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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά η αναδημοσίευση, ολική, μερική ή περιληπτι-
κή αναπαραγωγή, η κατά παράφραση ή διασκευή των κειμένων που πε-
ριέχονται στο έντυπο με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό 
ή άλλο), χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις του υπογράφοντα 
και όχι απαραίτητα τις απόψεις και θέσεις της Ένωσης Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
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EditorialEditorial

Για πολλοστή φορά ένα αστυνομικό περιστατικό γίνεται αιτία πολιτικών 
αντιπαραθέσεων και μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων προκαλώντας για 
ακόμη μία φορά τη στοχοποίηση του συνόλου του αστυνομικού προ-
σωπικού.
«Η Αστυνομία σκοτώνει για 20 ευρώ»…. «Κτήνος ο Αστυνομικός»….
Και επεισόδια σε όλη την επικράτεια. Καταστροφές δημόσιας και ιδιωτι-
κής περιουσίας. Τραυματίες αστυνομικοί. Και ουσία καμία.
Ποιος άραγε κερδίζει από όλη αυτή την κατάσταση;
Σίγουρα όχι η κοινωνία που για ασφάλεια ακούει και ασφάλεια δεν 
βλέπει.
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης διαχρονικά 
προσπαθούμε μέσα από σοβαρά περιστατικά και μέσω προτάσεων που 
καταθέτουμε, να γίνουμε αρωγοί για τη βελτίωση της υπηρεσιακής μας 
καθημερινότητας. Προτάσεις που θα επιφέρουν θετικό πρόσημο στην 
ασφάλεια του πολίτη.
Έτσι -όχι τώρα, αλλά τον Δεκέμβριο του 2019- είχαμε καταθέσει την 
πρόταση για τις κάμερες.
Η νυν κυβέρνηση νομοθέτησε, αλλά δύο χρόνια μετά ο διαγωνισμός για 
την προμήθεια καμερών δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
Αν τα ξημερώματα της Δευτέρας 5 Δεκεμβρίου, οι Αστυνομικοί έφεραν 
κάμερες θα γνωρίζαμε άπαντες τι είχε συμβεί και δεν θα έκανε κανένας 
υποθέσεις.
Μάλιστα, σε έρευνα την οποία κάναμε τον Μάρτιο του 2022 και στην 
οποία συμμετείχαν 960 μέλη μας, το 84,3% των συναδέλφων μας απά-
ντησαν ΝΑΙ στις κάμερες.
Δεν νομίζω να υπάρχουν πολλές εργασιακές ομάδες που να θέλουν να 
έχουν μία κάμερα να τους καταγράφει επί 8 ώρες εν ώρα υπηρεσίας
Και θεωρώ ότι αυτό λέει πολλά, αν όχι όλα.
Ιανουάριος του 2020: Επίσημη πρόταση για την ακινητοποίηση οχη-
μάτων που καταδιώκονται με πλέγματα ακινητοποίησης. 
Η πρόταση έγινε τότε με αφορμή τον μεγάλο αριθμό λαθροδιακινήσεων 
που έφταναν στον αστικό ιστό και προκάλεσαν ακόμα και τον θάνατο 
πολλών συμπολιτών μας.
Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. 
Πρόταση πρόσφατη μετά το περιστατικό: Έμπλουτισμός του εξοπλι-
σμού των αστυνομικών.
Μέχρι και σήμερα, οι Αστυνομικοί τα μόνα μέσα που έχουμε είναι ο δι-
άλογος, οι λαβές ακινητοποίησης, η αστυνομική ράβδος και ο ατομικός 
οπλισμός.

Γρίφος για δυνατούς λύτες 
η ασφάλεια του πολίτη 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΎΝΕΛΕΎΣΗΣ
ΕΤΟΎΣ 2022

Σε όλα τα σύγχρονα κράτη τα οποία σέβονται τον Αστυνομικό έχουν 
εισαχθεί τα σπρέι πιπεριού, τα taser, καθώς και άλλα μέσα τα οποία δί-
νουν την δυνατότητα στους Αστυνομικούς να κλιμακώσουν τις ενέργειές 
τους πριν φτάσουν στην έσχατη λύση του ατομικού τους οπλισμού.
Εδώ να τονίσω ότι, με βάση την έρευνα, το 81,9% των Αστυνομικών 
στην ερώτηση «πόσο προσαρμοσμένος είναι ο εξοπλισμός σας στο σύγ-
χρονο έγκλημα» απάντησε λίγο ή καθόλου, ενώ το 97% των Αστυνομι-
κών έχει αγοράσει υλικοτεχνικό εξοπλισμό με δικά του έξοδα!

Ή πολυσυζητημένη εκπαίδευση
Στις 11/4/2017 με διαταγή του ΑΕΑ προβλέπονταν μία εκπαίδευση 
ανά εξάμηνο και 100 φυσίγγια. Όμως, με άλλη απόφαση στις 5-4-2018 
μειώνονται οι εκπαιδεύσεις από μία ανά εξάμηνο σε μία ανά έτος και τα 
φυσίγγια από 100 σε 50.
Με βάση και πάλι την έρευνα που κάναμε, το 65% των Αστυνομικών 
θέλει εκπαιδεύσεις ανά τρεις και ανά 6 μήνες, ενώ με 66% θεωρεί ότι η 
συντηρητική εκπαίδευση είναι «καθόλου» ή «λίγο προσαρμοσμένη» στο 
σύγχρονο έγκλημα.

Τεράστια κενά
Όπως διαπιστώνουμε τα κενά είναι τεράστια.
Επίσης, διάτρητες ενδοεπικοινωνίες, ακατάλληλα οχήματα, έλλειψη 
προσωπικού, αναξιοκρατία και αδιαφάνεια.
Σε όλα αυτά να προσθέσουμε και την ατιμωρησία, όπως διαπιστώνεται 
καθημερινά Από όλα  τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η ασφάλεια του 
πολίτη αποτελεί γρίφο για δυνατούς λύτες. 
Και, όμως, οι αστυνομικοί καλούνται καθημερινά να τον λύσουν με όλες 
αυτές τις ελλείψεις με 500 σφυγμούς και με κίνδυνο ζωής 

Παντογνώστες και τηλεδικαστές…
Και πάντα οι παντογνώστες και οι τηλεδικαστές θα είναι εκεί να κουνή-
σουν το δάχτυλο και να κρίνουν τον Αστυνομικό εκ του αποτελέσματος 
και μόνο αδιαφορώντας και αποκρύπτοντας όλα τα παραπάνω.
Αν όλα όσα ειπώθηκαν μετά το περιστατικό είναι ειλικρινή λόγια, αναμέ-
νουμε άμεσα αλλαγές και τομές. 
Αν δεν αλλάξει και πάλι τίποτα τότε μην μας ξαναμιλήσει κανένας για 
ασφάλεια και αστυνομία. 
Γιατί, μάλλον, αυτό που επιθυμούν είναι μπάχαλο και ανασφάλεια... 
   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6936 800701
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ΜΑΖΝΕΪΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6932 913797
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΟΚΟΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 6945 496 083

ΑΝΑΠΛ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΕΛΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6947 943 453

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6981 879 344

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 6948 826 787

ΜΕΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6972 826 636

ΈΑΥΘ: Ή Δικαιοσύνη
αποφάσισε
«Είναι χρέος της Πολιτείας να στα-
ματήσει τα πολιτικά παιχνίδια και 
τις αβίαστες κρίσεις εις βάρος των 
Αστυνομικών και να συνεισφέρει 
ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό 
των μέσων κλιμάκωσης που έχει 
στη διάθεσή του το προσωπικό». 
Αυτό επισημαίνει, μεταξύ άλλων, 
στην ανακοίνωσή της η Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσα-
λονίκης με αφορμή την απόφαση 
(στις 19/12/22) του Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης 
να αφεθεί ελεύθερος με περιορι-
στικούς όρους ο Αστυνομικός για 
το περιστατικό της 5ης Δεκεμβρί-
ου 2022.
Παράλληλα η ΕΑΥΘ για ακόμη μία 
φορά, καλεί την Πολιτεία να υιο-
θετήσει τις προτάσεις της για προ-
μήθεια πλεγμάτων ακινητοποίη-
σης οχημάτων, σπρέι πιπεριού, 
taser και τοποθέτηση καμερών 
στις στολές των Αστυνομικών, κα-
θώς «έτσι, θα πάψουν οι εικασίες 
και η διαπλοκή σεναρίων σχετικά 
με την εξέλιξη των περιστατικών». 
Επίσης, ευχαριστεί θερμά τον ποι-
νικολόγο κ. Αλέξη Κούγια «που εκ-
προσώπησε τον συνάδελφό μας», 
καθώς και τον Νομικό Σύμβουλο 
της Ένωσης κ. Σωτήρη Τερζούδη, 
«ο οποίος στάθηκε στο πλευρό 
και των τεσσάρων εμπλεκομένων 
Αστυνομικών».

Ή ανακοίνωση 
Αναλυτικά η ανακοίνωση της 
ΕΑΥΘ υπό τον τίτλο «Η Δικαιοσύνη 
αποφάσισε» έχει ως εξής:
«Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Θεσσαλονίκης, από την πρώ-
τη στιγμή, στάθηκε δίπλα στους 
συναδέλφους που ενεπλάκησαν 
στο επεισόδιο πυροβολισμού του 
16χρονου Ρομά, διαμηνύοντας 

προς πάσα κατεύθυνση ότι τα 
μόνα αρμόδια όργανα για τη δια-
λεύκανση της υπόθεσης είναι τα 
ελληνικά δικαστήρια.
Σήμερα το Συμβούλιο Πλημμελει-
οδικών Θεσσαλονίκης αποφάσισε 
να αφεθεί ελεύθερος με περιορι-
στικούς όρους ο συνάδελφος μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένω-
σης ευχαριστεί θερμά τον ποινικο-
λόγο κ. Αλέξη Κούγια που ανταπο-
κρίθηκε θετικά στο κάλεσμά μας 
και εκπροσώπησε τον συνάδελφό 
μας.
Επίσης, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως 
τον Νομικό Σύμβουλο της Ένωσης 
κ. Σωτήρη Τερζούδη, ο οποίος στά-
θηκε στο πλευρό και των τεσσάρων 
εμπλεκομένων Αστυνομικών και σε 
συνεργασία με τον κ. Κούγια συνέ-
βαλλε στο σημερινό επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα.
Τούδε και στο εξής, είναι χρέος 
της Πολιτείας να σταματήσει τα 
πολιτικά παιχνίδια και τις αβίαστες 
κρίσεις εις βάρος των Αστυνομι-
κών  και να συνεισφέρει ουσιαστι-
κά στον εκσυγχρονισμό των μέσων 
κλιμάκωσης που έχει στη διάθεσή 
του το προσωπικό, υιοθετώντας 
τις προτάσεις μας για προμήθεια 
πλεγμάτων ακινητοποίησης οχη-
μάτων, σπρέι πιπεριού, taser και 
τοποθέτηση καμερών στις στολές 
των Αστυνομικών. Έτσι, θα πά-
ψουν οι εικασίες και η διαπλοκή 
σεναρίων σχετικά με την εξέλιξη 
των περιστατικών.
Η μόνη ειλικρινής απάντηση στα 
κροκοδείλια δάκρυα και το βρα-
χύβιο πολιτικό ενδιαφέρον για 
κάθε αστυνομικό περιστατικό που 
απασχολεί την κοινή γνώμη, δεν 
μπορεί να είναι καμία άλλη, παρά 
η θωράκιση του Έλληνα Αστυνομι-
κού με σύγχρονα μέσα».
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Στην κατάμεστη από μέλη της ΕΑΥΘ αί-
θουσα του Αμφιθεάτρου του Αστυνομικού 
Μεγάρου Θεσσαλονίκης πραγματοποιή-
θηκαν, τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022, 
οι εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. 
Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης άνοι-
ξε ο Γενικός Γραμματέας, κ. Γεώργιος Χα-
τζόπουλος, με την παρουσίαση του Διοι-
κητικού Απολογισμού, ο οποίος εγκρίθηκε 
κατά πλειοψηφία.
Στη συνέχεια, αναγνώστηκε η έκθεση της 
ελεγκτικής επιτροπής και παρουσιάστη-
καν από τον Ταμία κ. Ιωάννη Μαζνέικο 
ο οικονομικός απολογισμός, καθώς και ο 
προϋπολογισμός για το έτος 2023, ενώ 
ακολούθησε η έγκριση αυτών κατά πλειο-
ψηφία από τα μέλη της Ένωσης.

Διαδραστική ομιλία 
Κατόπιν, ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρο Τσαϊρίδη, ο 
οποίος αρχικά χαιρέτησε τις εργασίες της 
Γενικής Συνέλευσης. Μέσω μιας διαδρα-
στικής ομιλίας, αναφέρθηκε εκτενώς στα 
γεγονότα τα οποία είχαν λάβει χώρα τις 
τελευταίες ημέρες παρουσιάζοντας σει-
ρά προτάσεων οι οποίες έχουν κατατεθεί 
θεσμικά σε όλους τους αρμόδιους, επιδει-

«Ακούστε μας, σεβαστείτε μας, θωρακίστε μας»!
Το μήνυμα - έκκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

κνύοντας προς τους παρευρισκόμενους 
και στοιχεία της έρευνας που πραγματο-
ποιήθηκε τον Μάρτιο του 2022 από την 
ΕΑΥΘ, με την συμμετοχή 960 μελών σχε-
τικά με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, την 
εκπαίδευση και την χρήση καμερών.

Τι ισχύει στο εξωτερικό
Κατά την διάρκεια της ομιλίας του, προ-
βλήθηκαν στην αίθουσα βίντεο με αστυ-
νομικά περιστατικά από χώρες του εξωτε-
ρικού, όπου αστυνομικοί έφεραν κάμερες 
και έκαναν χρήση πλεγμάτων ακινητοποί-
ησης και taser. Στόχος του κ. Τσαϊρίδη 
ήταν να αντιληφθεί το σύνολο των πα-
ρευρισκόμενων τη μεγάλη χρησιμότητα 
των εν λόγω μέσων και την αναγκαιότητα 
άμεσης εισαγωγής αυτών στον υλικοτε-
χνικό εξοπλισμό της ΕΛ.ΑΣ. 

