηκε ένα ακόμα θέμα που απασχολεί 
τους αστυνομικούς και είναι ο τρόπος εξυπηρέτησής τους στο Στρα-
τιωτικό Φαρμακείο στη Θεσσαλονίκη. Δικαίωμα εξυπηρέτησης έχει 
το ένστολο προσωπικό της ΕΛΑΣ που μετέχει ή δικαιούται μέρισμα 
από το ΜΤΣ, δηλαδή το σύνολο των εν ενεργεία αστυνομικών που 
προέρχονται από την τέως Χωροφυλακή. Για να γίνει πιο σύγχρονη 
και άμεση η ταυτοποίηση των δικαιούχων, πρέπει να καταργηθεί η 
επίδειξη υπηρεσιακού εγγράφου που αναφέρει ότι ανήκουν στην τ. 
Χωροφυλακή και σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία να δημι-
ουργηθεί μια βάση δεδομένων δικαιούχων, στην οποία θα έχουν πρό-
σβαση μόνο τα Στρατιωτικά Φαρμακεία.
Ό Ταξίαρχος κ. Μιχαήλ Ιωσηφίδης εξαρχής εξέφρασε τον σεβασμό 
του στο σύνολο του αστυνομικού προσωπικού, καθώς και τη διάθε-
ση για όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτησή του. Όπως ανέφερε ο 
ίδιος, τα τελευταία έτη έχει αυξηθεί κατακόρυφα η επισκεψιμότητα 
στο 424 Γ.Σ.Ν., κάτι το οποίο έχει αντίκτυπο και στο προσωπικό του 
νοσοκομείου, το οποίο καταβάλλει καθημερινά κάθε δυνατή προ-
σπάθεια εξυπηρέτησης των επισκεπτών.
Σχετικά με την υποχρεωτική έκδοση των παραπεμπτικών, μετέφερε 
τη διάθεση του νοσηλευτικού προσωπικού για τη διευκόλυνση των 
αστυνομικών και τόνισε ότι για την οριστική επίλυση του ζητήματος 
θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και με το Κ.Ι.Θ. 
Όσον αφορά στην αναμονή των τραυματιών αστυνομικών, καθώς 
και των εν ώρα υπηρεσίας που δεν φέρουν στολή στα εξωτερικά ια-
τρεία, δήλωσε ότι θα ενημερώσει τους αρμοδίους, αλλά ζητήθηκε να 
τηρείται αυτό και να μη γίνει μέσο εκμετάλλευσης από το υπόλοιπο 
προσωπικό.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι τέχνες προάγουν την προσωπικότη-
τα κάθε ανθρώπου και ειδικά στα παιδιά δίνουν ερεθίσματα και 
προσλαμβάνουσες, που μπορούν να συμβάλλουν στην καλλιέρ-
γεια τόσο του πνεύματος όσο και της καρδιάς τους. 
Η  Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης πραγματοποί-
ησε σε συνεργασία με το εφηβικό τμήμα της θεατρικής ομάδας 
«Θέατρο Δυτικά» μία παράσταση για τα παιδιά των μελών της. 
Ετσι, παιδιά και γονείς κατέκλυσαν στις αρχές Ιουνίου το θέατρο 
Αριστοτέλειον, για να παρακολουθήσουν δωρεάν την παιδική 
παράσταση «Παναγία 
των Παρισίων».
Ολοι οι θεατές, μικροί 
και μεγάλοι, εξέφρα-
σαν τον ενθουσιασμό 
τους για την πρωτο-
βουλία και την ευκαι-
ρία που είχαν για μια 
διαφορετική δραστη-
ριότητα. 
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Υπάρχει ελπίδα να σταματήσει η κατηφόρα του Σώματος;

Ευθύνες πολιτικών ή αξιωματικών;

