ΙΔΡΥΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΙΑΤΡΕΙΟΥ
της ΕΛ.ΑΣ.
στο 424 Γ.Σ.Ν.
ΤΕΥΧΟΣ 03 / ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Υ.Θ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ:
ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
Ανοιχτο δ.σ. στο α.τ. λευκου πυργου. 3000 οφειλομενεσ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ αΝΑΠΑΥΣΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΑΥΘ 2019

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΑΥΘ:

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟΛΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙ.ΑΣ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ Α.Ε.Α.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ THΣ ΕΑΥΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΝ ΩΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Η ΕΝΩΣΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΒΟΗΘΗΜΑ 500 ΕΥΡΩ ΓΙΑ 4ο ΤΕΚΝΟ
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ΤΕΥΧΟΣ 04
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ Ε.Α.Υ.Θ.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Ιδιοκτησία: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσ/νίκης
Αριστοτέλους 12 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 525510, Fax: 2310 539900
email: eaythes@gmail.com
Εκδότης - Υπεύθυνος εφημερίδας: Κλεάνης Βασίλειος
Αρχισυντάκτες: Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος Χατζηανεστιάδης Μιλτιάδης
Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρία Σαμολαδά

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ε.Α.Υ.Θ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6936 800701
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6948 753589
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ,
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ &
ΑΝΑΠΛ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:
ΚΛΕΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6977 075637
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6936 033606
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΑΖΝΕΪΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6932 913797
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ &
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 6980 223482
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ &
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 6938 314388
ΜΕΛΗ:
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6907 333523
ΒΑΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6972 895266
ΚΑΛΕΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6932 649076
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 6946 142162
ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6981 045956
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6948 586943

Μιλάμε με έργα
και πράξεις...
ΑΡΘΡΟ του
Βασίλη Κλεάνη*

Θα ήταν αδικία να μην παραδεχτούμε ότι οι υπηρεσίες
της Θεσσαλονίκης μετά από
μια δεκαετία περίπου ενισχύθηκαν με 61 άτομα, ενώ
όλα αυτά τα χρόνια ο αριθμός δεν ξεπέρασε ποτέ τα
20 άτομα.
Ακόμη μια «πληγή» αυτής
της πόλης ήταν η έλλειψη
οχημάτων, όπου και πάλι είχαμε να ενισχυθούμε μια δεκαετία και περισσότερο, ενώ
τώρα ήρθαν 19 οχήματα και
9 μηχανές και έτσι ενισχύθηκαν όλα τα Α.Τ.
Όλα αυτά δεν έγιναν από
μόνα τους, και για αυτό δεν
θα ξεχάσω τον πόλεμο που
δεχτήκαμε γι’ αυτήν μας την
επιτυχία, τόσο εκτός νομού
όσο και εντός, κυρίως εντός
δυστυχώς.
Επίσης, μια από τις τελευταίες επιτυχίες της Ένωσης
ήταν να εξασφαλίσει τον
ερχομό 20 δοκίμων Αστυ-

φυλάκων για την ΔΑΚΑΘ και
επιπλέον δέκα για την Διεύθυνση Αστυνομίας.
Όλα αυτά φαίνονταν πάρα
πολύ δύσκολα, όμως με επιμονή τα καταφέραμε και
μάλιστα σε μια περίοδο που
κάποιοι πάλι «εντός τειχών»
μάς κατηγορούσαν ότι ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο
και όχι με τον παραγωγικό
συνδικαλισμό.
Σίγουρα δεν πανηγυρίζουμε
για όλα τα παραπάνω, γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα
που παραμένουν είναι πολλά,
όπως να «εξαφανιστούν» όλα
τα ρεπό (ειδικά από την Διεύθυνση Αστυνομίας) από όσες
υπηρεσίες υπάρχουν.
Αυτή η Ένωση σας υποσχέθηκε ότι θα μιλάει μόνο με έργα
και όχι με μεγαλοστομίες και
λόγια εντυπωσιασμού μέσα
από το διαδίκτυο. Αυτό υποσχεθήκαμε, αυτό κάνουμε,
μιλάμε με έργα και πράξεις…

*Ο Κλεάνης Βασίλειος είναι Α’ Αντιπρόεδρος Ε.Α.Υ.Θ., Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.Α.Σ.Υ.