Έκκληση για προστασία του θεσμού 
της ΈΛΑΣ
Επίσης, έγινε αναφορά και σε αλλά φλέγο-
ντα ζητήματα που απασχολούν το αστυνο-
μικό προσωπικό της ΓΑΔΘ, όπως η φύλαξη 
εγκαταλελειμμένων και κακοποιημένων 
ανηλίκων, οι υπεράριθμοι κρατούμενοι στα 
κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Μεταγω-
γών Δικαστηρίων και τα τεράστια ζητήματα 
που προκλήθηκαν από την θέσπιση του θε-
σμού της πανεπιστημιακής αστυνομίας. 

Ο Πρόεδρος της ΕΑΥΘ, ζήτησε από το σύ-
νολο των επίσημων παρευρισκόμενων, να 
προστατεύσουν τον θεσμό της Ελληνικής 
Αστυνομίας και να μην γίνονται τα αστυ-
νομικά γεγονότα αιτία άσκοπων πολιτικών 
αντιπαραθέσεων και στοχοποίησης του 
αστυνομικού προσωπικού. Η ομιλία του 
ολοκληρώθηκε με την φράση «ακούστε 
μας, σεβαστείτε μας, θωρακίστε μας».

Ή πορεία των διεκδικήσεων
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, κ. 
Γρηγόριος Γερακαράκος προχώρησε σε 
μια ενδελεχή ενημέρωση για την πορεία 
των διεκδικήσεων, στις μισθολογικές, 
βαθμολογικές και συνταξιοδοτικές εξε-
λίξεις στον κλάδο, ενώ αναφέρθηκε και 
στις προσπάθειες της ΠΟΑΣΥ για το ΒΟΕΑ 
καθώς και για το πολυσυζητημένο θέμα 
του επιδόματος της επικινδυνότητας. 
Τόνισε ότι η πρόσφατη ανακοίνωση του 
επιδόματος των 600 ευρώ αφορά στην 
υπερεργασία των Αστυνομικών που βρέ-
θηκαν στην πρώτη γραμμή σε όλα τα με-
γάλα γεγονότα και σε καμία περίπτωση 
δεν αποτελεί κάποιου είδους «μπόνους», 
ενώ κλείνοντας ζήτησε από το σύνολο 
των μελών να βρίσκονται σε εγρήγορση 
και ετοιμότητα για μαζική συμμετοχή σε 
οποιοδήποτε κάλεσμα της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Το Ίδρυμα «Μέριμνας και Αριστείας»
Για το Ίδρυμα «Μέριμνας και Αριστεί-
ας» τοποθετήθηκε το μέλος του Δ.Σ. του 
Ιδρύματος- εκπρόσωπος της ΠΟΑΣΥ, κ. 
Λάμπρος Μητσικός, ο οποίος ανέλυσε 
τον τρόπο λειτουργίας και τις ενέργειες 
αλληλοβοήθειας του ιδρύματος. Ενημέ-
ρωσε ενδελεχώς τα μέλη σχετικά με το 
ποιοι δικαιούνται να πραγματοποιούν 
αιτήματα, ενώ -όπως ανέφερε- μετά από 
τη μεγάλη προσπάθεια και καμπάνια 
ενημέρωσης που γίνεται τα τελευταία 
χρόνια από την Ομοσπονδία έχει υπερ-
διπλασιαστεί ο αριθμός αιτημάτων συνα-
δέλφων προς το Ίδρυμα.

Ποιοι παρέστησαν στη Γενική Συνέ-
λευση
Τη Γενική Συνέλευση τίμησαν με την 
παρουσία τους και απηύθυναν σύντο-
μο χαιρετισμό: οι Βουλευτές Α’ Θεσ-
σαλονίκης της ΝΔ, κ. Κωνσταντίνος 
Γκιουλέκας, κα. Άννα Ευθυμίου και κ. 
Δημήτριος Κούβελας, οι Βουλευτές Β’ 
Θεσσαλονίκης της ΝΔ, κ. Θεόδωρος 
Καράογλου και κ. Δημήτριος Βαρτζό-
πουλος, οι εκπρόσωποι της Νομαρχια-
κής του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ Θεσσαλονίκης, κ. 
Ιωάννης Χατζηγεωργίου και κ. Θέμης 
Χαρίσης, το Μέλος του Πολιτικού Συμ-
βουλίου του ΠΑΣΟΚ, κ. Αντώνιος Σαου-

λίδης και ο εκπρόσωπος του Δημάρχου 
Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα 
και εντεταλμένος σύμβουλος για θέμα-
τα Δημοτικής Αστυνομίας, κ. Δημήτρι-
ος Δαγκλής.
Εκ μέρους της Φυσικής Ηγεσίας με την 
παρουσία τους τίμησαν τις εργασίες: ο 
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βο-
ρείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος κ. Γε-
ώργιος Δούβαλης, ο βοηθός Γενικού 
Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, 
Αστυνομικός Διευθυντής κ. Αθανάσι-
ος Λαμπρόπουλος, ο βοηθός Γενικού 
Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, 
Αστυνομικός Διευθυντής κ. Κωνσταντί-
νος Σπανούδης, ο Διευθυντής Αστυνο-
μίας Θεσσαλονίκης, Αστυνομικός Διευ-
θυντής, κ. Ευάγγελος Μουρτζίνος, ο 
Διευθυντής Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, 
Αστυνομικός Διευθυντής κ. Απόστολος 
Χαβδούλας και ο Διευθυντής Άμεσης 
Δράσης Θεσσαλονίκης, Αστυνομικός  
Διευθυντής κ.Κωνσταντίνος Αθανασά-
κος.
Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία του 
Προέδρου της ΠΟΑΣΥ, κ. Γρηγόριου Γε-
ρακαράκου καθώς και του Προέδρου 
Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ, κ. Χρήστου Μαυραγά-
νη, του Αντιπρόεδρου Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ, 
κ. Σταύρου Φέτκου, του Γραμματέα 
Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ, κ. Θεόδωρου Χαντζό-

πουλου, του Ταμία της ΠΟΑΣΥ κ. Γεώρ-
γιου Κουλιάκη, Αναπληρωτή Γενικού 
Γραμματέα της ΠΟΑΣΥ, κ. Δημητρίου 
Παδιώτη, του Ειδικού Γραμματέα της 
ΠΟΑΣΥ, κ. Γεωργίου Δεληγιώργη καθώς 
και του Αναπληρωτή Ταμία της ΠΟΑΣΥ 
κ. Θεόφιλου Παπαδάκη.
Επίσης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
της ΕΑΥΘ, τα Προεδρεία των Ενώσεων 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρού-
πολης, Δράμας, Ημαθίας,  Πιερίας, 
Σερρών, Εύβοιας, Φλώρινας, Νοτιοα-
νατολικής Αττικής, το Προεδρείο της 
Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυ-
νομίας Κεντρικής Μακεδονίας, το Προ-
εδρείο της Αθλητικής Ένωσης Αστυ-
νομικών του παραρτήματος Βορείου 
Ελλάδος και το Προεδρείο της Ένωσης 
Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης.
Με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ευχα-
ρίστησε «θερμά όσους τίμησαν με την 
παρουσία τους τις εργασίες της Ετή-
σιας Γενικής Συνέλευσης, αλλά κυρίως 
τα μέλη της που ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα και παρέστησαν στις εργασίες 
του ανώτατου Οργάνου».  
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Την οργισμένη αντίδρασή της για όσα συ-
νέβησαν στη διάρκεια των εκτεταμένων 
επεισοδίων που σημειώθηκαν στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο στο περιθώριο των 
πορειών για την επέτειο του Πολυτεχνείου 
(17 Νοεμβρίου 2022), εξέφρασε με ανα-
κοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Θεσσαλονίκης.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη «βροχή» 
των μολότοφ οι οποίες έπεφταν από τις… 
ταράτσες των κτιρίων, ενώ στο «στόχα-
στρο» της ανακοίνωσης με τίτλο «Υποκρι-
σία τέλος» μπαίνει και ο επιχειρησιακός 
σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των 
επεισοδίων. 

Δολοφονική επίθεση
«Από θαύμα δεν θρηνήσαμε συνάδελφο 
στην πόλη μας, αν αναλογιστούμε, ότι 
αστυνομικοί της Ασφαλείας, που εκτελού-
σαν εποχούμενη υπηρεσία, δέχθηκαν δο-
λοφονική επίθεση με μολότοφ με αποτέ-
λεσμα να καεί ολοσχερώς το υπηρεσιακό 

δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν, ενώ κατά 
τη διάρκεια των απαιτούμενων επεμ-
βάσεων των διμοιριών, αυτοί δέχθηκαν 
βροχή από μολότοφ ακόμα και από τις 
ταράτσες των κτηρίων», σημειώνει στην 
ανακοίνωσή της η ΕΑΥΘ υπογραμμίζο-
ντας πως «την τελευταία 20ετια έχει 
ξοδευτεί άπειρο μελάνι για όλα όσα συμ-
βαίνουν μετά το πέρας των πορειών στο 
όνομα του εορτασμού του Πολυτεχνεί-
ου, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα! Πλέον 
δεν αποτελεί είδηση ούτε στα ΜΜΕ!».

Τέλος η Υποκρισία!! 
Η ΕΑΥΘ αναφέρεται, επίσης, στη λεγόμε-
νη Πανεπιστημιακή Αστυνομία, αλλά και 
στην υποχρέωση της ΕΛΑΣ να… φυλάει 
ντουβάρια και τουρνικέ. 
«Οφείλουμε μια απάντηση σε αυτούς, 
που εδώ και ένα χρόνο μας έχουν με-
τατρέψει σε κώνους μέσα στον Πανεπι-
στημιακό χώρο του ΑΠΘ για να φυλάμε 
ντουβάρια και τουρνικέ, οι οποίοι ΥΠΟ-
ΤΙΘΕΤΑΙ ενδιαφέρονται και νοιάζονται 
για την ευταξία εντός αυτού.

Οι βαριοπούλες δεν αντιμετωπίζονται 
με tweets…
Οι κουκούλες δεν βγαίνουν και οι βαριο-
πούλες δεν αντιμετωπίζονται με tweets 

Οργισμένη αντίδραση ΕΑΥΘ για τη νέα δολο-
φονική επίθεση σε βάρος Αστυνομικών

Υποκρισία
τέλος!

και με καταιγισμό ανούσιων τοποθετήσε-
ων στα τηλεοπτικά παράθυρα», σχολιάζει 
με νόημα η ΕΑΥΘ. 

Περαστικά στην πόλη μας…
Και η ανακοίνωση -την οποία υπογρά-
φουν ο Πρόεδρος της ΕΑΥΘ, κ. Θεόδωρος 
Τσαϊρίδης και ο Γενικός Γραμματέας της, 
κ. Γεώργιος Χατζόπουλος- καταλήγει: «Ο 
περιβόητος θεσμός της Πανεπιστημια-
κής Αστυνομίας με όλες τις εξαγγελίες 
που τον ακολουθούσαν, ξεγυμνώθηκε με 
τον πλέον εμφατικό τρόπο. Για πολλοστή 
φορά, ξέφραγο αμπέλι το ΑΠΘ στις ορέ-
ξεις μπαχαλάκηδων!

-Ποιος ευθύνεται; Πάλι η Αστυνομία;
-Τουλάχιστον «σώθηκαν» τα τουρνικέ 
σας….
-Περαστικά στους τραυματίες συναδέλ-
φους μας!
-Περαστικά στην πόλη μας! 
Η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων εί-
ναι εφικτή με την απαραίτητη προϋπό-
θεση να βρεθούν επιτέλους στην χώρα 
μας, οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα 
έχουν το σθένος αλλά και την βούληση 
να το πράξουν».

Κάμερες και τηλεδικαστήρια
Μεταξύ άλλων, ζητά την προμήθεια 
καμερών καταγραφής εικόνας και 
ήχου σε δημόσιους χώρους και την το-
ποθέτησή τους στις στολές όλων των 
Αστυνομικών που εκτελούν εξωτερικές 
υπηρεσίες. Παράλληλα η ΕΑΥΘ αναφέ-
ρεται στην ευκολία με την οποία στή-
νονται στη χώρα μας τηλεδικαστήρια 
και με την οποία  άτομα από διαφο-
ρετικούς χώρους, αναλύουν και κατα-
δικάζουν συνανθρώπους τους εν είδει 
εισαγγελείς.
«Από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι αστυ-
νομικές δυνάμεις βάλλονταν πανταχό-
θεν με μολότοφ, πέτρες και άλλα αντι-
κείμενα. Μάλιστα, οι “διαδηλωτές” 

Στην ανάγκη άμεσης χορήγησης στους Αστυνομικούς τού 
αναγκαίου εξοπλισμού αναφέρεται για ακόμη μία φορά η 
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης με αφορ-
μή το περιστατικό μεταξύ Αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ 
και ενός 16χρονου Ρομά. 
«Παρότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι η ελληνική δι-
καιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια που θα διερευνήσει σε 

βάθος την υπόθεση και θα αποφανθεί για τις συνθήκες τέλεσης και τον βαθμό ευθύνης του αστυνομικού, για 
πολλοστή φορά, ένα αστυνομικό ζήτημα μετατρέπεται σε αιτία έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και σκοπιμο-
τήτων, βάζοντας στο στόχαστρο τον θεσμό της Ελληνικής Αστυνομίας και πυροδοτώντας τα χθεσινά ολοήμερα 
επεισόδια στην πόλη μας, όπως και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας», επισημαίνει η ΕΑΥΘ στην ανακοίνωση 

δεν δίστασαν να πυροβολήσουν με 
καραμπίνα τους Αστυνομικούς των 
διμοιριών της ΔΑΕΘ, με τα σκάγια να 
καταλήγουν ευτυχώς στα κράνη και 
τις ασπίδες των συναδέλφων μας. Η 
οδός Ολυμπιάδος μετατράπηκε σε 
εμπόλεμη ζώνη, με σοβαρά τραυμα-
τισμένους Αστυνομικούς με εγκαύ-
ματα και κατάγματα, με μολότοφ 
να καταλήγουν σε μπαλκόνια δια-
μερισμάτων και περιουσίες πολιτών 
να καταστρέφονται, προκαλώντας 
χάος στο κέντρο της πόλης. 
Κι αναρωτιόμαστε: Ποιος είναι ο 
σκοπός αυτής της μπαχαλοποίη-
σης;», σημειώνει στην ανακοίνωσή 
της η ΕΑΥΘ και προσθέτει: «Ως Ένω-

Τα 6 αιτήματα της Ένωσης για τη θωράκιση του 
Αστυνομικού προσωπικού και της κοινωνίας

ΈΑΥΘ: «Χορηγήστε μας 
σύγχρονο εξοπλισμό και 
αφήστε τον λαϊκισμό»

ση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονί-
κης διαχρονικά λειτουργούμε ως αρω-
γοί και επιζητούμε την αναβάθμιση του 
παρεχόμενου αστυνομικού έργου, μέσω 
μιας υπεύθυνης στάσης, με την κατάθε-
ση στοχευμένων προτάσεων που έχουν 
προωθηθεί αρμοδίως κι από τις οποίες 
ορισμένες έχουν θεσμοθετηθεί, πλην 
όμως, δεν έχουν υλοποιηθεί.
Σήμερα, στον απόηχο των δυσάρεστων 
εξελίξεων που είχαμε τις προηγούμενες 
ημέρες, θα αναφέρουμε εκ νέου τις εν 
λόγω προτάσεις, οι οποίες θεωρούμε ότι 
πρέπει να υιοθετηθούν επιτέλους από 
την Ηγεσία του Σώματος ώστε να θωρα-
κιστεί τόσο το αστυνομικό προσωπικό, 
όσο και η κοινωνία».