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ 18:00

Παραίτηση Ν. Τόσκα 

Πιθανόν, η παραίτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Νί-
κου Τόσκα, μετά την τραγωδία που σημειώθηκε με τις πυρκαγιές 
στην Ανατολική Αττική,  να γέμισε ικανοποίηση τη μεγαλύτερη με-
ρίδα του προσωπικού, αφού θεωρήθηκε, και ίσως όχι άδικα, ένας 
από τους χειρότερους πολιτικούς προϊστάμενους που πέρασε από 
το Σώμα.
Το πραγματικό όμως ερώτημα είναι αν στα αλήθεια υπάρχει ελπίδα 
να σταματήσει η κατηφόρα του Σώματος. 
Ευθύνονται οι πολιτικοί προϊστάμενοι, διαχρονικά, για την κατάστα-
ση στην οποία έχουμε οδηγηθεί ή μήπως οι αξιωματικοί της ΕΛ. 
ΑΣ., οι οποίοι ικανοποιούν τα πολιτικά θέλω του εκάστοτε πολιτικού 
προϊστάμενου απλά και μόνο για να προαχθούν, αδιαφορώντας  
ουσιαστικά για τη σκληρή υπηρεσιακή πραγματικότητα που αντιμε-
τωπίζουν οι αστυνομικοί το πεζοδρόμιο, την αστυνόμευση και την 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας; 

Ο Ν. Τόσκας ζήτησε να καταργηθεί η ΔΕΛΤΑ. Υπήρξε έστω και ένας 
που να προσπάθησε να του εξηγήσει, να τον ενημερώσει και να τον 
προειδοποιήσει ότι η κατάργησή της θα είχε τα αποτελέσματα που 
ακολούθησαν;
Ο Ν. Τόσκας «έτρεξε» την αναδιάρθρωση. Ο ίδιος έκανε τις προτά-
σεις για το ποια τμήματα θα κλείσουν και πού θα στεγαστούν; Ή 
μήπως  για το ότι μετά την αναδιάρθρωση κεντρικά 
τμήματα αντί να ενισχυθούν θα αποδυναμωθούν, όπως και έγινε;  
Ο Ν. Τόσκας έκανε τις μεταθέσεις με αποτέλεσμα Διμοιρίες, Αστυ-
νομικά Τμήματα και ΔΙΑΣ  να μείνουν χωρίς προσωπικό; 
Ο Ν. Τόσκας «ακινητοποίησε» την ΟΠΚΕ, την ΔΙΑΣ και χιλιάδες ακό-
μη αστυνομικούς έξω από σταθερούς στόχους; 
Ο Ν. Τόσκας δεν έκανε αιτήματα δαπανών ή καθυστέρησε την 
πραγματοποίηση διαγωνισμών, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε 
αυτή την απαράδεκτη και ανύπαρκτη υλικοτεχνική υποδομή;
Ο Ν. Τόσκας θέλησε την επανίδρυση των πεζών περιπολίων. Υπήρξε 
έστω και ένας να του πει ότι αυτές καταργήθηκαν πριν λίγα χρόνια 
διότι δοκιμάστηκε και πλέον θεωρείται παρωχημένος τρόπος αντι-
μετώπισης της εγκληματικότητας;
Ο Ρουβικώνας εξέθεσε ουκ ολίγες φορές την ΕΛ. ΑΣ. Αν πραγματικά 
υπήρχε πολιτική βούληση για επιλεκτική ευαισθησία σε αυτήν την 
ομάδα, γιατί δεν βγήκε κάποιος από τη Φυσική  Ήγεσία να το κα-
ταγγείλει και να παραιτηθεί;
Τα όσα κακά συνέβησαν στη θητεία Τόσκα φέρουν φαρδιά πλατιά 
την υπογραφή της Φυσικής Ήγεσίας, η οποία είτε συμφωνούσε με 
τις αποφάσεις του είτε ικανοποιούσε τα θέλω του, απλά και μόνο 
για να είναι αρεστή προς αυτόν.
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Συγκινητική η ανταπόκριση στη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης 

Θλίψη και οδύνη για τους συγγενείς των θυμάτων

Στήριξη στους πυρόπληκτους
της Αττικής 

Με τα λόγια να μην είναι αρκετά να 
περιγράψουν αλλά και να παρηγορή-
σουν τους επιζήσαντες της εθνικής 
τραγωδίας από τις πυρκαγιές στην 
Ανατολική και Δυτική Αττική, η Ένω-
ση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσα-
λονίκης εκφράζει καταρχάς τη θλίψη 
και την οδύνη της στους συγγενείς 
των θυμάτων. 
Από την πρώτη στιγμή που φάνηκε 
ότι το μέγεθος της πύρινης κατα-
στροφής είναι απροσδιόριστα μεγά-
λο, αλλά και έχοντας εκπαιδευτεί και 
ζήσει ειδικές έκτακτες καταστάσεις, 
το προεδρείο της Ένωσης απηύθυνε 
κάλεσμα σε όλους τους αστυνομι-
κούς και τους δημότες της Θεσσαλο-
νίκης για συγκέντρωση ειδών πρώτης 
ανάγκης, τα οποία και μεταφέρθη-
καν στις πυρόπληκτες περιοχές.
Η ανταπόκριση όλων ήταν συγκι-