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 προηγούμενη γραπτή άδεια.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις του
υπογράφοντα και όχι απαραίτητα τις απόψεις και
θέσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
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«Αναζητούνται»: αξιοκρατία,
διαφάνεια, δικαιοσύνη
Γράφει ο Θεόδωρος Τσαϊρίδης
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
Από τη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, βιώνοντας όλα τα
χρόνια της υπηρεσίας μας διάφορες καταστάσεις και συνθήκες, αποφασίσαμε ότι πρέπει το νόμιμα εκλεγμένο σωματείο να λειτουργεί όπως ορίζει ο ρόλος του.
Μεταξύ των σοβαρών προβλημάτων που εντοπίσαμε είναι
η έλλειψη αξιοκρατίας, διαφάνειας και δικαιοσύνης. Αρχές
και αξίες για τις οποίες, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα,
η Ένωση έχει ξεκινήσει έναν αγώνα, καθώς με θλίψη διαπιστώνουμε ότι είμαστε λειτουργοί ενός σώματος το οποίο
υπηρετεί τον Νόμο αλλά εντός των κόλπων του επικρατεί,
σε όλα τα επίπεδα, πλήρης αναξιοκρατία.
Οι αδικίες που βιώνουν οι συνάδελφοι είναι τεράστιες και
όλα αυτά συμβαίνουν, γιατί κανείς, είτε από την Πολιτική
και Φυσική Ηγεσία είτε από το συνδικαλιστικό κίνημα, δεν
προσπάθησε να φέρει την αξιοκρατία εντός του σώματος.
Μεταθέσεις εσωτερικές, μεταθέσεις ειδικών υπηρεσιώ, εσωτερικές αποσπάσεις, αποσπάσεις με έξοδα δημοσίου, όλα
γίνονται μέσω πιέσεων και παρεμβάσεων από «παράγοντες», χωρίς να μένει περιθώριο να ληφθούν υπόψη αντικειμενικά κριτήρια, όπως τα χρόνια υπηρεσίας, οι σπουδές και
τα πτυχία, ούτε καν η αναγκαία αρκετές φορές εξειδίκευση
ή εκπαίδευση. Απολύτως τίποτα.
Δυστυχώς, ο κόσμος εξελίσσεται και εμείς λειτουργούμε με
παλαιολιθικές νοοτροπίες. Σε μια χώρα που η διεκδίκηση
της ψήφου γίνεται με επιχείρημα το ρουσφέτι και την «εξυπηρέτηση» και όχι τις ικανότητες ή το παραγόμενο έργο
Αν εφαρμοστεί η αξιοκρατία, φαίνεται πως οι συνέπειες θα
είναι μεταξύ άλλων:

-Η «απώλεια» της δύναμης των πολιτικών προσώπων και των
γραφείων τους να δίνουν «εντολές» κυρίως τηλεφωνικές,
όπως «αυτός να πάει εκεί»
-Η Φυσική Ηγεσία να χάσει τις δημόσιες σχέσεις και την επίδειξη εξουσίας εις βάρος του προσωπικού
-Πολλοί συνδικαλιστές να χάσουν την γη κάτω από τα πόδια τους, αφού δεν θα μπορούν να δημιουργούν στρατούς
«βολεμένων ψηφοφόρων» που θα τους εξασφαλίζουν την
επανεκλογή τους
Με αυτόν τον τρόπο, όμως, όλοι θα είναι αναγκασμένοι να
παράγουν έργο από τη θέση ευθύνης που θα κατέχουν, καθώς θα γνωρίζουν ότι το μόνο κριτήριο εκλογής και εξέλιξης
τους θα είναι το έργο τους και τίποτα παραπάνω.
Όσο περνάει από το χέρι μας θα πιέσουμε προς πάσα κατεύθυνση να εφαρμοστεί ένας αξιοκρατικός κώδικας εσωτερικών μεταθέσεων.
Ήδη, έχουμε μελετήσει και συντάξει ορισμένες εφαρμόσιμες
προτάσεις, οι οποίες ελπίζουμε να αξιοποιηθούν από την
Ομοσπονδία μας αποτελώντας την απαρχή για τη δημιουργία ενός αξιοκρατικού κώδικα μεταθέσεων, ο οποίος αφενός θα φέρει το αίσθημα δικαιοσύνης μεταξύ των συναδέλφων, αφετέρου θα συμβάλει στην αξιοποίηση του συνόλου
του προσωπικού.
Υ.Γ. Η εισαγωγή στην ΕΛ.ΑΣ. μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και οι μεταθέσεις εκτός νομού, αποτελούν
πρώτης τάξεως παραδείγματα, αποδεικνύοντας ότι όταν
υπάρχει διάθεση για αξιοκρατία, όλα μπορούν να γίνουν!

04

η φωνη των αστυνομικων

Β. Φλωρίδης και Λ. Μαργαρίτης στην εκδήλωση της ΕΑΥΘ

Λύσεις και όχι υποσχέσεις
στα μεγάλα προβλήματα
Αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνου – ανθυγιεινού, πανεπιστημιακό άσυλο και ο ρόλος του Αστυνομικού στο σύγχρονο έγκλημα