5. Αύξηση των εκπαιδεύσεων για τις επιχειρησιακές 
ομάδες της ΕΛ.ΑΣ. και επαναφορά, κατ’ ελάχιστο, 
της μια εκπαίδευσης ανά εξάμηνο, όπως ίσχυε στο 
παρελθόν, πριν μετατραπεί σε μια εκπαίδευση ανά 
έτος.
6. Αύξηση των φυσιγγίων που χορηγούνται στους 
Αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών 
βολών. 
«Είμαστε βέβαιοι πως αν οι πολιτικές δυνάμεις στα-
ματήσουν τη στείρα και άγονη αντιπαράθεση και υιο-
θετήσουν τις ανωτέρω προτάσεις, θα μπούμε αισίως 
στον ενδεδειγμένο δρόμο για μια σύγχρονη Αστυνο-
μία για τον Πολίτη. Κι αυτό γιατί η τακτική πόλωσης 
του κλίματος που ακολουθείται από μέρους τους μέ-
χρι σήμερα, έχει οδηγήσει σε ολέθρια αποτελέσμα-
τα για την κοινωνία, καθώς εμμέσως δίνει χώρο και 
ασυλία στη δράση των θερμοκέφαλων που ως κύριο 
στόχο έχουν την αντεκδίκηση και τις καταστροφές», 
καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΕΑΥΘ.

Τα αιτήματα της ΕΑΥΘ
Ειδικότερα η ΕΑΥΘ ζητά την:
1. Άμεση ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την προ-
μήθεια καμερών καταγραφής εικόνας και ήχου σε 
δημόσιους χώρους και την τοποθέτησή τους στις στο-
λές όλων των Αστυνομικών που εκτελούν εξωτερικές 
υπηρεσίες.
2. Προμήθεια πλεγμάτων ακινητοποίησης οχημάτων, 
σε περίπτωση που οι οδηγοί δεν συμμορφώνονται 
με τις υποδείξεις των Αστυνομικών και διαμόρφωση 
συγκεκριμένου νομικού πλαισίου για την εφαρμογή 
τους.
3. Αναβάθμιση του αστυνομικού εξοπλισμού μέσω 
της προσθήκης σπρέι αυτοάμυνας (Pepper Spray) και 
συσκευών taser, που θα βοηθήσουν στην ηπιότερη 
κλιμάκωση των αστυνομικών μέτρων.
4. Σύνταξη μνημονίου αστυνομικών ενεργειών σε πε-
ρίπτωση καταδίωξης ύποπτου οχήματος ή οχήματος 
που έχει εμπλακεί σε εγκληματική πράξη και διαμόρ-
φωση του ανάλογου νομικού πλαισίου.

Στην υποστελέχωση της ομάδας «Δράση» και στην αδήριτη ανάγκη ενί-
σχυσής της αναφέρεται η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονί-
κης με έγγραφο που εστάλη προς τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας 
Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Δούβαλη, τον Γενικό Αστυ-
νομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχο κ. Χρήστο Μπουλούμπαση 
και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχο 
κ. Σταύρο Κεσελίδη.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΕΑΥΘ αναδεικνύει το ζήτημα υποστε-
λέχωσης της ομάδας ΔΡΑΣΗΣ η οποία ουσιαστικά… βάρεσε διάλυση, 
καθώς σύμφωνα με το προβλεπόμενο οργανόγραμμα, θα έπρεπε να 
αριθμεί 45 αστυνομικούς. Όμως, σήμερα (σ.σ. την ημέρα αποστολής 
του εγγράφου στις αρχές Δεκεμβρίου 2022) απαρτίζεται συνολικά από 
19 αστυνομικούς, εκ των οποίων 16 χαμηλόβαθμοι, δυο βαθμοφόροι 
και ένας γραμματέας.
Η Ένωση επανέρχεται στο θέμα της Ενίσχυσης της Υποδιεύθυνσης Ειδι-
κών Επιχειρησιακών Δράσεων διότι πληροφορήθηκε πως σύντομα δύο 
Αστυνομικοί της ομάδας «Δράση» θα αποχωρήσουν -για διάφορους λό-
γους- από την εν λόγω υπηρεσία. Επίσης ενημερώθηκε πως, σύμφωνα 
με επιχειρησιακό σχεδιασμό που αφορά στην εορταστική περίοδο, η εν 
λόγω ομάδα διατάχθηκε να περιπολεί σε συγκεκριμένο σημείο σε δύο 
βάρδιες με δυο ομάδες των 8 ατόμων. 

Βάρεσε… διάλυση η ΔΡΑΣΉ
Επιστολή - παρέμβαση από την ΕΑΥΘ για την άμεση ενίσχυση της ομάδας 

Χωρίς ρεπό…
«Με βάση τα όσα σας προαναφέραμε κάτι τέτοιο θα σημαίνει ότι το 
σύνολο των συναδέλφων μας θα εργάζονται σε καθημερινή βάση χωρίς 
τις προβλεπόμενες ημερήσιες αναπαύσεις. Για τον λόγο αυτό, το πρό-
βλημα της υποστελέχωσης μετακυλήθηκε και στις ομάδες ΟΠΚΕ, αφού 
πέντε αστυνομικοί, ένας από κάθε ομάδα της ΟΠΚΕ, διατάχθηκαν και 
μετακινήθηκαν στην ομάδα ΔΡΑΣΗ. Αποτελεί βέβαια γρίφο το πώς θα 
υλοποιηθεί ο συγκεκριμένος σχεδιασμός εν μέσω εορταστικών αδειών», 
επισημαίνει η ΕΑΥΘ.
Όπως, επίσης υπογραμμίζει η Ένωση, «είναι ανεπίτρεπτο, επιχειρησιακές 
ομάδες όπως αυτή της ΔΡΑΣΗΣ, η οποία ιδρύθηκε μόλις πριν δύο χρό-
νια, να λειτουργεί τη δεδομένη στιγμή με μόλις το ένα τρίτο της προβλε-
πόμενης δύναμης. Βέβαια η ευθύνη βαραίνει κυρίως την προηγούμενη 
πολιτική και φυσική ηγεσία, η οποία αποφάσισε να ιδρύσει μία τόσο ση-
μαντική ομάδα αποκλειστικά και μόνο με αποσπασμένους».
Ένίσχυση ή διάλυση…
Η ΕΑΥΘ καλεί τους παραλήπτες του εγγράφου να ενισχύσουν «άμεσα 
την ομάδα ΔΡΑΣΗ και γενικότερα την Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησι-
ακών Δράσεων με αστυνομικό προσωπικό. Ειδάλλως, η μόνη λύση είναι 
η διάλυση της ομάδας ΔΡΑΣΗ και η απορρόφηση του προσωπικού στις 
πέντε ομάδες ΟΠΚΕ»!
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Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία επι-
σκέφθηκε τα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και συναντήθηκε με τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Στη συνάντηση ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ εκπροσωπήθηκε από 
τον Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Χρήστο Σπίρ-
τζη και τους βουλευτές A’ Θεσσαλονίκης, Κατερίνα 
Νοτοπούλου και Γιάννη Αμανατίδη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν 
διεξοδικά τα κυριότερα προβλήματα που αφορούν 
στο αστυνομικό προσωπικό της Γενικής Αστυνομι-
κής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, αλλά και ζητήματα 
που αφορούν στο σύνολο των Αστυνομικών.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε πρωτίστως στα μι-
σθολογικά θέματα και στην οικονομική δυσχέρεια 
που αντιμετωπίζει το αστυνομικό προσωπικό και η 
οποία επιβεβαιώνεται από την έρευνα που διενήρ-
γησε η ΕΑΥΘ τον Μάρτιο του 2022. Σύμφωνα με 
τα ευρήματα της έρευνας, το 90% των Αστυνομι-
κών δυσκολεύεται πλέον να καλύψει τις οικογενεια-
κές ανάγκες και υποχρεώσεις. Χαριστική βολή στα 
εισοδήματά τους έδωσε το μισθολόγιο του 2017 
που ήρθε να προστεθεί στις διαδοχικές περικοπές 
που έχουν υποστεί την τελευταία δεκαετία. 
Οι εκπρόσωποι της Ένωσης υπογράμμισαν πως η 
αύξηση των μισθών και της νυχτερινής και πενθή-
μερης αποζημίωσης είναι επιτακτική ανάγκη, κα-
θώς παραμένουν αμετάβλητες από το 2003 !
Το αυτονόητο…
Δεύτερο και εξίσου σημαντικό ζήτημα οικονομικής 
φύσεως που τέθηκε στη συνάντηση ήταν η θεσμο-
θέτηση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος 
των Αστυνομικών. 
«Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι Αστυνομικοί βρίσκο-
νται πάντα στην πρώτη γραμμή για την καταπολέ-
μηση του εγκλήματος και εκτίθενται συνεχώς σε 
κινδύνους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. 
Ωστόσο, μέχρι και σήμερα καμία Κυβέρνηση δεν 
έχει πάρει την πρωτοβουλία να θεσμοθετήσει το 

Συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΑΎΘ
με αντιπροσωπεία του ΣΎΡΙΖΑ-ΠΣ

ΕΑΎΘ-ΕΑΚΜ

Στο επίκεντρο μισθολογικά ζητήματα, έλλειψη προσωπικού και 
Πανεπιστημιακή Αστυνομία
αυτονόητο αίτημά μας», τόνισαν οι εκπρόσωποι της 
ΕΑΥΘ.
Στη συνέχεια, εκφράστηκε η πάγια θέση της Ένω-
σης για «θέσπιση ενός Αξιοκρατικού Κώδικα Μετα-
θέσεων, που θα βασίζεται στη διαφάνεια, στην αξι-
οκρατία και στην ίση μεταχείριση των Αστυνομικών. 
Αξίες που δεν θα έπρεπε να αποτελούν ζητούμενο 
στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ. αλλά αδιαπραγμάτευτο 
κεκτημένο».
Ή Πανεπιστημιακή Αστυνομία
Επί τάπητος τέθηκε, επίσης, το φλέγον και πολυδι-
άστατο ζήτημα της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, 
καθώς και τα προβλήματα που έχει επιφέρει η ίδρυ-
σή της και η είσοδος των στελεχών της στο χώρο 
των Πανεπιστημίων του ΑΠΘ. «Κορωνίδα» των προ-
βλημάτων, αποτελούν οι καθημερινές εντάσεις και 
τα εκτεταμένα επεισόδια που εκτυλίσσονται εντός 
του πανεπιστημιακού χώρου. Αυτό οδηγεί στην 
απασχόληση πολυάριθμων αστυνομικών, προερ-
χόμενων από διάφορες Υπηρεσίες της ΓΑΔΘ, τους 
οποίους αποστερείται η γενική αστυνόμευση και 
κατ’ επέκταση οι πολίτες.
Ή φύλαξη ανηλίκων
Επίσης, έγινε εκτενής αναφορά στο μείζον πρόβλη-
μα που έχει προκύψει από τον δυσθεώρητο αριθμό 
των προστατευτικών φυλάξεων ανηλίκων στα Νο-
σοκομεία από Αστυνομικούς της ΓΑΔΘ. 
Η ΕΑΥΘ παρέθεσε συγκεντρωτικά αριθμητικά στοι-
χεία για τους Αστυνομικούς οι οποίοι διατέθηκαν το 
2021 και το 2022 σε Νοσοκομειακά Ιδρύματα για 
τη φύλαξη ανηλίκων, τη στιγμή που η πόλη δεν δια-
θέτει τις απαραίτητες εποχούμενες περιπολίες για 
την αστυνόμευση των συνοικιών της.
«Άτυπη» φυλακή
Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι της ΕΑΥΘ αναφέρθη-
καν στη μετατροπή της Υποδιεύθυνσης Μεταγω-
γών Δικαστηρίων σε «άτυπη» φυλακή, εξαιτίας της 
μόνιμης πληρότητας που επικαλούνται εδώ και μια 
δεκαετία οι φυλακές Διαβατών. 
Όπως, επίσης, τόνισαν καθημερινά υπάρχει σωρεία 
παραβιάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο για 

τους αστυνομικούς, όσο και για τους κρατούμενους 
και, παρότι η Ένωση έχει προβεί σε όλες τις προβλε-
πόμενες ενέργειες, κανείς αρμόδιος δεν έχει προχω-
ρήσει σε καμία απολύτως ενέργεια.
Έκπαίδευση και εκσυγχρονισμός
Στη διάρκεια της συζήτησης η ΕΑΥΘ παρέθεσε μια 
σειρά συμπερασμάτων που προέκυψαν από την 
έρευνα που πραγματοποίησε και αφορά στην ανε-
παρκή εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού, 
την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού της, τα κενά 
ασφαλείας στο σύστημα ενδοεπικοινωνίας της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, καθώς και τις τεράστιες ελλείψεις 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του 
οργανωμένου εγκλήματος.
Τέλος, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για 
ορισμένες δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ που 
κατά καιρούς έχουν στοχοποιήσει αδίκως το αστυ-
νομικό προσωπικό.
Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ ανέπτυξε τις θέσεις 
που προτίθεται να προωθήσει και αφορούν, κυρίως, 
στην εξειδίκευση του αστυνομικού προσωπικού, την 
αξιοποίηση των πτυχιούχων αστυνομικών, το δικαίω-
μα στην απεργία του ένστολου προσωπικού και την 
εισαγωγή στο Σώμα αποκλειστικά και μόνο μέσω του 
θεσμού των πανελληνίων εξετάσεων.
Από τα λόγια στην πράξη
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, όπως επιτάσ-
σει ο θεσμικός του ρόλος, θα συνεχίσει να πραγμα-
τοποιεί συναντήσεις με το σύνολο των πολιτικών 
κομμάτων και φορέων, προωθώντας τα διαχρονικά 
και σοβαρά ζητήματα που απασχολούν το αστυνο-
μικό προσωπικό. 
Όπως, επίσης, ανέφερε και στην αντιπροσωπεία του 
ΣΥΡΙΖΑ, «ήρθε επιτέλους η ώρα, τα πολιτικά κόμματα 
να περάσουν από τα λόγια στην πράξη, αφού -όπως 
είναι σύνηθες- μοιράζουν υποσχέσεις όταν βρίσκο-
νται στην αντιπολίτευση, αλλά όταν αναλαμβάνουν 
την διακυβέρνηση του τόπου ξεχνούν τις δεσμεύσεις 
τους για τη βελτίωση της υπηρεσιακής και προσωπι-
κής καθημερινότητάς μας, δημιουργώντας μεγαλύ-
τερα προβλήματα από αυτά που παρέλαβαν».