νητική, καθώς και η βοήθεια που 
πρόσφεραν. Όλα τα είδη που συγκε-
ντρώθηκαν παραδόθηκαν στην Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών 
Υπαλλήλων, η οποία φρόντισε να 
δοθούν στοχευμένα όπου προέκυψε 
ανάγκη. 
«Είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους 
στα Σώματα Ασφαλείας, οι οποίοι με 
κίνδυνο ζωής και αξιοποιώντας τα 
μέσα που διαθέτουν, έδωσαν σκληρή 
μάχη για τη διάσωση συμπολιτών μας 
και τον περιορισμό των πυρκαγιών. 
Για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την 
τραγική καταστροφή, όλοι πρέπει να 
αντιδράσουμε άμεσα και έμπρακτα 
να σταθούμε δίπλα στους πληγέντες 
συμπολίτες μας με ομοψυχία και αλ-
ληλεγγύη», ανέφερε το προεδρείο 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης. 

Γράφει ο Γιώργος Χατζόπουλος
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Οι αιμοδότες πραγματικοί 
εθελοντές ζωής

Όλες οι αιμοδοσίες της Ένωσης για το 2018

Μεγάλη ανάγκη για αίμα
Ολοι έχουμε ακούσει ή διαβάσει αμέτρητες αναφορές στην τερά-
στια ανάγκη που υπάρχει για αίμα. Δυστυχώς, τους τελευταίους 
μήνες, αυτή η ανάγκη έχει μεγαλώσει και επιβάλλει την αύξηση 
του αποθέματος της Τράπεζας Αίματος της Ενωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
Σε αυτή την ανάγκη, που δεν ξέρουμε πότε θα έρθει στο δικό μας 
σπίτι, η Ενωση συνεχίζει να διοργανώνει τις ομαδικές εθελοντικές 
αιμοδοσίες, μία ακόμη πρωτοβουλία στην οποία όλοι πρέπει να 
συμμετέχουμε ενεργά, γιατί δίνοντας αίμα, δίνουμε ζωή στους συ-
νανθρώπους μας.
Ήδη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη από τις τρεις αιμοδοσίες, τη 
Δευτέρα 18 Ιουνίου, στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου 
και καταφέραμε να συγκεντρώσουμε 60 φιάλες αίματος. 
Για την έγκαιρη ενημέρωση και τη μεγαλύτερη προσέλευση των 
αιμοδοτών συναδέλφων, η  Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσ-
σαλονίκης, σε συνεργασία με τους υπευθύνους της Αιμοδοσίας του 
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, έχει ήδη καθορίσει τις παρακάτω ημερομη-

νίες στις οποίες θα πραγματοποιη-
θούν οι επόμενες δύο εθελοντικές 
αιμοδοσίες.
- Δευτέρα 17-09-2018 στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρή-
σεων Θεσσαλονίκης (ώρες  09:00-13:00)
- Δευτέρα 17-12-2018 στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 
(ώρες 09:00-13:00)
Ή πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους αστυνομικούς και τους 
πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου, καθώς και σε όποιον ιδι-
ώτη επιθυμεί.
 Ή Ενωση αναγνωρίζει τη μέχρι τώρα προσφορά των συναδέλφων 
σε αυτή την απόλυτα αλτρουιστική κίνηση, τους ευχαριστεί και 
υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθ.39 του Π.Δ.  584/1985, κάθε 
αιμοδότης συνάδελφος δικαιούται τέσσερις ημέρες ειδικής άδειας 
(υπ΄αριθμ.1005/16/1013162 από 25-05-2016 διαταγή Α.Ε.Α), 
όταν προσφέρει εθελοντικά αίμα για τις Τράπεζες Αίματος των 
συνδικαλιστικών φορέων.