Βασικά προβλήματα που ταλανίζουν τους
Αστυνομικούς, τα οποία η καθημερινότητα μπορεί να τα προσπερνάει αλλά εκείνα
παραμένουν και γιγαντώνονται, τέθηκαν
επί τάπητος στην μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, εκπληρώνοντας τον ρόλο και τους σκοπούς της.
Η αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνου-ανθυγιεινού, η απομάκρυνση
των Αστυνομικών από τα μέτρα τάξης σε
αθλητικές εκδηλώσεις,το πανεπιστημιακό άσυλο, η καθιέρωση της επίθεσης σε
Αστυνομικό εν ώρα υπηρεσίας ως ιδιώνυμου αδικήματος και ο ρόλος του Αστυνομικού στο σύγχρονο έγκλημα ήταν μόνο
μερικά από τα σημαντικά θέματα στα
οποία τοποθετήθηκαν οι παρευρισκόμενοι, με διάθεση εξεύρεσης λύσεων και όχι
απλών υποσχέσεων.
Οι τοποθετήσεις των κεντρικών ομιλητών
της ανοιχτής συζήτησης ήταν εκείνες που
σηματοδότησαν τη σοβαρότητα των άλυτων και περίπλοκων προβλημάτων, ενώ
θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία το να ακουστούν δημοσίως οι απόψεις του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειου
Φλωρίδη και του Καθηγητή Νομικής Σχολής του ΑΠΘ - Ποινικολόγου κ. Λάμπρου
Μαργαρίτη.
Η πρωτοβουλία αυτή της Ένωσης, προσέλκυσε Βουλευτές, Δημάρχους, εκπροσώπους φορέων και οργανισμών, αλλά
και πλήθος αστυνομικών, οι οποίοι κατέκλυσαν την αίθουσα «Βούλα Πατουλίδου»
του ξενοδοχείου «Grand Hotel Palace» για
να αναλύσουν και να αναζητήσουν λύσεις
για όσα τροχοπεδούν το αστυνομικό έργο
αλλά και την κοινωνική ευημερία.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρος
Τσαϊρίδης έθεσε τα προβλήματα που
απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό
και απαιτούν πολιτική βούληση για την
επίλυσή τους, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να γίνονται ανοιχτές συζητήσεις, ώστε
να γνωρίζουν όλοι τι πραγματικά ισχύει, τι
μπορεί να αλλάξει και με ποιους τρόπους.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόριος Γερακαράκος, επισήμανε την ευθύνη που βαραίνει τις Κυβερνήσεις για την κατάσταση στην οποία έχει
περιέλθει η Ελληνική Αστυνομία.
Στις προωθούμενες τροποποιήσεις του
Ποινικού Κώδικα και την ανησυχία που
έχουν προκαλέσει στο αστυνομικό προσωπικό,αναφέρθηκε ο κορυφαίος καθηγητής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ κ. Λάμπρος Μαργαρίτης, ενώ επιφυλάχθηκε
για την καθιέρωση της επίθεσης σε Αστυνομικό εν ώρα υπηρεσίας ως ιδιώνυμου
αδικήματος, αναφέροντας ότι η έννοια

του «ιδιώνυμου» παραπέμπει σε παλαιότερες εποχές,
συμπληρώνοντας ότι το αίτημα θα πρέπει να αφορά
την αυστηροποίηση των ποινών.
Σε διαφορετική βάση έθεσε την νομολογία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή
εφαρμόζεται, ο εξαίρετος Εισαγγελέας
Εφετών Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης Φλωρίδης. Διαχώρισε τους εγκληματίες από
τους ταραξίες, λέγοντας ότι οι πρώτοι
συνήθως δεν σωφρονίζονται και επαναλαμβάνουν τα αδικήματά τους. Σε αντίθεση, οι ταραξίες αν δουν ότι εφαρμόζονται ποινές φυλάκισης αποτρέπονται και
σταματούν την δράση τους γιατί δεν είναι
αληθινοί εγκληματίες αλλά εκμεταλλεύονται την κατάσταση και την ατιμωρησία.
Ως παράδειγμα, μάλιστα, παρουσίασε
τον αθλητικό «νόμο Ορφανού». Μολονότι, όπως είπε, ο Νόμος εφαρμόστηκε για
μικρό χρονικό διάστημα είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσουν τα επεισόδια βίας
στα γήπεδα για περίπου 2 χρόνια.
Στη συνέχεια ζήτησαν τον λόγο οι παριστάμενοι βουλευτές, οι οποίοι δυστυχώς
στην πλειοψηφία τους κατά την τοποθέτησή τους αρκέστηκαν σε προεκλογικού
τύπου διαπιστώσεις και υποσχέσεις, χωρίς να δώσουν κάποια απτή δέσμευση
για τον τρόπο επίλυσης των παραπάνω
σοβαρών προβλημάτων του κλάδου των
αστυνομικών.
Σε μια πρακτική πρόταση που θα βοηθήσει σημαντικά τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα αναφέρθηκε ο Δήμαρχος
Λαγκαδά, Γιάννης Καραγιάννης, σημειώνοντας πως μέχρι σήμερα υπάρχει ειδική
νομοθετική ρύθμιση μεταξύ των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών ώστε να διευκολύνονται οι δωρεές των Δήμων προς
τα Κέντρα Υγείας. Έτσι υπογράμμισε ότι
ήδη έχει αιτηθεί να ψηφιστεί η ίδια νομοθετική ρύθμιση μεταξύ των Υπουργείου
Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη
για να υπάρχει η δυνατότητα δωρεών
από τους Δήμους προς τα Αστυνομικά
Τμήματα.
Κοινό συμπέρασμα όλων όσων ακούστηκαν ήταν ότι η αδυναμία των κυβερνήσεων διαχρονικά να νομοθετήσουν αποδίδοντας δικαιοσύνη, χωρίς διευκολυντικούς
Νόμους που διατηρούν την υφιστάμενη
ατιμωρησία, είναι αυτή που συντηρεί και
επιδεινώνει τόσο την κατάσταση στους
κόλπους της Αστυνομίας όσο και την ανομία στους δρόμους.
Αν ενδιαφερόταν κάποιος πραγματικά
για την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας,
θα έπρεπε να συμβάλει στην αναγνώριση του έργου του Αστυνομικού όπως
της αρμόζει, μακριά από αναχρονιστικές
αντιλήψεις που του δίνουν τον ρόλο του
«κακού».
Αυτός θα ήταν ένας μοναδικός τρόπος να
σταματήσουν επεισόδια τα οποία έχουν