Αντιπροσωπεία του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
στα γραφεία της ΈΑΥΘ

Αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισκέφθηκε τα γραφεία 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προκειμένου να συ-
ζητήσει με μέλη του Προεδρείου της ΕΑΥΘ τα προβλήματα που απασχο-
λούν το αστυνομικό προσωπικό της ΓΑΔΘ.
Σε αυτή τη συνάντηση το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εκπροσωπήθηκε από τον Διευ-
θυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Θανάση Γλαβίνα, 
τον Γραμματέα της Νομαρχιακής Α’ Θεσσαλονίκης Ευριβιάδη Ελευθερι-
άδη, τον Αναπληρωτή Γραμματέα Γιάννη Πιτσιόρα, το μέλος της Νομαρ-
χιακής Α’ Θεσσαλονίκης, Γεώργιο Αρβανίτη και το μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής, Ελένη Τριανταφυλλίδου.
Τα μέλη του Προεδρείου της ΕΑΥΘ ανέλυσαν διεξοδικά τα ζητήματα που 
απασχολούν τους Αστυνομικούς και τόνισαν πως είναι υποχρέωση της 
Πολιτείας να αναγνωρίσει την επικινδυνότητα της εργασίας τους. Πρόκει-
ται, όπως είπαν, για «ένα πάγιο, διαχρονικό και δίκαιο αίτημα, το οποίο 
καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιήσει». 
Ζητείται… αξιοκρατία  
Στη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε «η αναγκαιότητα θέσπισης 
ενός αξιοκρατικού Κώδικα Εσωτερικών Μεταθέσεων, ο οποίος βασιζό-
μενος στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ίση μεταχείριση των Αστυ-

Διεξοδική συζήτηση για τα προβλήματα
που απασχολούν τους Αστυνομικούς της ΓΑΔΘ

νομικών, θα τερματίσει 
τις πελατειακές σχέσεις 
εντός του Σώματος». 
«Εν έτει 2022 αποτε-
λούν ζητούμενο η αξιο-
κρατία και η διαφάνεια 
τόσο στις μεταθέσεις 
όσο και στις αποσπάσεις 
των Αστυνομικών», επι-
σήμαναν οι εκπρόσωποι 
της Ένωσης.
Επίσης, έγινε αναφορά  
στην αναγκαιότητα εισα-
γωγής  των υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές αποκλειστικά μέσω Πα-
νελληνίων Εξετάσεων. 
Σχετικά δε με ζητήματα που αφορούν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 
Θεσσαλονίκης, η ΕΑΥΘ υπογράμμισε το «τεράστιο πρόβλημα κατασπα-
τάλησης αστυνομικών δυνάμεων σε φυλάξεις ανηλίκων στα Νοσοκομεια-
κά Ιδρύματα. Ένα κοινωνικό πρόβλημα που έχει μετακυλιστεί στην ΕΛΑΣ, 
με τεράστιο αντίκτυπο στην ασφάλεια του πολίτη. Ανάλογη, είναι η κατά-
σταση στις φυλάξεις ευπαθών στόχων».
Έλλείψεις σε εξοπλισμό και οχήματα
Τέλος, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις μεγάλες ελλείψεις σε υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό και υπηρεσιακά οχήματα, καθώς και στις διάτρητες ενδοε-
πικοινωνίες της ΕΛΑΣ οι οποίες δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό το έργο 
των Αστυνομικών.
Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, άκουσαν με προσοχή τα 
προβλήματα που τους παρέθεσε το Προεδρείο της ΕΑΥΘ και δεσμεύτη-
καν για την ανάδειξη και την προώθησή τους.

Η φύση της δουλειάς του Αστυνομικού είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένη με την πιστή εφαρμογή των Νόμων.
Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μας, δημιουρ-
γούνται νομικά θέματα στα οποία  εμπλεκόμαστε. 
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για την προ-
στασία των εγγεγραμμένων μελών της, παρέχει ΔΩΡEΑΝ νομι-
κή κάλυψη για πειθαρχικές και ποινικές υποθέσεις που έχουν 
ανακύψει εν ώρα  υπηρεσίας. Δυο νομικοί σύμβουλοι με πολύ-

χρονη εμπειρία, ειδίκευση και επιτυχίες σε υποθέσεις που αφο-
ρούν το αστυνομικό προσωπικό, είναι στη διάθεση 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

ΔΩΡΈΑΝ νομική κάλυψη
για τα μέλη μας

Κοινή συνάντηση με τον
Ύπουργό Δικαιοσύνης, Κ. Τσιάρα

Καίριας σημασίας ζητήματα που απασχολούν τους Αστυνομικούς συζητήθηκαν στη διάρκεια της κοι-
νής συνάντησης που είχαν τα Προεδρεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης (ΕΑΥΘ) 

και της Ένωσης Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΑΚΜ) με τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα.

Από τα πρώτα θέματα που 
τέθηκαν στη διάρκεια της συ-
νάντησης ήταν η δημιουργία 
της Δικαστικής Αστυνομίας 
και οι αρμοδιότητες που θα 
έχει. Όπως είπε ο κ. Τσιάρας, 
η ίδρυση του συγκεκριμένου 
Σώματος θα συμβάλει στην 
απεμπλοκή των αστυνομικών 
δυνάμεων από τις επιδόσεις 
εγγράφων, καθώς επίσης και 
από τη φύλαξη των Δικαστι-
κών Μεγάρων.
Οι συγκεκριμένες προτάσεις 
είχαν κατατεθεί και από την 
Π.Ο.Α.ΣΥ τόσο στις επιτροπές 
όσο και σε δια ζώσης συνα-
ντήσεις με το συναρμόδιο 
Υπουργείο. Εκτιμάται, πως 
η απαλλαγή από τα συγκε-
κριμένα καθήκοντα -που θα 
«περάσουν» στη Δικαστική 
Αστυνομία- θα έχει θετική 
επίδραση στην ενίσχυση των 
περιπολιών και κατ’ επέκτα-
ση στη Δημόσια Ασφάλεια.
Επίσης, στη συνάντηση τέθη-
κε το ζήτημα που αφορά στις 
τηλεδίκες με τον Υπουργό να 

ενημερώνει πως το συγκεκρι-
μένο εγχείρημα είναι έτοιμο 
και σύντομα θα γίνει η πα-
ρουσίασή του.
Στη συνέχεια τα δύο Προε-
δρεία, έθεσαν το θέμα των 

παρεπόμενων ποινών που 
προβλέπονται για κατηγο-
ρούμενους για τα αδικήμα-
τα περί Αθλητικής Βίας και 
οι οποίες έχουν δημιουργή-
σει τεράστια προβλήματα 
στην εύρυθμη λειτουργία των 
Αστυνομικών Τμημάτων.

Επίσης τέθηκε ένα σοβα-
ρό ζήτημα το οποίο έχει δι-
απιστωθεί από τα Νομικά 
Τμήματα των Ενώσεων και 
αφορά στο γεγονός ότι οι 
Αστυνομικοί οδηγοί των πε-

ριπολικών και των δικύκλων, 
οι οποίοι εμπλέκονται σε τρο-
χαίο με τραυματισμό, διώκο-
νται ποινικά αυτεπαγγέλτως, 
παρά το γεγονός ότι οι παθό-
ντες δεν επιθυμούν την ποινι-
κή τους δίωξη, αφού οι Αστυ-
νομικοί αντιμετωπίζονται ως 

επαγγελματίες οδηγοί.
Επιπρόσθετα, συζητήθηκε 
ένα πάγιο αίτημα που έχει 
κατατεθεί και μέσω της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Αστυνομικών Υπαλλήλων και 
αφορά στην αυστηροποίηση 
των ποινών για επιθέσεις ενα-
ντίον Αστυνομικών Δυνάμεων 
εν ώρα Υπηρεσίας.
Τέλος, τονίστηκε η αναγκαι-
ότητα περιορισμού της ποι-
νικής συνδιαλλαγής μεταξύ 
των δραστών και θυμάτων, 
σε περιπτώσεις που οι δρά-
στες υποκύπτουν στα ίδια 
αδικήματα πάνω από μία 
φορά.
Ο Υπουργός άκουσε με προ-
σοχή τις προτάσεις των Προ-
εδρείων της ΕΑΥΘ και της 
ΕΑΚΜ. Η υιοθέτηση και υλο-
ποίηση αυτών των προτάσε-
ων εκτιμάται πως θα συμβά-
λει δραστικά στον περιορισμό 
των επιθέσεων εναντίον των 
Αστυνομικών Δυνάμεων, ενώ 
θα βελτιωθούν και οι εργασια-
κές συνθήκες των Αστυνομικών.
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Δημοσκόπηση-κόλαφος για τα προβλήματα
που βιώνουν οι Αστυνομικοί
Ζουν με μισθούς του 2006 και πληρώνουν από την τσέπη τους τον εξοπλισμό!

Τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν το 
Αστυνομικό προσωπικό της Θεσσαλονίκης απο-
τυπώνονται στην πρώτη μεγάλη δημοσκοπική 
έρευνα που διενεργήθηκε από την Ένωση Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
Στην έρευνα -που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο 
του 2022- συμμετείχαν 960 μέλη της ΕΑΥΘ, ενώ 
επιβεβαιώθηκαν και σε… αριθμούς η δεινή οικο-
νομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει 
οι Αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης καθώς και τα 
«αγκάθια» που ταλανίζουν το Σώμα.   
Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτουν χρή-
σιμα συμπεράσματα για οικονομικά, θεσμικά και 
εκπαιδευτικά ζητήματα τα οποία ανέδειξαν οι εκ-
πρόσωποι της Ένωσης σε συνέντευξη Τύπου (στις 
14 Σεπτεμβρίου).

Με δυσκολία η κάλυψη των υποχρεώσεων
Τα στοιχεία που αφορούν στα οικονομικά προ-
βλήματα είναι συγκλονιστικά: Στη συντριπτική 
πλειοψηφία τους οι Αστυνομικοί (σε ποσοστό 
πλέον του 92%) δυσκολεύονται να ανταποκρι-
θούν στις οικογενειακές τους ανάγκες και υπο-
χρεώσεις. Μάλιστα η κατάσταση εκτιμάται πως 
έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο, καθώς η 
έρευνα διεξήχθη τον Μάρτιο του 2022, δηλα-
δή, προτού ξεκινήσει η ξέφρενη εκτίναξη των 
τιμών σε αγαθά πρώτης ανάγκης, καθώς και σε 
προϊόντα ενέργειας. 
Συγκεκριμένα, το 79% των αστυνομικών λέει ότι 
τα βγάζει πέρα με σχετική δυσκολία, το 13,1% 
λέει ότι δεν τα βγάζει πέρα καθόλου και το 7,9%, 
λέει ότι τα βγάζει πέρα δύσκολα.

Αμέτρητες περικοπές…
Ο πρόεδρος της ΕΑΥΘ, κ. Θεόδωρος Τσαϊρίδης 
υπενθύμισε ότι οι Αστυνομικοί έχουν -από την 
εποχή των μνημονίων και έπειτα- αμέτρητες πε-
ρικοπές στις μηνιαίες τους απολαβές, ενώ τα πεν-
θήμερα και τα νυχτερινά, που κατά βάση «ανε-
βάζουν» τον μισθό, παραμένουν στα επίπεδα του 
2003! Σημείωσε δε πως οι αστυνομικοί στην ου-
σία λαμβάνουν τον ίδιο μισθό με το 2006, καθώς 
από το 2010 και μετά δέχονται μόνο περικοπές 
στους μισθούς.
Είναι χαρακτηριστικό πως η νυχτερινή αποζημίω-
ση είναι μόλις 2,93 ευρώ την ώρα μικτά, δηλαδή 
μόλις 2,1 ευρώ καθαρά.
Από την έρευνα προκύπτει πως πολύ ικανοποιη-
μένο από το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του, 
είναι μόλις το 1,4% των Αστυνομικών, αρκετά 
ικανοποιημένο είναι το 32%, λίγο το 51,4% και 
καθόλου το 15,2%.