Ημερίδα κατά  του 
bullying από την ΕΑΥΘ

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου στο αμφιθέατρο
του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

Δωρεάν σχολικές τσάντες και γραφική ύλη στα παιδιά Α  ́Δημοτικού
Back to school, Live Without Bullying

Με αίσθημα ευθύνης για τη μελλοντι-
κή γενιά και με αφορμή την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς, η Ενωση Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης 
διοργανώνει τη Δευτέρα 3 Σεπτεμ-
βρίου 2017 και ώρα 11:00, στο αμ-
φιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου 
Θεσσαλονίκης, την καθιερωμένη εκ-
δήλωση που τείνει να γίνει θεσμός. 
Φέτος η εκδήλωση είναι αφιερωμένη 
στο φαινόμενο που αφορά όλα τα 
παιδιά, τον σχολικό και διαδικτυακό 
εκφοβισμό. Το bullying αφορά όλα τα 
παιδιά, γιατί όλα τα παιδιά ανήκουν 
σε μια από τις τρεις κατηγορίες: είναι 
είτε θύτες, είτε θύματα, είτε παρατη-
ρητές. Ενα φαινόμενο που εξαιτίας 
της χρήσης του διαδικτύου έχει λάβει 
ανεξέλεγκτη μορφή και απαιτεί, για 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
και καταπολέμησή του, την ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση τόσο των 
εκπαιδευτικών όσο και των ίδιων των 
γονέων. 
Υπό την οπτική αυτή, η Ενωση, σε 
συνεργασία με το ΚΜΟΠ και την 
καινοτόμα πλατφόρμα αντιμετώπι-
σης και καταπολέμησης του σχολι-
κού και διαδικτυακού εκφοβισμού
www.LiveWithoutBullying.com, δι-
οργανώνει ενημερωτική ημερίδα με 
την ειδικά εκπαιδευμένη ψυχολόγο 
κ. Ράνια Φιλίππου. 
Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των πε-
ριστατικών bullying που έχουν υπο-
στεί πολλά παιδιά, τόσο στο σχολικό 
περιβάλλον όσο και στον ψηφιακό 
κόσμο, απαιτείται η ενεργοποίηση 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, σε συ-
νεργασία με το Έκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής 
(Έ.Κ.Υ.Ζ.), διοργανώνει «Ημερίδα σε θέματα Πρώτων Βοη-
θειών» την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα στο Αμφι-
θέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.
Η Ημερίδα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενό-
τητες:
•Ισχύουσα Νομοθεσία
•Ασφάλεια Χώρου και βασικές αρχές ατομικής προστα-
σίας
•Αρχική Έκτίμηση Περιστατικού
•Κλήση του 112

•Σοβαροί τραυματισμοί & ασθένειες
•Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
•Αναφορά στον Αυτόματο Έξωτερικό Απινιδωτή (ΑΈΑ)
•Αντιμετώπιση Αιμορραγιών
•Αντιμετώπιση Πνιγμονής από ξένο αντικείμενο
Η ιδιαίτερη φύση του επαγγέλματος μας και τα απρόβλεπτα 
ανακύψαντα περιστατικά εν ώρα υπηρεσίας, επιβάλλουν 
ενημέρωση και γνώση στην παροχή πρώτων βοηθειών από 
όλους τους  Αστυνομικούς. 
    Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η καίρια παρέμβαση ενός ατό-
μου που είναι εκπαιδευμένο στις πρώτες βοήθειες μπορεί να 
διασφαλίσει την ζωή και την υγεία κάποιου αιφνίδια ασθενή.

όλων μας. Η ημερίδα έχει στόχο να 
λειτουργήσει ως μία μορφή πρόλη-
ψης, επιμόρφωσης και επισήμανσης 
της επικινδυνότητας του φαινομέ-
νου, καθώς και παρουσίασης των 
τρόπων αντιμετώπισής του.
Μετά τη λήξη της ημερίδας θα χορη-
γηθούν δωρεάν σχολικές τσάντες και 
γραφική ύλη στα παιδιά των μελών 
της που θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημο-
τικού. Μια πρωτοβουλία της Ενωσης 
που έγινε θεσμός και κάθε χρόνο έχει 
ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση 
από τα μέλη. Το μόνο που απαιτείται 
για την παραλαβή της σχολικής τσά-
ντας από τους αστυνομικούς - μέλη 
της Ενωσης είναι η επίδειξη ενός δη-
μόσιου εγγράφου, το οποίο να απο-
δεικνύει την ημερομηνία γέννησης 
του τέκνου. 
Οπως αναφέρει το Προεδρείο της 
Ενωσης, «είναι το λιγότερο που μπο-
ρούμε να προσφέρουμε σε ό,τι πο-
λυτιμότερο έχει ο καθένας μας, τα 
παιδιά. Ευχαριστούμε τη Γενική Αστυ-
νομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για 
τη βοήθεια που μας παρείχε για την 
ενημέρωση των συναδέλφων»