μετατραπεί σε φαινόμενα και τα οποία
αφενός μας οδηγούν σε κοινωνική οπισθοδρόμηση και αφετέρου διασύρουν
την Ελλάδα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες.
«Η Ένωσή μας διατηρεί στο ακέραιο όλα
τα αιτήματά της και θα συνεχίσει να αγωνίζεται έως ότου υπάρξουν ουσιαστικές
μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν μια
νέα, αποτελεσματικότερη Αστυνομία, με
σεβασμό όχι μόνο στον Πολίτη αλλά στον
ίδιο τον εργαζόμενο Αστυνομικό, ο οποίος
θα εκτελεί απρόσκοπτα το λειτούργημά
του, έχοντας όχι μόνο υποχρεώσεις αλλά
και δικαιώματα», ανέφερε το Προεδρείο
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της
ενημερωτικής εκδήλωσης.
Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Βουλευτής A’ Θεσσαλονίκης κ.
Νικόλαος Παρασκευόπουλος, ο πρώην
Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης και
Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο πρώην Αναπληρωτής
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και Βουλευτής A’
Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο
πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ.
Δημήτριος Μάρδας, ο πρώην Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και Βουλευτής A’ Θεσσαλονίκης κ.
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας,
ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης, ο Βουλευτής A’ Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Δελής, η Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης κα Κατερίνα Μάρκου, ο
Βουλευτής A’ Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης
Σαρίδης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας,
ο Δήμαρχος Δέλτα κ. Ευθύμιος Φωτόπουλος, ο Δήμαρχος Λαγκαδά και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κ. Ιωάννης Καραγιάννης, ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη
κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο Πρόεδρος της
ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόριος Γερακαράκος, ο Αντιπρύτανης ΑΠΘ κ. Θεόδωρος Λαόπουλος,
οι υποψήφιοι Δήμαρχοι του Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, κ.
Κωνσταντίνος Ζέρβας, κ. Νίκος Ταχιάος
και κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης,
η εκπρόσωπος του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Μάρκου Μπόλαρη κα. Ελευθερία
Σιούρλα,
ο πολιτευτής ΑΝΕΛ Β΄ Θεσσαλονίκης κ.
Παρασκευάς Μαραπίδης, ο εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Παυλίδης, ο εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ κ. Γεώργιος Φεστερίδης, εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της ΠΟΑΣΥ
και πολλοί Αστυνομικοί.
Την συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Σαμολαδά.
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Αίτημα της ΕΑΥΘ, μέσω της ΠΟΑΣΥ, στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ

Περιφερειακό Ιατρείο

και στο 424 Γ.Σ.Ν.
Να ξεπεραστούν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στην εξυπηρέτηση
ο Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης,
από τους πρώτους μήνες της θητείας του, ξεκίνησε μια σειρά
επαφών με τη Διοίκηση του 424 ΓΣΝ και του Κεντρικού Ιατρείου
Θεσσαλονίκης, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας στο 424 ΓΣΝ.
Μετά την ίδρυση του πρώτου Περιφερειακού Ιατρείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο 401 ΓΣΝ, η Ένωση αιτήθηκε προς τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη Ανδρικόπουλο, μέσω της ΠΟΑΣΥ, την επέκταση αυτής της απόφασης και στο 424 ΓΣΝ.
Όπως ανέφερε η Ένωση στο σχετικό έγγραφό της προς τον Αρχηγό, η εξέταση και η νοσηλεία του αστυνομικού προσωπικού στα
Στρατιωτικά Νοσοκομεία είναι ένα ζήτημα ιδιαζόντως σοβαρό
και αφορά το σύνολο των Αστυνομικών, καθώς και τις οικογένειες αυτών. «Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν καταγγελθεί από μέλη μας ορισμένα κωλύματα στην εξέταση και γενικότερα την εξυπηρέτηση των Αστυνομικών στο 424 ΓΣΝ, κυρίως λόγω
γραφειοκρατικών αγκυλώσεων».
Κατά κοινή ομολογία, η βασικότερη αιτία που υποβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 424 ΓΣΝ προς το αστυνομικό προσωπικό είναι η απαιτούμενη έκδοση παραπεμπτικού από το Κεντρικό
Ιατρείο Θεσσαλονίκης (ΚΙΘ) της ΓΑΔΘ για την εξέταση Αστυνομικών, η οποία σε συνδυασμό με την έλλειψη πολλών ειδικοτήτων
στο ΚΙΘ, ταλαιπωρεί τους Αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης.