Έλλείψεις υλικοτεχνικού εξοπλισμού
Παρά τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι Αστυνομικοί είναι υποχρεω-
μένοι να πληρώνουν από την τσέπη τους για να 
προμηθευτούν τα απαραίτητα μέσα προστασίας. 
Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την έρευνα η 
εκπαίδευση και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός στην 
ΕΛΑΣ, δεν είναι προσαρμοσμένα στις σύγχρονες 
εποχές και κατ’ επέκταση στο σύγχρονο έγκλημα, 
ενώ σχεδόν το σύνολο των ερωτηθέντων Αστυνο-
μικών διαθέτει χρήματα από τον μισθό του για να 
καλύψει τα υλικοτεχνικά κενά.
Επίσης οι απαντήσεις που αφορούν στην αξιοποί-
ηση των πτυχιούχων Αστυνομικών είναι εκ διαμέ-

τρου αντίθετες σε σχέση με όσα ευαγγελίζονται οι 
αρμόδιοι για εξειδίκευση και εκπαιδευμένους και 
καταρτισμένους αστυνομικούς.

Έλλειμμα αξιοκρατίας και διαφάνειας
Η έρευνα ανέδειξε το έλλειμμα αξιοκρατίας και 
διαφάνειας σε ζητήματα εσωτερικών μεταθέσε-
ων, καθώς και των κρίσεων και προαγωγών. 
Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν περίτρανα ότι ο τρό-
πος διεξαγωγής μεταθέσεων και κρίσεων είναι 
τουλάχιστον προβληματικός, με ασαφείς κριτή-
ρια και αδιαφανείς διαδικασίες.
Το 91,1% δεν θεωρεί αξιοκρατική τη διαδικα-
σία μεταθέσεων εντός της ΓΑΔΘ, ενώ το 89,3% 
πιστεύει ότι δεν αξιοποιούνται οι αστυνομικοί με 
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι συνα-
φές με το αντικείμενο.

Αξιοκρατικός κώδικας
Όπως τονίστηκε στη συνέντευξη Τύπου, εδώ και 
πέντε χρόνια η ΕΑΥΘ έχει επισήμως καταθέσει 
πρόταση για αξιοκρατικό κώδικα μεταθέσεων. 
Η πρόταση έχει σταλεί σε όλους τους αρμόδιους 
φορείς της πόλης, καθώς και σε όλες τις Φυσικές 
και Πολιτικές Ηγεσίες όλα αυτά τα έτη, «χωρίς ου-
σιαστικά να αλλάζει το παραμικρό».
«Είναι αδιανόητο και τελείως προσβλητικό για 
όλους μας, ένας θεσμός όπως η Ελληνική Αστυνο-
μία να λειτουργεί με αναξιοκρατικές διαδικασίες», 
τόνισαν οι εκπρόσωποι της Ένωσης.

Χωρίς ανανέωση
Από την έρευνα προ-
κύπτει, επίσης, πως το 
προσωπικό των αστυ-
νομικών υπηρεσιών της 
ΓΑΔΘ, δεν ανανεώνεται, 
καθώς είτε δεν γίνονται 
επαρκείς προσλήψεις, 
είτε όταν γίνονται, τα νέα 
στελέχη δεν τοποθετού-
νται στη Θεσσαλονίκη. 
Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα, η πλειοψηφία του 
προσωπικού, δηλαδή το 
52,8% να υπηρετεί από 
21 έως 30 χρόνια, ενώ το 
43,3% υπηρετεί από 11 
έως 20 χρόνια.
Επιπρόσθετα, όπως δεί-
χνει η έρευνα, η συντρι-
πτική πλειοψηφία του προ-
σωπικού (ποσοστό 79%) 
ασχολείται με αλλότρια από 
τη φύση της υπηρεσίας του 
αντικείμενα. Από το σύνολο 
των συμμετεχόντων στην 
έρευνα, μόλις το 58,2% κά-
νει εξωτερική υπηρεσία και 
το 28,5% και εσωτερική και 
εξωτερική υπηρεσία. Δηλα-
δή, το 41,8% από το διαθέ-
σιμο προσωπικό είτε δεν βγαίνει καθόλου στον 
δρόμο είτε βγαίνει μερικώς.

Οι φυλάξεις ανηλίκων
Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου αναδείχτη-
κε για ακόμη μία φορά από το Προεδρείο της 
Ένωσης, το μείζον πρόβλημα του δυσθεώρητου 
αριθμού προστατευτικών φυλάξεων ανηλίκων 
στα Νοσοκομεία». 
Δόθηκαν συγκεντρωτικά στοιχεία για τους Αστυ-
νομικούς που διατέθηκαν το 2021, καθώς και το 
έτος 2022 σε Νοσοκομειακά Ιδρύματα για τη φύ-
λαξη ανηλίκων, «τη στιγμή που η πόλη στερείται 
των απαραίτητων εποχούμενων περιπολιών για 
τη γενική αστυνόμευση». 
Άλλη μια κοινωνική πτυχή του ζητήματος αφορά 
στα ίδια τα παιδιά, τα οποία αντί να μεταφέρο-
νται άμεσα και χωρίς κωλυσιεργίες στις κατάλ-
ληλες δομές φιλοξενίας, όπου θα χαίρουν της 
δέουσας φροντίδας για την αποκατάσταση της 
ψυχικής και σωματικής τους υγείας, οδηγούνται 
από το κράτος σε νοσοκομεία και η Πολιτεία πε-
τάει το «μπαλάκι» στην Αστυνομία.

Οι μεταγωγές
Ο πρόεδρος της ΕΑΥΘ, αναφέρθηκε και στο θέμα 
της μεταγωγής κρατουμένων υψίστης επικινδυ-
νότητας από τα σωφρονιστικά ιδρύματα της Πε-
ριφέρειας και των Διαβατών σε Νοσοκομεία της 
Θεσσαλονίκης. Πρόκειται, όπως είπε ο κ. Τσαϊρί-
δης, για «μία παράλογη τακτική που γεννά πολλά 
ερωτηματικά». 
Ο λόγος που πραγματοποιούνται μεταγωγές από 
σωφρονιστικά ιδρύματα άλλων νομών σε νοσο-
κομεία της πόλης, με δεκάδες αστυνομικούς να 

απασχολούνται καθημερινά, οφείλεται στην 
καθυστέρηση που επικα-
λούνται τα τοπικά Νοσοκο-
μειακά Ιδρύματα λόγω έλ-
λειψης ραντεβού. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα να οργανώ-
νεται ολόκληρη αστυνομική 
επιχείρηση για τη μεταφο-
ρά, με όλους τους κινδύνους 
που συνεπάγονται οι μετα-
γωγές κρατουμένων υψίστης 
επικινδυνότητας.

37 στόχοι
Επισημάνθηκε επίσης, ο τερά-
στιος αριθμός Αστυνομικών 
που απασχολούνται σε φυλά-
ξεις στόχων. Τη δεδομένη στιγ-
μή, στη Θεσσαλονίκη, φυλάσσο-
νται 37 κτίρια από αστυνομικές 
δυνάμεις και απασχολούνται κα-
θημερινά περισσότεροι από 400 
αστυνομικοί.

Περιπολικά με 700.000 χλμ!
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Ένω-
ση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης στις τεράστιες ελ-
λείψεις υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
και οχημάτων που υπάρχουν στη 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 

Θεσσαλονίκης. Για του λόγου το αληθές παρου-

σίασε φωτογραφίες με τα χιλιόμετρα των οχημά-
των τα οποία κυμαίνονται από τις 300.000 έως 
700.000 χλμ (!) το καθένα τονίζοντας ότι πρό-
κειται για οχήματα που λειτουργούν 24 ώρες το 
24ωρο. Μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις 
κάθε Αστυνομικό Τμήμα έχει αποκλειστικά μόνο 
ένα περιπολικό με χιλιάδες χιλιόμετρα και αμέ-
τρητα προβλήματα.

Ή Πανεπιστημιακή Αστυνομία
Πέραν της παρουσίασης των αποτελεσμάτων 
της έρευνας, το Προεδρείο της ΕΑΥΘ τοποθε-
τήθηκε για το φλέγον και πολυδιάστατο ζήτη-
μα της λεγόμενης Πανεπιστημιακής Αστυνομί-
ας, «ένα διαχρονικό και κοινωνικό πρόβλημα 
για το οποίο θα έπρεπε άλλοι να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες και να επιλύσουν και το οποίο 
’’φορτώθηκε’’ στις πλάτες των αστυνομικών. 
Ως συνέπεια τούτου, δύο διμοιρίες καθημε-
ρινά και επί εικοσιτετραώρου βάσεως φυλά-
νε συγκεκριμένα σημεία του ΑΠΘ, χωρίς να 
υπάρχει χρονικός ορίζοντας έναρξης και ολο-
κλήρωσης των εργασιών».
Επιπλέον, όπως τονίστηκε, υπάρχουν πληρο-
φορίες πως «υπάρχει σχεδιασμός για περι-
φρούρηση των Πανεπιστημίων από σωρεία  
Αστυνομικών Δυνάμεων και προς ενίσχυση 
της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας σε περίπτω-
ση οποιασδήποτε επίθεσης».
Σύμφωνα με την ΕΑΥΘ, «όλα τα παραπάνω, 
αποτελούν ξεκάθαρη παραδοχή αποτυχίας 
του μέτρου πριν καν την εφαρμογή του». Γι’ 
αυτό εμμένει στην άποψή της, ότι «το διαχρο-
νικό πρόβλημα της ανομίας και αταξίας στους 
Πανεπιστημιακούς χώρους αποτελεί ένα δυσε-
πίλυτο και βαρυσήμαντο ζήτημα και  δεν μπο-
ρεί να λυθεί με την Αστυνομία και μόνο».

Κουράστηκαν οι Αστυνομικοί από τα ευ-
χολόγια…
Τέλος, το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι «οι δια-
χρονικές αγκυλώσεις από πολιτικούς και υπη-
ρεσιακούς παράγοντες, δεν συμβάλλουν στην 
επίλυση των σοβαρών προβλημάτων, η επίλυ-
ση των οποίων δεν έχει κανένα οικονομικό κό-
στος παρά μόνο τη βελτίωση του αισθήματος  
ασφάλειας των πολιτών που αποτελεί  και το 
κύριο ζητούμενο».
Σύμφωνα με την ΕΑΥΘ, τα τελευταία χρόνια 
έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι «η Αστυνομία 
είναι για τα πάντα και ο Αστυνομικός παντού 
και στην πρώτη γραμμή, αλλά μονίμως ξεχα-
σμένος από όλους». 
Όμως, «οι Αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης 
έχουν κουραστεί πλέον από ευχολόγια και ευ-
χαριστώ!», τόνισαν οι εκπρόσωποι της Ένωσης 
προειδοποιώντας πως «δεν θα πάψουμε να 
διεκδικούμε όσα αξίζουν στους συναδέλφους 
μας και στους πολίτες αυτής της πόλης».
Το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου έδωσαν ο 
εκπρόσωπος του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης 
κ. Χάρη Καστανίδη, καθώς και ο Εντεταλμέ-
νος Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης για 
θέματα Δημοτικής Αστυνομίας κ. Δημήτριος 
Δαγκλής ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Θεσ-
σαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα.
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5 χρόνια για μια ΈΔΈ

Αναγκάζομαι να επανέλθω σε ένα συμβάν το 
οποίο έχει λήξει ποινικά μόνο και μόνο για να 
κατανοήσετε τον τρόπο που αντιμετωπίζει 
το κράτος τον Έλληνα αστυνομικό.
Επιγραμματικά, το 2018 εγώ μαζί με τρεις 
συναδέλφους της Υ.ΜΕ.Τ. όπως και ολόκλη-
ρη η πρωινή και απογευματινή βάρδια του 
Α.Τ. Λευκού Πύργου κατηγορηθήκαμε ότι 
βασανίσαμε τρεις δικηγόρους, μέλη του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Ξεκίνησε έκτοτε πειθαρχική έρευνα ώστε να 
εξεταστούν τυχόν παραπτώματα.
Τι θα έπρεπε να συμβαίνει:
-Η εξέταση πειθαρχικών παραπτωμάτων 
που φέρεται να τελέστηκαν από αστυνομι-
κούς σε βάρος πολιτών προηγείται της εξέ-
τασης άλλων πειθαρχικών παραπτωμάτων.
-Η Ε.Δ.Ε περατώνεται εντός ορισμένης προ-

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ενημερώνει τα μέλη της 
ότι μπορούν πλέον να κάνουν κάθε είδους εργαστηριακές και απεικονιστι-
κές εξετάσεις στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, χωρίς συμμετοχή, μόνο με το παραπεμπτι-
κό του ΕΟΠΥΥ και με την επίδειξη της κάρτας - μέλους.
Οι εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε από τα 17 
Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στη Θεσσαλονίκη.
Η συνεργασία με τον Όμιλο περιλαμβάνει και προνομιακές τιμές για τη 
Βιοκλινική Θεσσαλονίκης και αφορά μόνο τα μέλη της Ένωσης.
Στο άμεσο μέλλον θα ανακοινωθούν και προνομιακές τιμές για τις οικογέ-
νειές τους.

θεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
δύο μήνες.
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί εάν 
συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι για χρονικό δι-
άστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
δύο μήνες.

Τι συμβαίνει:
-Από το 2018 που έγινε το περιστατικό έως 
τώρα η Ε.Δ.Ε δεν έχει τελειώσει 
Ένας εκ των εμπλεκόμενων στο συγκεκριμέ-
νο συμβάν παραμένει  εδώ και δύο χρόνια 
βαθμολογικά και μισθολογικά στον βαθμό 
του Υπαρχιφύλακα  με συνέπεια τον οικονο-
μικό του στραγγαλισμό.
Φανταστείτε να μην εξετάζονταν οι καταγ-
γελίες κατά αστυνομικών κατά προτεραιότη-
τα και να μην υπήρχε ρητή προθεσμία 2+2 
μηνών για την περαίωση της ΕΔΕ.
Θα έπρεπε να περιμένει ο συνάδελφος να 
πάρει τα χρήματα του μαζί με τη σύνταξη...
Συνοψίζοντας...
-Οι διαδικασίες έχουν ξεκάθαρες διατάξεις, 
αλλά εφαρμόζονται κατά το δοκούν.
-Το κράτος δεν δίνει καμία νομική βοήθεια 
στον Αστυνομικό και τον αφήνει αβοήθητο.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλο-
νίκης είναι αυτή η οποία επωμίζεται το κό-
στος νομικής βοήθειας.

-Οι αστυνομικοί καλούνται να λαμβάνουν 
αποφάσεις για καταστάσεις που διαδραμα-
τίζονται σε μεταβαλλόμενα και επικίνδυνα 
περιστατικά σε λίγα δευτερόλεπτα.
Μετέπειτα οι κρίνοντες τα περιστατικά μπο-
ρούν από την άνεση του γραφείου τους να 
αξιολογήσουν τα γεγονότα μετά από 5 χρό-
νια.
Κλείνοντας θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι 
υπάρχει ένας θεσμός (Συνήγορος του Αστυ-
νομικού) ο οποίος είναι στην ουσία ανενερ-
γός και μόνο για τα μάτια του κόσμου.
Είναι τεράστια η ανάγκη ενεργοποίησης 
του συγκεκριμένου θεσμού ώστε να πάψει ο 
Αστυνομικός να νιώθει ότι όλο το σύστημα 
είναι εναντίον του.

Υ.Γ.
Για τις 22/02/2023 έχει λάβει δικάσιμο η 
αγωγή που κατέθεσα μέσω του δικηγορικού 
γραφείου της Ένωσης, με την οποία προσπα-
θώ -πέρα από τη χρηματική ικανοποίησή 
μου- να στείλω ένα μήνυμα σε οποιονδήποτε 
νομίζει πως θα καθόμαστε άπραγοι να μας 
φορτώνουν όλα τα δεινά και στρεβλά της ελ-
ληνικής κοινωνίας.
Η Ε.Δ.Ε. λογικά μέχρι τότε θα είναι σε στάδιο 
διερεύνησης...

Του Γεώργιου Σιδερίδη, Αρχιφύλακα, 
Αντιπροσώπου ΠΟΑΣΥ

ΈΑΥΘ - ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΉΣ- ΈΑΚΜ- ΦΟΔΣΑ ΚΈΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΈΔΟΝΙΑΣ

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ:
Ιατρικές εξετάσεις χωρίς 

συμμετοχή για τα μέλη της ΈΑΥΘ

Μια σημαντική πρωτοβουλία για την ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας στη διαχείριση των οικιακών οργανικών απο-
βλήτων ανέλαβαν οι Ενώσεις Αστυνομικών και ο Φορέας 
Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μα-
κεδονίας. 
Συγκεκριμένα, στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποι-
ήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2022 στο Αστυνομικό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης, μοιράστηκαν σε Αστυνομικούς συνολικά 
4.000 οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, τον Όμιλο Αστυνομικών Θεσσα-
λονίκης, την Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας, ενώ οι καφέ κάδοι μοιράστηκαν στα εγγε-
γραμμένα μέλη των Ενώσεων.
Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν, οι βουλευτές κα. 
Άννα Ευθυμίου, κ. Δημήτριος Κούβελας και κα. Κατερίνα 
Νοτοπούλου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Κώστας Γιουτίκας, καθώς 

και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, 
Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Δούβαλης.
Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και Πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας 
- Χορτιάτη, κ. Μιχάλης Γεράνης, ενημέρωσε αναλυτικά 
για τη χρησιμότητα του καφέ κάδου, καθώς και για τον 
στόχο της σταδιακής μετάβασης σε μια κοινωνία μηδενι-
κών αποβλήτων, που θα προστατεύει το περιβάλλον και 
θα οδηγήσει στην επιθυμητή κατάργηση της υγειονομικής 
ταφής των απορριμμάτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον των Αστυνομικών 
ήταν μεγάλο, γεγονός που αποδεικνύει την ευαισθητοποί-
ηση του αστυνομικού προσωπικού σε θέματα προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
«Όλοι μαζί οφείλουμε να αλλάξουμε τις συνήθειές μας και 
να συμβάλουμε ο καθένας μας προσωπικά στην προστα-
σία του περιβάλλοντος», είναι το μήνυμα της ΕΑΥΘ που 
κάλεσε τα μέλη της να υιοθετήσουν «πράσινες» πρακτικές 
με στόχο την ορθή διαχείριση των οργανικών αποβλήτων.

4.000 κάδοι 
κομποστοποίησης 
μοιράστηκαν σε 
Αστυνομικούς

Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε -στο κατάμεστο από 
συναδέλφους αμφιθέατρο του 
Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλο-
νίκης- η ημερίδα της Γραμματεί-
ας Γυναικών της Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 
με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για 
την εξάλειψη της βίας κατά των 
γυναικών.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η 
ενημέρωση και η ενεργοποίηση 

όλων ώστε να καταφέρουν να 
πείσουν τα θύματα να «σπά-
σουν τη σιωπή τους, πριν οδη-
γηθούν στο μοιραίο και χάσουν 
τη ζωή τους!».
Κεντρικές ομιλήτριες στην εκ-
δήλωση ήταν η Γενική Γραμμα-
τέας Δημογραφικής και Oικογε-
νειακής Πολιτικής και Iσότητας 
των Φύλων του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, κα Καλυψώ Γούλα και η 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΑΥΘ 

Έκδήλωση για 
την εξάλειψη της 
βίας κατά των 
γυναικών

LLM δικηγόρος, μέλος της Εται-
ρείας Οικογενειακού Δικαίου και 
επιστημονική συνεργάτης του 
περιοδικού «ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ» 
του ΔΣΘ, κα Θούλη Παράσο-
γλου.
Οι ομιλήτριες μετέδωσαν μέ-
ρος των πολύτιμων γνώσεων 
και εμπειριών τους σχετικά με 
τη βία -σε όλες τις μορφές της- 
που συντελείται σε βάρος των 
γυναικών τα τελευταία χρόνια 
και, κυρίως, κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας. Όπως, μεταξύ 
άλλων, τονίστηκε στη διάρκεια 
της καραντίνας και των περιορι-
στικών μέτρων ήρθαν στο «φως» 
αμέτρητες συμπεριφορές ενδο-
οικογενειακής βίας με κορωνίδα 
τις γυναικοκτονίες που βίωσε η 
χώρα μας τον τελευταίο χρόνο. 
Ακολούθησε διαδραστική συ-
ζήτηση μεταξύ των ομιλητριών 
και των ακροατών, γεγονός που 
σηματοδοτεί το μεγάλο ενδιαφέ-
ρον των  παρευρισκόμενων για 
το εν λόγω ζήτημα που μαστίζει 
την κοινωνία μας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Υφυπουργός 
Εσωτερικών αρμόδιος για θέ-
ματα Μακεδονίας-Θράκης, κ. 
Σταύρος Καλαφάτης, ο Διευθυ-
ντής της Κοινοβουλευτικής Ομά-
δας του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλ-
λαγής, κ. Θανάσης Γλαβίνας, ο 
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομί-
ας Βορείου Ελλάδος, Αντιστρά-
τηγος κ. Γεώργιος Δούβαλης, 
ο Γενικός Περιφερειακός Αστυ-
νομικός Διευθυντής Κεντρικής 

Μακεδονίας, Ταξίαρχος κ. Αση-
μάκης Χριστοδουλίδης, η Πρόε-
δρος του Τριμελούς Συμβουλίου 
Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσ-
σαλονίκης & Διευθύνουσα των 
Εργασιών της Περιφέρειας του 
Εφετείου Θεσ/νίκης, κα Σοφία 
Μαντζακίδου, ο Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων, κ. Γρηγόρι-
ος Γερακαράκος, ο Πρόεδρος 
Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ, κ. Χρήστος Μαυ-
ραγάνης, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
της ΠΟΑΣΥ κ. Σταύρος Φέτκος, 
ο Γραμματέας Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ, 
κ. Θεόδωρος Χαντζόπουλος, ο 
Πρόεδρος Ένωσης Στρατιωτι-
κών Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, κ. Αθανάσιος 
Σαρρής, ο Πρόεδρος της  Ένω-
σης Αστυνομικών Φλώρινας, κ. 
Ιωάννης Μουρατίδης, η Πρόε-
δρος της Ένωσης Αστυνομικών 
Δράμας, κα Μαρία Ζαχοπούλου, 
το Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου 
του ΚΙΝΑΛ, κ. Αντώνης Σαουλί-
δης, καθώς και ο Πρόεδρος της 
Αθλητικής Ένωσης Παραρτήμα-
τος Βορείου Ελλάδος, κ. Γεώργι-
ος Ζάχαρης.
Στην ανακοίνωσή της η ΕΑΥΘ ευ-
χαριστεί θερμά τον Γενικό Αστυ-
νομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, 
Ταξίαρχο κ. Χρήστο Μπουλού-
μπαση που συνέβαλε στην επι-
τυχία της εκδήλωσης καθώς και 
την εταιρεία FARCOM η οποία 
στήριξε την πρωτοβουλία της 
Ένωσης, για ακόμη μία φορά, 
χαρίζοντας δώρα σε όσους πα-
ραβρέθηκαν.
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Ανήλικα «κρατούμενοι» σε νοσοκομεία και 
εγκλεισμοί ψυχικά ασθενών από την Αστυνομία!

Τα πάρεργα στην Ελληνική Αστυνομία, δυστυ-
χώς, καλά κρατούν. Παρά την ψήφιση νομο-
σχεδίων τα οποία προβλέπουν απεμπλοκή της 
Αστυνομίας από πολλά πάρεργα -αν εξαιρέ-
σουμε το γνήσιο της υπογραφής- δυστυχώς τα 
υπόλοιπα συνεχίζουν να ισχύουν στη Θεσσαλο-
νίκη. Φυλάξεις ανηλίκων σε νοσοκομείο όπως 
και μεταφορά ασθενών σε μονάδες ψυχικής 
υγείας. 
Στον εορτασμό του Αγίου Αρτεμίου ο υπουργός 
ανέφερε στην ομιλία του πως έχουν αυξηθεί οι 
περιπολίες κατά 30%. Ευτυχώς πρόσθεσε πως 
αυτό το νούμερο αφορά στην Αττική. Στη Θεσ-
σαλονίκη, δυστυχώς, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 
Σε πρόσφατη έρευνα της Ένωσης Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προέκυψαν 
κάποιες χιλιάδες εργατοώρες συναδέλφων οι 
οποίοι απασχολήθηκαν σε φυλάξεις ανηλίκων 
κατά το περασμένο έτος. Ακόμα και τώρα, κα-
θημερινά, δεκάδες αστυνομικοί ασχολούνται 
με αυτές τις φυλάξεις, αντί να κάνουν τη δου-
λειά για την οποία πραγματικά προορίζονται, 
δηλαδή την περιπολία στον δρόμο. 

Ή εύκολη λύση…
Η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη παραμένει 
ακόμα η εύκολη λύση. Όταν σε μία πόλη 
λείπουν δομές κατάλληλες να φιλοξενήσουν 
άτομα ευπαθών ομάδων όπως τα κακοποι-
ημένα ή παραμελημένα παιδιά, η Αστυνο-
μία είναι η μοναδική λύση. 
Φυσικά στο συγκεκριμένο πρόβλημα υπάρ-
χουν και τα ίδια τα ανήλικα. Στα ανήλικα 
αυτά η τοπική Πολιτεία βγάζει το πιο σκληρό 
της πρόσωπο, έχοντάς τα «κρατούμενους» 
σε θαλάμους νοσοκομείων. Προσπαθήστε 
να έρθετε λίγο στη θέση τους. Όλοι χρειά-
στηκε να μείνουμε σε κάποιο νοσοκομείο 
για εξετάσεις ή για οτιδήποτε άλλο. Από την 
πρώτη μέρα θέλαμε να φύγουμε. 
Αυτά τα παιδιά μένουν εκεί βδομάδες ακόμα 
και μήνες. Ποια ψυχική υγεία; Ποια δημιουρ-
γική απασχόληση; Ποια ατομική περιποίηση; 
Πόση βλάβη επιφέρουν αυτές οι καταστά-
σεις σε αυτά τα παιδιά; Για να καταλάβουν 
και οι πλέον ανίδεοι, αν η 12χρονη του Κο-
λωνού ήταν στη Θεσσαλονίκη, θα ήταν ακό-
μα σε ένα νοσοκομείο με δύο αστυνομικούς 
ανά 8ωρο για τη φύλαξή του!