«Ένας ακόμα σκόπελος που πρέπει να υπερπηδήσουμε είναι η
αναμονή των τραυματιών Αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας, οι
οποίοι μεταβαίνουν στα επείγοντα περιστατικά κι από εκεί παραπέμπονται στα εξωτερικά ιατρεία για περαιτέρω εξετάσεις. Δυστυχώς, οι τακτικές αυτές επιβαρύνουν τόσο την υγεία, όσο και
την ψυχολογία των ασθενών και τραυματιών Αστυνομικών. Είναι
αυτονόητο ότι ένας άνθρωπος που νοσεί και ζητά την βοήθεια
των ιατρών, πρακτικά, δεν μπορεί να περιφέρεται μεταξύ γραφείων και εγγράφων» σημειώνει η ΕΑΥΘ στο έγγραφο.
Έτσι, αναγνωρίζοντας ότι η απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ για
ίδρυση του πρώτου Περιφερειακού Ιατρείου της Ελληνικής Αστυνομίας στις εγκαταστάσεις του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, κατόπιν προτάσεων της ΕΑΥ Αθηνών μέσω της
ΠΟΑΣΥ, ανοίγει έναν νέο δρόμο στη νοσοκομειακή περίθαλψη
των Αστυνομικών και την εξυπηρέτηση αυτών από το ιατρικό
προσωπικό, ζητά η απόφαση να επεκταθεί και στη Θεσσαλονίκη.
«Δεδομένου ότι το 424 ΓΣΝ και το ΚΙΘ επισκέπτονται οι Αστυνομικοί όλης της Βόρειας Ελλάδας, και όχι μόνο της ΓΑΔΘ, ευελπιστούμε στην καταλυτική παρέμβασή σας, ώστε η πρωτοβουλία σας
για ίδρυση του πρώτου Περιφερειακού Ιατρείου της Ελληνικής
Αστυνομίας να έχει συνέχεια και να επεκταθεί και στο 424 ΓΣΝ.
Η ενέργεια αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αναβάθμιση
των υπηρεσιών υγείας προς τους Αστυνομικούς και παράλληλα
θα αυξήσει τον βαθμό ικανοποίησης των ασθενών συναδέλφων
μας», καταλήγει το έγγραφο, με την ελπίδα να βρει ευήκοα ώτα.

Οι χούλιγκαν αναβαθμίστηκαν σε VIP
Έξω από την παρωδία των γηπέδων οι αστυνομικοί

Ακόμη μια φορά οι Έλληνες Αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με
την υποκρισία και τον εμπαιγμό εις βάρος τους, αρχές Μαΐου στην
Αθήνα στον τελικό αγώνα ποδοσφαίρου για τη διεκδίκηση του Κυπέλλου.
Παρότι ο αγώνας ήταν κεκλεισμένων των θυρών και έπρεπε να
υπάρχουν μόνο «επίσημοι προσκεκλημένοι» που εισήλθαν στις VIP
θύρες, την ίδια στιγμή οι ίδιοι «επίσημοι» προκάλεσαν ταραχές και
συνεπλάκησαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, αποδεικνύοντας ότι
το ελληνικό ποδόσφαιρο σε όλα τα επίπεδα βρίσκεται σε τέλμα.
Αναρωτιέται κάποιος, καταγράφοντας τα γεγονότα, με ποιον τρόπο έγινε τελικά η διάθεση των προσκλήσεων από τις ΠΑΕ και την
ΕΠΟ, αλλά και ποια είναι η σχέση μεταξύ των ΠΑΕ και των Συνδέσμων φιλάθλων;
Παρατηρώντας ότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η Πολιτεία
και οι παράγοντες του ποδοσφαίρου συνεργάζονται, απομονώνουν