Ανέκδοτο…
Σε μία πόλη όπου οι τοπικοί της άρχοντες ανα-
λώνονται ο ένας στην κατασκευή δημαρχια-
κού Μεγάρου, ο άλλος στο τι μυρίζει επί μία 
πενταετία, ο άλλος στο να κάνουν παρέλαση 
τα απορριμματοφόρα, είναι φυσικό η κοινωνι-
κή πρόνοια να αποτελεί ανέκδοτο.
Το άλλο που συμβαίνει σε αυτήν την πόλη και 
αποδεικνύει ότι η εδώ Αστυνομία είναι για όλα, 
είναι το ότι τα ΑΤ συνεχίζουν να κάνουν εγκλει-
σμούς ψυχικά ασθενών. Παρόλο που υπάρχει 
νόμος ο οποίος προβλέπει πως οι εγκλεισμοί 
θα γίνονται από εκπαιδευμένο προσωπικό 
του ΕΚΑΒ, στη Θεσσαλονίκη όλες οι συνοδείες 
σε ψυχιατρεία κρίνονται επικίνδυνες. Έτσι με 
αυτό τον τρόπο βρέθηκε το παραθυράκι του 
νόμου και… όλα καλά. 
Στις 2/11/22, ο πρωθυπουργός έκανε ομιλία 
στη Βουλή παρουσιάζοντας τη στρατηγική 
της κυβέρνησης για την προστασία των ανη-
λίκων από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκ-
μετάλλευση. Στις φωτογραφίες βλέπουμε το τι 
ακριβώς υπάρχει σε αυτήν την στρατηγική. 
Στοιχηματίζετε πως -από όλα αυτά- στην πόλη 
μας θα εφαρμοστούν τελικά μόνο αυτά που 
αφορούν την Αστυνομία;

Του Ορέστη Ιωακειμίδη
Αντιπροσώπου της ΠΟΑΣΥ

Κυρίες και κύριοι βουλευτές 
και πολιτευτές κάθε πολιτικής 
παράταξης, το πελατειακό 
σύστημα στην Αστυνομία (και 
γενικά στην Ελλάδα) πρέπει 
να λήξει εάν επιθυμούμε να 
ζούμε σε μια ασφαλή χώρα. 
Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, 
η Αστυνομία της πόλης μας εί-

ναι δική μας υπόθεση. Εμείς 
πρέπει να φυλάττουμε την 
οικογένεια, τους φίλους μας 
και τους γνωστούς μας από 
το μικρό πταίσμα έως το κα-
κούργημα. Πρέπει να βάλου-
με «πλάτη» όλοι μας για έναν 
καλύτερο κόσμο για τα παι-
διά μας. Πρέπει να μην ντρε-
πόμαστε να φοράμε στολή! 
Να βγαίνουμε περισσότεροι 
ένστολοι στον δρόμο! Να 
μην φοβόμαστε τι θα πουν 
οι γείτονες! Να είμαστε μέλη 

Πώς θα «χτίσουμε» μια καλύτερη 
σχέση με τους πολίτες 

και υποστηρικτές του Τμήμα-
τος της περιοχής μας!
Η εμφάνισή μας στα Τμήματα 
(γιατί είμαστε σχεδόν ανύπαρ-
κτοι) εκτός από την αίσθηση 
ασφάλειας, θα μας δώσει 
κύρος, θα βρούμε τη χαμένη 
μας ταυτότητα, θα μας δώ-
σει την ευκαιρία να συνομι-
λήσουμε με πολίτες. Θα μας 
δώσει την ευκαιρία να μας 
γνωρίσουν και να αλλάξουμε 
τη γνώμη σε πολλούς πολίτες 
οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί 

απέναντι στην ΕΛΑΣ και στους 
ένστολους. 
Το έγκλημα -ακόμη και το μι-
κρό- έχει χτυπήσει την πόρτα 
μας! Έχει μπει στο σπίτι μας με 
τη βία στα σχολεία. 
Ζητήστε να γυρίσετε στα Τμή-
ματα της περιοχής σας! Κάντε 
περιπολία στα σπίτια σας. Έτσι 
θα «χτίσουμε» μια καλύτερη 
σχέση με τους πολίτες και θα 
κάνουμε πιο πολλούς υποστη-
ρικτές. Όχι για τους άλλους. 
Για μας!

Του Νικόλαου Παπακώστα,
Αντιπρόσωπου της ΠΟΑΣΥ

Οργισμένη αντίδραση της ΕΑΥΘ για την κωμικοτραγική σκηνή με το κλεμμένο
χρηματοκιβώτιο στη Λ. Νίκης

Την έντονη αντίδραση της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης προκάλεσε η κωμι-
κοτραγική σκηνή που εκτυλίχθηκε 
μέρα - μεσημέρι του Αυγούστου 
στη Λεωφόρο Νίκης όταν τρεις 
διαρρήκτες προσπαθούσαν να 
σηκώσουν ένα… χρηματοκιβώτιο 
που μόλις είχαν αφαιρέσει από 
ένα διαμέρισμα.
Οι κλέφτες, χωρίς ίχνος φόβου, 
περιμάζεψαν το χρηματοκιβώτιο 
το οποίο γλίστρησε από τα χέρια 
τους και σα να μη συμβαίνει τίπο-
τα το φόρτωσαν στο πορτ μπα-
γκάζ του αυτοκινήτου τους!
Οι φωτογραφίες της… δράσης 
των κακοποιών έκαναν τον γύρο 
του διαδικτύου με την ΕΑΥΘ να 
καυτηριάζει το γεγονός και να 
επισημαίνει πως το συγκεκριμέ-
νο περιστατικό «είναι η ζωντανή 
απόδειξη των τεράστιων αστυνο-
μικών κενών που υφίστανται στη 
ΓΑΔΘ».
«Η Ένωσή μας δεν έχει πάψει στιγ-
μή να καταγγέλλει τα αναρίθμη-
τα πάρεργα και την εγκληματική 
πρακτική της ακινητοποίησης 
εκατοντάδων Αστυνομικών σε 
φυλάξεις ευπαθών στόχων, μα-
κριά από τον βασικό ρόλο τους 
που είναι η αστυνόμευση της 
πόλης», επισημαίνει η ΕΑΥΘ στην 

οργισμένη ανακοίνωσή της με 
τον εύστοχο τίτλο «Αστυνομία 
παντού... εκτός από εκεί που 
πρέπει!».  
Αναχρονιστική αντίληψη
Και εξηγεί: «Η αναχρονιστική 
αντίληψη που επικρατεί “Η 
Αστυνομία για τα πάντα και ο 
Αστυνομικός παντού” έχει δια-
μορφώσει μια δυστοπική πραγ-
ματικότητα για τα αστυνομικά 
δεδομένα, βάσει της οποίας κα-
θημερινά:
- Δεκάδες Αστυνομικοί φυλάνε 
δρόμους που οδηγούν σε δασι-
κές εκτάσεις.
- Διμοιρίες της ΔΑΕΘ και μεμο-
νωμένοι Αστυνομικοί απασχο-
λούνται στη φύλαξη χώρων του 
ΑΠΘ, ακόμα κι όταν αυτό δεν 
λειτουργούσε εν μέσω καλοκαι-
ριού.
- Με εισαγγελική εντολή, φυλάσ-
σονται ανήλικα παιδιά στα Νο-
σοκομεία και ο αριθμός αυτών 
των φυλάξεων έφτασε τις 4.500 
φυλάξεις το 2021 και τις 2.500 
φυλάξεις για το 2022, χωρίς να 
ξέρουμε με τι αριθμό θα κλείσει 
το έτος.
- Εδώ και δυόμιση χρόνια, οι 
Αστυνομικοί φυλάνε και συνο-
δεύουν τα εμβόλια κατά του κο-
ρωνοϊού.

Αστυνομία παντού...
εκτός από εκεί που πρέπει!

- Περιπολικά και δίκυκλα ακινητο-
ποιούνται έξω από προξενεία και 
οικίες πρυτάνεων για τη φύλαξη αυ-
τών, αφήνοντας χωρίς αστυνόμευ-
ση τους τομείς αρμοδιότητάς τους.
- Είναι γνωστόν τοις πάσι ότι οι 
διαβιβάσεις του Κέντρου υποκλέ-
πτονται από τρίτα άτομα κι ως εκ 
τούτου, οι επίδοξοι παραβάτες 
ενημερώνονται για τις αστυνο-
μικές ενέργειες ταυτόχρονα, αν 
όχι νωρίτερα, από τα πληρώματα 
των περιπολικών.
- Οι εγκληματίες έχουν σύγχρο-
να οχήματα και τρέχουν με 200 
χλμ/ώρα όταν τα αστυνομικά 
οχήματα “μένουν” στη μέση του 
δρόμου.
- Όποια προσπάθεια κι αν έχει γί-
νει από την τοπική Ηγεσία για τη 
μεταστροφή της κατάστασης και 
τη διακοπή φύλαξης στόχων που 
απομυζούν προσωπικό από τις 
Υπηρεσίες πάνω από μια δεκαε-
τία, δυστυχώς πέφτουν στο κενό 
λόγω πιέσεων και παρεμβάσεων 
από ανώτερα κλιμάκια».
Πολιτική βούληση
Και αν -προσθέτει η ΕΑΥΘ- «στα 
λόγια και στα κοινωνικά δίκτυα, 
κάποιοι προσπαθούν να μας πεί-
σουν με ωραίες εικόνες και βα-
ρύγδουπες εκφράσεις ότι η Αστυ-
νομία είναι πανταχού παρούσα, 

στην πράξη εξάγουμε το ακριβώς 
αντίθετο συμπέρασμα. ΝΑΙ, η 
Αστυνομία είναι παντού, αλλά ΟΧΙ 
εκεί που πρέπει!
Και για όσους ακόμα αντιμετωπί-
ζουν την αστυνόμευση της Θεσσα-
λονίκης σαν έναν άλυτο γρίφο, θα 
επαναλάβουμε ότι οι λύσεις είναι 
απλές και το μόνο που χρειάζεται 
είναι πολιτική βούληση». 
Λύσεις ουσίας και όχι επικοι-
νωνιακά παιχνίδια
Και η ανακοίνωση της ΕΑΥΘ κα-
ταλήγει: «Στις “κούφιες” παρεμβά-
σεις, στα επικοινωνιακά παιχνίδια 
και στην ωραιοποίηση της κατά-
στασης, ας απαντήσουν επιτέλους 
οι αρμόδιοι με λύσεις ουσίας, ενί-
σχυση των μάχιμων Υπηρεσιών, 
κατάργηση των παρέργων, και 
επιστροφή του Αστυνομικού στο 
βασικό του ρόλο.
Άλλωστε, αν σε κάτι συμφωνού-
με όλοι μας είναι ότι το βασικό 
ζητούμενο είναι η πρόληψη, που 
σήμερα είναι ανύπαρκτη. Κι αυτό 
γιατί η Αστυνομία με τεράστιες 
δυσκολίες, συνεχίζει να εξιχνιάζει, 
να συλλαμβάνει και να οδηγεί στη 
δικαιοσύνη παραβατικά άτομα, 
αλλά αυτό δε θα είναι ποτέ αρκε-
τό αν οι συμπολίτες μας συνεχί-
ζουν να είναι θύματα εγκληματι-
κών ενεργειών». 

Δικαστική Αστυνομία: 
Φως στο Τούνελ

Πέρασαν περισσότερα από περίπου 12 
χρόνια από τότε που ιδρύθηκε στην Αστυ-
νομία η ομάδα ΔΙ.ΑΣ.
Τότε ήταν η τελευταία φορά που τα Αστυ-
νομικά Τμήματα της Θεσσαλονίκης και το 
προσωπικό της είχαν μια φυσιολογική υπη-
ρεσιακή ζωή και ήταν μια υπολογίσιμη δύ-
ναμη ως Διεύθυνση της πόλης. Όχι ότι δεν 
είχε πάλι όλη τη «λάντζα», αλλά είχε αρκε-
τά σεβαστό νούμερο προσωπικού.
Και εν συνεχεία, για περισσότερα από 12 
χρόνια, το «ΧΑΟΣ»: Η χειρότερη Διεύθυνση 
σε όλα τα επίπεδα.

Δεν επιθυμεί να έρθει σε τμήμα ούτε Δόκι-
μος ούτε Αστυφύλακας ούτε Αξιωματικός.
Να αναφέρω τα κτίριά της; (Φτάνει να πε-
ράσεις έξω από το Α.Τ. Ευόσμου-Κορδελιού). 
Από υλικοτεχνικό εξοπλισμό;
Από στολές και υφάσματα που έχουν να 
δώσουν στο προσωπικό περισσότερο από 
15 χρόνια;
Από υγειονομικό υλικό, κυρίως, την περίο-
δο «COVID-19»; (Καλά που υπήρχε και το 
σωματείο τότε...).
Και φυσικά με τα απαρχαιωμένα οχήματα 
15ετίας χωρίς λάστιχα, φρένα, συμπλέ-
κτες, κλειδαριές και πάει λέγοντας...
Και ξαφνικά... κατά την άποψή μου και 
από την εμπειρία μου, στη συγκεκριμένη 
Διεύθυνση υπάρχει ένα «ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥ-
ΝΕΛ» και αυτό ονομάζεται Δικαστική Αστυ-
νομία.
Πιστεύω πως η απεμπλοκή των Αστυνομι-

κών από τα Δικαστήρια, από τις σκοπιές 
τους, τις αίθουσες και τις επιδόσεις εγγρά-
φων -που είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος- θα 
ελαφρύνει όλα τα Αστυνομικά Τμήματα 
του Νομού σε μεγάλο βαθμό, καθώς και 
η απεμπλοκή αυτών από το Μεταγωγών.
Η πόλη μας έχει ανάγκη όλους αυτούς 
τους Αστυνομικούς στους δρόμους για την 
ασφάλεια των πολιτών και όχι σε αλλότρια 
πάρεργα.
Πολιτική και Φυσική Ηγεσία πρέπει να 
σκύψουν περισσότερο στο θέμα των οχη-
μάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας και να 
εξαφανίσουν όλες τις «νεκροφόρες» από 
τα Αστυνομικά Τμήματα.
Η σημερινή Φυσική Ηγεσία της πόλης μας 
δεν μπορώ να πω ότι δεν μας βλέπει με 
λίγο καλύτερο μάτι, αλλά απαιτείται μεγα-
λύτερη και ουσιώδης προσπάθεια. 
Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή!

Του Βασίλειου Κλεάνη, 
Α’ Αντιπροέδρου ΕΑΥΘ
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Παραδόθηκαν 100 υπηρεσιακά τζάκετ στα Τμήματα Τροχαίας
Λητής – Χαλκηδόνας και Ασπροβάλτας

ΔΩΡΈΑ ΤΉΣ AGROTECH 
Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκαν 
τα Τμήματα Τροχαίας Λητής, Χαλκη-
δόνας και Ασπροβάλτας και παρέδω-
σαν στα μέλη της Ένωσης υπηρεσια-
κά τζάκετ.
Πρόκειται για μια γενναία δωρεά 
της εταιρείας «Agrotech», η οποία 

-για ακόμη μία χρονιά- στηρίζει τους 
Έλληνες Αστυνομικούς, αναγνωρί-
ζοντας το σημαντικό έργο τους. Η 
πολύτιμη υποστήριξή της καλύπτει 
ορισμένα υπηρεσιακά κενά, εφοδιά-
ζοντας με υλικοτεχνικό εξοπλισμό το 
αστυνομικό προσωπικό της Θεσσαλο-
νίκης και γι’ αυτό η ΕΑΥΘ -με ανακοί-
νωσή της- την ευχαριστεί θερμά. 