Περίπλοκη σχέση ΠΑΕ-Συνδέσμων

κι εν τέλει αποκλείουν τους ταραξίες από το άθλημα, την ίδια στιγμή στην Ελλάδα οι ταραξίες μπορούν να «αναβαθμίζονται» σε VIP,
αποδεικνύοντας ότι οι σχέσεις των «εμπλεκόμενων» κρύβουν από
τη μία σκοπιμότητες και μεγάλα συμφέροντα και από την άλλη
πλήρη αδιαφορία για τον ρόλο του αστυνομικού και την κοινωνία
που παρακολουθεί αποσβολωμένη.
Αυτή η τελευταία φορά ήταν πιο προκλητική από όλες, καθώς Πολιτεία, ΕΠΟ και ΠΑΕ την ίδια στιγμή που καταδικάζουν τη βία στα
γήπεδα κάνοντας λόγο για εξυγίανση του αθλήματος σε θεωρητικό επίπεδο, παράλληλα την πυροδοτούν, με παραλείψεις αλλά και
πράξεις, γιατί αν ήθελαν να περιφρουρήσουν τον αγώνα, θα το
είχαν κάνει.
Να σταματήσουν τον εμπαιγμό σε βάρος των συναδέλφων τους
και να αποσύρουν επιτέλους τις αστυνομικές δυνάμεις από τους
αθλητικούς χώρους, κάλεσε για ακόμη μία φορά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης την πολιτική και φυσική Ηγεσία
της Ελληνικής Αστυνομίας, χαρακτηρίζοντάς τους μάλιστα θεματοφύλακες της νομιμότητας.
«Αυτό είναι το λιγότερο που πρέπει να γίνει για να αφυπνιστεί μια
κοινωνία που έχει εξοικειωθεί με τη βία στα γήπεδα. Άλλωστε, η
υπέρμετρη διάθεση αστυνομικών δυνάμεων για την προστασία
συμφερόντων ιδιωτικών εταιριών, σε ένα σκηνικό που απέχει παρασάγγας από το αθλητικό ιδεώδες, είναι τουλάχιστον ατυχής.
Πόσω μάλλον, όταν κατά τη διάρκεια των συμπλοκών, οι εντολές
για παθητική στάση των Αστυνομικών οδηγούν σε τραυματισμούς
συναδέλφων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ένωση σε ανακοίνωσή της.
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Άρθρο του
Χρήστου Γκανάτσιου
«Να μάθεις ότι εκτός από απαιτήσεις έχεις και
υποχρεώσεις», αυτό μου έλεγαν, αυτό θυμάμαι
από μικρό παιδί. Κι έτσι, μεγαλώνοντας έμαθα να
προσπαθώ να είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου,
αλλά ταυτόχρονα να έχω και δικαιώματα.
Να έχω απαιτήσεις για δίκαιη και ίση αντιμετώπιση, να έχω απαιτήσεις όταν εγώ και οι γύρω μου
έχουμε δίκιο, να απαιτώ όπως σέβομαι να με σέβονται, αν και ο σεβασμός είναι κάτι που κερδίζεται
και δεν επιβάλλεται. Να έχω απαιτήσεις για αυτά
που δικαιούμαι.
Βλέπουμε μια ελληνική αστυνομία, η οποία υπολειτουργεί σχεδόν σε όλους τους τομείς, να ξεχνάει τις
υποχρεώσεις της.
Βλέπουμε μια ελληνική αστυνομία, να απαιτεί οι
συνάδελφοι να είναι συνεπείς και επαγγελματίες
στην άσκηση των καθηκόντων τους, χωρίς να είναι η ίδια.
Παρακολουθούμε ανωτέρους να απαιτούν, χωρίς
οι ίδιοι πολλές φορές να τηρούν τα αυτονόητα.
Βλέπουμε συναδέλφους με μεγάλο αριθμό οφειλόμενων ημερήσιων αναπαύσεων και την ίδια στιγμή
φυλάξεις σχεδόν ανύπαρκτων στόχων, χωρίς να
γίνεται αξιολόγηση από τους επιτελείς.
Μέχρι πριν λίγο καιρό, παρακολουθούσαμε υπηρεσιακά αυτοκίνητα να ξεκινάνε για υπηρεσία και
στον δρόμο να καταλήγουν πάνω σε γερανούς.
Βλέπουμε δίκυκλα ακινητοποιημένα για έξι μήνες
λόγω μη αγοράς ανταλλακτικών και αναλώσιμων,
βλέπουμε για πάνω από δυόμισι χρόνια οι δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ να επιχειρούν με ληγμένες
υπηρεσιακές στολές και αρκετοί να αναγκάζονται
να αγοράζουν από τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Οχι μόνο απαιτήσεις,
αλλά και υποχρεώσεις

Βλέπουμε υποστελεχωμένες υπηρεσίες λόγω ρουσφετιών και τελικά οι ίδιοι και οι ίδιοι να μένουν και
να βγάζουν «το φίδι από την τρύπα».
Σε όλα αυτά η πολιτική και φυσική ηγεσία μέχρι
πριν από λίγο καιρό σφύριζε αδιάφορα, ενώ τους
τελευταίους μήνες ομολογουμένωςέχει προβεί σε
κινήσεις που μόνο θετικές μπορούν να χαρακτηριστούν.
Διατέθηκαν δεκαεννιά οχήματα, εκ των οποίων
τα δεκαέξι έγχρωμα, διατάχθηκε η μετάθεση πενήντα συναδέλφων από την Αθήνα και ενίσχυση
με δόκιμους.
Δεν είναι τα πάντα, αλλά είναι μια αρχή. Το θλιβερό
είναι ότι υπάρχουν συνάδελφοι, οι οποίοι βρίσκουν
αρνητικά, ακόμη και σε αυτά.
Προσπαθώ και παρακαλώ πάρα πολύ να μου εξηγήσουν οι ίδιοι τι αρνητικό υπάρχει στα δεκαέξι περιπολικά τα οποία ήρθαν από άλλους νομούς και
άλλες διευθύνσεις με ανακατανομή.
Προσπαθώ να καταλάβω και παρακαλώ επίσης να
μου εξηγήσουν οι ίδιοι τι αρνητικό υπάρχει στην ενίσχυση με πενήντα συναδέλφους.
Αν δεν διανεμηθούν σωστά, όπως πρέπει, τότε το
ξανασυζητάμε και θα πρέπει να αναζητήσουμε
ποιος και τι μεσολάβησε, ώστε να μην πάνε οι συνάδελφοι εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη.
Κι αν η φυσική ηγεσία κάνει βήματα προόδου, πρέπει να σημειώσουμε πως η πολιτική ηγεσία ζει σε
ένα παράλληλο σύμπαν, όπου ονειρεύεται γαλλικές
συνοικίες ή γαλήνια λιβάδια.
Παρομοιάζει το άβατο των Εξαρχείων με την περίφημη συνοικία της Μονμάρτρης, την πλατεία Αριστοτέλους με την πλατεία TIMES της Νέας Υορκης
και τους κακοποιούς με διαμαρτυρόμενους.

Βλέπουμε ενέδρες σε αστυνομικούς σε διάφορα
σημεία κι από διάφορες ομάδες (αναρχικά στοιχεία,
φυλές ρομά, αλλοδαπούς κ.ά) και νομίζουν ότι έπαθε λάστιχο κάνα ποδήλατο.
Με όλες αυτές τις συνθήκες οι Έλληνες αστυνομικοί στέκονται όρθιοι με επαγγελματισμό, με φιλότιμο, με ήθος και με όλα εκείνα τα στοιχεία που
κάνουν τους Έλληνες αστυνομικούς να είναι ψηλά
στην εκτίμηση του απλού κόσμου και των απλών
πολιτών.
Πρέπει, λοιπόν, φυσική και πολιτική ηγεσία εκτός
από απαιτήσεις να αντιληφθούν ότι έχουν και υποχρεώσεις.
Έχουν υποχρέωση να εξοπλίσουν το σύνολο του
αστυνομικού προσωπικού με υλικά και οχήματα,
για την ασφάλεια των ίδιων αλλά και των πολιτών,
ακόμη και για τις απαιτήσεις που θέτουν οι ίδιοι.
Πρέπει να καταλάβουν πως έχουν ιερή υποχρέωση
για την προστασία του προσωπικού τους, σωματική και ηθική, απέναντι στις διάφορες ταραχοποιές
ομάδες, συλλογικότητες ή φυλές.
Έχουν υποχρέωση να κατανέμουν το προσωπικό
σε υπηρεσίες που πάσχουν και όχι σε γραφεία και
παράθυρα.
Τότε και μόνο τότε, όταν καταλάβουμε όλοι μας
και κυρίως η φυσική και πολιτική ηγεσία ότι εκτός
από απαιτήσεις υπάρχουν και υποχρεώσεις, τότε
ίσως ξημερώσει μια καλύτερη μέρα στο πολύπαθο
σώμα της ΕΛ.ΑΣ.
Μέχρι τότε, η ασφάλεια των πολιτών και οι συνάδελφοι θα βασίζονται στο φιλότιμο, τον ζήλο και
την αγάπη των Ελλήνων αστυνομικών, οι οποίοι
προσφέρουν αγόγγυστα στο καθήκον τους, στον
συνάνθρωπό τους.

ΕΛΠΕ και ΔΕΘ ανταποκρίθηκαν στην ΕΑΥΘ

ΔΩΡΕΑ

στην Ομάδα ΔΙΑΣ
Νέες στολές μετά από 10 χρόνια
Έχοντας καταγράψει τα σοβαρά προβλήματα που έχει κάθε
υπηρεσία της Θεσσαλονίκης, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, εκπληρώνοντας τον ρόλο της, αγωνίζεται διαρκώς για την επίλυσή τους με κάθε δυνατό τρόπο.
Όσον αφορά στις σημαντικές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, αυτή τη φορά το Προεδρείο της ΕΑΥΘ μετέφερε τις
ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού της ΓΑΔΘ στον όμιλο
«Ελληνικά Πετρέλαια»και στη Διοίκηση της ΔΕΘ HELEXPO,
οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα.
Καθώς εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια, οι υπηρετούντες στη
ΔΙΑΣ της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης δεν

Συνάντηση ΕΑΥΘ και ΕΑΚΜ με τον Προϊστάμενο Επιτελείου του ΑΕΑ

Επί τάπητος τα σοβαρά
ζητήματα και η εξέλιξή τους
Ελλείψεις, αποσπάσεις, μέτρα τάξης και αστυνομικά φαρμακεία

Ελλείψεις σε οχήματα και σε αστυνομικό προσωπικό, αποσπάσεις
λόγω μεταναστευτικών ροών, μέτρα τάξης σε εκδηλώσεις και τα
αστυνομικά φαρμακεία ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποίησαν στις
αρχές Μαΐου τα Προεδρεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης και της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Κεντρικής Μακεδονίας με τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Ανδρέα Δασκαλάκη, στο
Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
Δυστυχώς, τα ζητήματα αυτά καθημερινά αυξάνονται επηρεάζοντας τη λειτουργία των υπηρεσιών της ΓΑΔΘ, με το προσωπικό να
αναμένει την επίλυσή τους, καθώς κατά τη διάρκεια της συζήτησης,
υπήρξε ενημέρωση για την εξέλιξή τους.
Μάλιστα το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αναγνώρισε ότι η νυν Ηγεσία του Σώματος δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για την επίλυση των προβλημάτων και δεν εξαντλείται σε θεωρητικές συζητήσεις, χωρίς απτό αποτέλεσμα.
Ελλείψεις σε οχήματα
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει πολλά
λειτουργικά προβλήματα λόγω της έλλειψης υπηρεσιακών οχημάτων. Πρόσφατα, η Ηγεσία έκανε ένα πρώτο βήμα για την μερική
άμβλυνση της κατάστασης.
«Όπως ενημερωθήκαμε έχει προκηρυχθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη
νέος διαγωνισμός από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ για την προμήθεια του
Σώματος με 400 νέα οχήματα. Ο κ. Επιτελάρχης μάς εξέφρασε τη
βούλησή του για νέα ενίσχυση της ΓΑΔΘ με οχήματα, όχι μόνο μέσω
του προαναφερόμενου τρέχοντος διαγωνισμού αλλά και με κάθε
άλλο πρόσφορο τρόπο», τονίζουν σε κοινή τους ανακοίνωση οι δύο
Ενώσεις και οι πρόεδροί τους, Θεόδωρος Τσαϊρίδης και Ιωάννης Ψαρογιάννης.