MAKIOS LOGISTICS
Δωρεά 110 υπηρεσι-

ακών τζάκετ για τα 
μέλη της ΈΑΥΘ 

Ακόμη μία δωρεά εξασφάλισε για τα μέλη της η Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για 110 υπηρεσιακά τζάκετ τα οποία παραδό-
θηκαν από το Προεδρείο της ΕΑΥΘ σε συναδέλφους τού 
Τμήματος Τροχαίας Θέρμης, της Υποδιεύθυνσης Τροχαί-
ας Θεσσαλονίκης, καθώς και της ΟΕΠΤΑ.
Τα τζάκετ δώρισε η εταιρεία «MAKIOS LOGISTICS» η 
οποία διαχρονικά στηρίζει τις ενέργειες της Ένωσης, ανα-
γνωρίζοντας το σημαντικό έργο των Αστυνομικών της 
Θεσσαλονίκης.

Επισημαίνεται ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που 
η εν λόγω εταιρεία στηρίζει τις ενέργειες της Ένωσης 
και εφοδιάζει με  υλικοτεχνικό εξοπλισμό το αστυνομικό 
προσωπικό της Θεσσαλονίκης.
«Τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, οι πράξεις συμπα-
ράστασης και αλληλοβοήθειας, δίνουν δύναμη στους 
Αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης για να συνεχίσουν το 
δύσκολο έργο τους», τονίζει στην ανακοίνωσή της η 
ΕΑΥΘ.
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Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στα 
Τμήματα Τροχαίας Λητής, Χαλκηδό-
νας και Ασπροβάλτας, οι εκπρόσωποι 
της ΕΑΥΘ συνομίλησαν με αρκετούς 
συναδέλφους για την επικρατούσα 
υπηρεσιακή κατάσταση και για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν.



18  Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 19

«Όλοι διαφορετικοί - ‘Όλοι ίσοι»
Επιτυχής και με πολλά μηνύματα η ημερίδα της EΑΥΘ 

«Όλοι διαφορετικοί - όλοι ίσοι» ήταν 
το θέμα της ημερίδας που διοργά-
νωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Θεσσαλονίκης. 
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία στο Αστυνομικό 
Μέγαρο Θεσσαλονίκης, με κεντρικό 
ομιλητή τον Αστυνομικό και Παραο-
λυμπιονίκη, Αντώνιο Τσαπατάκη.
Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» 
ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου 
Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Γεώργι-
ος Δούβαλης -ο οποίος απηύθυνε 
σύντομο χαιρετισμό- και ο Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλο-
νίκης Ταξίαρχος κ. Χρήστος Μπου-
λούμπασης.
Πολλά ήταν τα μηνύματα που εμπε-
ριείχε η ομιλία του κ. Τσαπατάκη 
ο οποίος επισήμανε ότι όλοι οι άν-
θρωποι είναι ίσοι και η όποια διαφο-
ρετικότητα δεν μπορεί να αποτελεί 
αιτία αποκλεισμού και παραγκω-
νισμού. Επίσης, τόνισε την ανάγκη 
αλληλεγγύης προσκαλώντας μι-
κρούς και μεγάλους να ζητούν βοή-
θεια όποτε την έχουν ανάγκη και να 
την προσφέρουν σε όποιον την έχει 
ανάγκη. Όπως ανέφερε ο κ. Τσαπα-
τάκης, όταν υπάρχει αγάπη και διά-

θεση συνεργασίας όλα μπορούν να 
γίνουν  εφικτά.

Χορήγηση σχολικών τσαντών
Αμέσως μετά, ακολούθησε η χο-
ρήγηση των σχολικών τσαντών και 
γραφικής ύλης στα παιδιά των με-
λών της Ένωσης που επρόκειτο να 
φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού. Είναι 
η έβδομη συνεχόμενη χρονιά που η 
Ένωση λαμβάνει αυτήν την πρωτο-
βουλία, η οποία έχει τύχει της από-
λυτης αποδοχής των συναδέλφων 
και γεμίζει χαρά τους μικρούς της 
φίλους.  
Η ΕΑΥΘ ευχαρίστησε το ΕβΛΟΓΗ-
ΜΕΝΟ νηστίσιμο, που για πολλοστή 
φορά στήριξε εκδήλωση, χαρίζο-
ντας σε όλα τα παιδιά ξεχωριστά 
δώρα. 
Να σημειωθεί ότι όσοι δεν παρέ-
λαβαν τη σχολική τσάντα κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης, μπορούν 
να την παραλάβουν αυτοπροσώ-
πως από τα γραφεία της Ένωσης 
(Μητροπόλεως 117) καθημερινά 
και ώρες 10:00-14:00, προσκομί-
ζοντας δημόσιο έγγραφο που βε-
βαιώνει την ημερομηνία γέννησης 
του παιδιού.

ΈΑΥΘ -  ΈΑΚΜ

Τεράστια επιτυχία στην 
χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή την 
οποία διοργάνωσαν από κοινού η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης 
(ΕΑΥΘ) και η Ένωση Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΑΚΜ).
Η εκδήλωση -που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο από κόσμο συνεδριακό 
κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης»- ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καθώς συμμετείχαν 
πάνω από 2.000 μέλη των δύο Ενώσεων με τα παιδιά τους. 
Πολλοί διασκεδαστές απασχόλησαν τα παιδάκια κατά τη διάρκεια της παρα-
μονής τους στον χώρο, ενώ εταιρεία catering χορήγησε στα μέλη των ΕΑΥΘ και 
ΕΑΚΜ εδέσματα και γλυκά.  
Όλα τα παιδάκια φεύγοντας από την εκδήλωση παρέλαβαν ένα δώρο με την 
ευκαιρία των Χριστούγεννων.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομί-
ας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Δούβαλης, καθώς και ο Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος κ. Χρήστος Μπουλούμπασης.
Σε ανακοίνωσή της η ΕΑΥΘ ευχαριστεί τον μεγάλο χορηγό της Ένωσης, «Εβλο-
γημένο», που προσέφερε δωράκια στα παιδιά και εδέσματα για όλους». Επίσης 
ευχαριστεί το κτήμα ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ και την εταιρεία Βίκος.

Περί επικινδυνότητας
ο λόγος….

Κοίτα μαμά, τι ωραία! Βρέχει πάρα πολύ και 
είμαστε τόσο όμορφα στο σαλόνι μας…
Μπαμπά, έχει χιονίσει τόσο πολύ, έλα να 
βγούμε έξω για χιονοπόλεμο….
Μαμά τι σημαίνει «έχει φασαρίες στην πόλη» 
και δεν μπορούμε να πάμε βόλτα….
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΔΩ ΠΑΛΙ;
Μέρα-νύχτα και την Κυριακή;
Παππού, τι εννοείς «άνοιξαν το σπίτι στο χω-

ριό» και μου πήραν μέχρι και το ποδήλατο….
Στα δύσκολα και αντίξοα, η κοινωνία μας 
αναπαύεται στη ζεστασιά και στη θαλπωρή 
της… Προστατεύεται πίσω από την κλειστή 
πόρτα και απολαμβάνει το άσυλο και την 
ηρεμία.
Έξω στους δρόμους κυκλοφορούν μόνο ο 
μπαμπάς και η μαμά Αστυνομικός….
Όχι, δεν τους σταματάει η βροχή, δεν κολλά-
νε στο χιόνι. Θα τρέξουν πρώτοι να σώσουν 
το σπιτικό που άνοιξαν κάποιοι… Κόντρα σε 
όλους, κόντρα στην ίδια την κοινωνία που 
τους θέλει κοντά της, αλλά τους «πυροβολεί» 
πρώτη. Τους πυροβολεί συνεχώς και άδικα. 
Τους πυροβολεί ο καθένας από εμάς, όπως ο 

πατέρας κακομεταχειρίζεται τα παιδιά του…
Και ΝΑΙ! Στο τέλος τα καταφέρνει. Θα σε 
γλιτώσει από τα νερά της βροχής, θα σε ξε-
μπλοκάρει από το χιόνι, θα τρέξει πρώτος 
στην πέτρα και στο μάρμαρο που θα του 
σκίσει τη σάρκα, θα του την κάψει… Και στο 
τέλος, αν τα καταφέρει και μείνει ζωντανός, 
όρθιος και ελεύθερος, ίσως γυρίσει και αυ-
τός στο άσυλό του, σακάτης, κατάκοπος, 
αλλά χαρούμενος! 
Χαρούμενος γιατί κέρδισε τη μάχη, τη μάχη 
για εσένα που τον «πυροβολείς» όπου τον 
βρεις, που τον «πυροβολείς» επειδή είναι μα-
γκιά, που τον «πυροβολείς» έτσι απλά γιατί 
είναι μόδα… μέχρι να τον χρειαστείς!

Του κ. Ανδρέα Πεγιάδη,
Αντιπροσώπου ΠΟΑΣΥ
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ΈΘΈΛΟΝΤΙΚΉ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε τον Σεπτέμβριο η εθελοντική 
αιμοδοσία της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, που είχε 
ως σκοπό την ενίσχυση της Τράπεζας 
Αίματος που διατηρεί η ΕΑΥΘ στο Νο-
σοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Η εθελοντική αιμοδοσία πραγματο-
ποιήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Αιμοδοσίας του ΑΧΕΠΑ.
Τα μέλη της Ένωσης ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμά της και με τη συνδρο-
μή τους συγκεντρώθηκαν 88 φιάλες 
αίμα για την κάλυψη αναγκών των 
συνανθρώπων μας. 
Στην ανακοίνωσή της η ΕΑΥΘ ευχαρί-

στησε το νοσηλευτικό προσωπικό του 
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ για την άριστη 
οργάνωση και την άψογη συνεργασία.
Σημειώνεται ότι η Ένωση Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, εδώ 
και χρόνια, προάγει την αξία την προ-
σφοράς αίματος, διοργανώνοντας 
αδιαλείπτως και καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους αιμοδοσίες, για την προ-
σέλκυση όσο το δυνατόν περισσότε-
ρων αιμοδοτών.
Υπενθυμίζεται ότι υπεύθυνος για την 
Τράπεζα Αίματος της ΕΑΥΘ είναι ο Β’ 
Αντιπρόεδρος κ. Τριαντάφυλλος Τρι-
ανταφυλλίδης, στον οποίο μπορούν 
να απευθύνονται οι συνάδελφοι για 
οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα.

Με 88 φιάλες ενισχύθηκε η Τράπεζα Αίματος της ΕΑΥΘ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης προχώρησε σε 

άλλη μία σύναψη συνεργασίας 
προς όφελος των  μελών της. Όλα 

τα μέλη της Ε.Α.Υ.Θ. θα έχουν 
δικαίωμα να προβαίνουν σε 

φυσικοθεραπείες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ 
στο Φυσικοθεραπευτήριο με την 

επωνυμία «Thesphysio» .

Ακόμη μια νέα δωρεάν παροχή προς τα μέλη 
της εισάγει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης που συνεχίζει να πρωτοπορεί 
και στο πεδίο των υπηρεσιών Υγείας.
Ειδικότερα, μετά από πρόταση του Προέ-
δρου της Ένωσης, κ. Θεόδωρου Τσαϊρίδη, και 
με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, ξεκινά μια νέα συνεργασία με τον 
ορθοπεδικό κ. Βαγγέλη Φλώρο, ο οποίος από 
την 1η Φεβρουαρίου 2022 παρέχει τις υπη-
ρεσίες του στα μέλη της ΕΑΥΘ, χωρίς καμία 
δική τους οικονομική επιβάρυνση.
«Η πρωτοβουλία αυτή υπαγορεύτηκε από τη 
φύση της εργασίας μας, που καταπονεί ιδιαί-
τερα το μυοσκελετικό σύστημα των εργαζό-
μενων ακόμα και σε νεαρή ηλικία. 
Η ορθοστασία, η πολύωρη οδήγηση μοτοσυ-

κλέτας ή περιπολικού, αλλά και οι αμέτρητοι 
τραυματισμοί εν ώρα υπηρεσίας, αργά ή γρή-
γορα, ωθούν μεγάλο αριθμό συναδέλφων στο 
ιδιωτικό ιατρείο κάποιου ορθοπεδικού. Μια 
ανάγκη που έχει γίνει ακόμα εντονότερη στη 
ΓΑΔΘ λόγω της πολύχρονης έλλειψης ορθοπε-
δικού στο ΚΙΘ, παρά τις επαναλαμβανόμενες 
παραινέσεις μας για την ενίσχυσή του με ια-
τρό της συγκεκριμένης ειδικότητας», τονίζεται 
στην ανακοίνωση της ΕΑΥΘ.
Όσα εγγεγραμμένα μέλη της Ένωσης επιθυ-
μούν να επισκεφθούν τον ιατρό, πρέπει να 
κλείνουν ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας με τον Οργανωτικό Γραμματέα της 
Ένωσης, κ. Μιλτιάδη Χατζηανεστιάδη, τηλ. 
6938314388.

Ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης
Το γραφείο του ιατρού βρίσκεται στην οδό 
Τσιμισκή 88 και θα εξυπηρετεί τα μέλη της 
ΕΑΥΘ κάθε Τετάρτη (ώρες 14:00-22:00) και 
την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα (ώρες 
14:00-22:00).

ΔΩΡΈΑΝ
φυσικοθεραπείες

για τα μέλη μας

ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΑ
ΜΈ ΟΡΘΟΠΈΔΙΚΟ
Δωρεάν περίθαλψη από
ορθοπεδικό για τα μέλη της ΈΑΥΘ

Τρίτη 16:00 – 21:30, 
Πέμπτη 10:00 – 12:30 & 17:30 – 20:00.
Θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να προηγείται τηλεφωνικό ραντεβού.

Ειδικός Παιδίατρος κ. ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ Ιωάννης
Στρ. Μακρυγιάννη 6, Σταυρούπολη
Τηλ. επικοινωνίας 2313068777 και 6946696779

ΔΩΡΈΑΝ Παιδίατρος για τα τέκνα
των μελών της Ένωσης
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των μελών της, προχώρησε 
σε συνεργασία με τον Ειδικό Παιδίατρο κ. ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ Ιωάννη.
Τα μέλη της Ένωσης μπορούν να τον επισκέπτονται ΔΩΡΕΑΝ, για την παροχή υπηρεσιών υγείας στα παιδιά 
τους στις κάτωθι ημέρες και ώρες:

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.