ΣΤΟΛΩΝ

έχουν πάρει νέα στολή από την Υπηρεσία, μέσω της δωρεάς
των παραπάνω αγοράστηκαν από την Ένωση και δωρίσθηκαν στολές μάχης.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, εκτιμώντας την κάθε στήριξη προς τους μάχιμους αστυνομικούς,
ευχαρίστησε θερμά τον όμιλο «Ελληνικά Πετρέλαια» και τη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την πράξη τους, υπογραμμίζοντας ότι «Η ενέργεια αυτή, εκτός από συμβολικό χαρακτήρα για την αναγνώριση του έργου της ΔΙΑΣ, έχει και πρακτική στόχευση, καθώς θα διευκολύνει την καθημερινότητα
των συναδέλφων μας».
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Ελλείψεις σε αστυνομικό προσωπικό
Η έλλειψη αστυνομικού προσωπικού είναι ένα βασικό πρόβλημα της
ΓΑΔΘ, από το οποίο πηγάζουν και άλλες σημαντικές υπηρεσιακές
δυσλειτουργίες.
Ο κ. Επιτελάρχης αναφέρθηκε στη φετινή ενίσχυση της ΓΑΔΘ με 50
Αστυνομικούς, μετά από πολλά χρόνια ελάχιστων μεταθέσεων.
Η ενέργεια αυτή αποτελεί την έμπρακτη αναγνώριση των μεγάλων
ελλείψεων της ΓΑΔΘ σε προσωπικό και για τον ίδιο λόγο, η ΓΑΔΘ θα
ενισχυθεί τους θερινούς μήνες με Δόκιμους Αστυφύλακες, όπως είπε.
Μέτρα τάξης σε εκδηλώσεις
Οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και Αξιωματικών
Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας έθεσαν το επαχθές
πρόβλημα της κατασπατάλησης δυνάμεων σε μέτρα τάξης και εκδηλώσεις ήσσονος αστυνομικού ενδιαφέροντος, ένα ζήτημα που η
ΕΑΥΘ έχει θίξει αμέτρητες φορές και με κάθε δυνατό τρόπο.
Τη στιγμή που σε πολλούς Αστυνομικούς οφείλονται δεκάδες ημερήσιες αναπαύσεις, η Διοίκηση με κάθε ευκαιρία ανατρέπει, την τελευταία στιγμή, τον πίνακα υπηρεσίας και διαθέτει υπέρογκο αριθ-

μό Αστυνομικών σε εκδηλώσεις που ως συνήθως χαρακτηρίζονται
«έκτακτο γεγονός».
Η παρούσα Ηγεσία, από την στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της,
έχει εκδώσει αλλεπάλληλες διαταγές για την τήρηση του χρόνου εργασίας του προσωπικού, οι οποίες αγνοούνται επιδεικτικά.
Οι Ενώσεις ζήτησαν από τον κ. Επιτελάρχη να ελεγχθεί ποιοι είναι
οι υπαίτιοι για τις καταστρατηγήσεις των εσωτερικών διαταγών της
Υπηρεσίας.
Αποσπάσεις λόγω μεταναστευτικών ροών
Τους τελευταίους τρεις μήνες, οι μετακινήσεις των αστυνομικών της
ΥΜΕΤ/ΔΑΕΘ στην Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου αποζημιώνονται με
έξοδα δημοσίου και όχι μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, όπως γίνεται για τις υπόλοιπες μετακινήσεις των Αστυνομικών στα νησιά.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, σε πρόσφατο έγγραφό της προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, επισήμανε
την οικονομική αδικία που υφίστανται οι συνάδελφοι και πρότεινε
την ένταξη των συγκεκριμένων μετακινήσεων στο πρόγραμμα της
Ε.Ε. που προορίζεται για την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών.
«Με ικανοποίηση ενημερωθήκαμε από τον κ. Επιτελάρχη ότι η πρότασή μας υιοθετήθηκε και θα τεθεί σε ισχύ από 1-6-2019. Μια ακόμα πρότασή μας, η οποία όπως διαφαίνεται θα πραγματοποιηθεί
σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι η αεροπορική μετακίνηση των
διμοιριών στα νησιά. Η Ηγεσία έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα
γρήγορης και άκοπης μετακίνησης των συναδέλφων κι ως εκ τούτου
προχωράει τις διαδικασίες προς την κατεύθυνση αυτή», σημειώνει η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
Αστυνομικά φαρμακεία
Παρότι έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ψήφιση των
διατάξεων που ορίζουν την λειτουργία Αστυνομικών Φαρμακείων,
αυτές δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία.
Οι δύο Ενώσεις επισήμαναν την μεγάλη ανάγκη κάλυψης των φαρμακευτικών αναγκών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
και των μελών των οικογενειών τους, από δικά τους Φαρμακεία, τα
οποία θα λειτουργούν αυτοτελώς, όπως γίνεται με τα Στρατιωτικά
Φαρμακεία.
Όπως ανέφερε σχετικά ο κ. Επιτελάρχης, ήδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την λειτουργία του πρώτου Αστυνομικού Φαρμακείου,
ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι όποια κωλύματα υπάρξουν θα ξεπεραστούν γρήγορα.
Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος κ. Φώτιος Δομζαρίδης, ο Βοηθός
Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος κ.
Αβραάμ Αϊβαζίδης, ο Βοηθός Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος κ. Παναγιώτης Ντζιοβάρας, ο Διευθυντής
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Ζησιμόπουλος, ο Διευθυντής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος κ. Λάζαρος
Μαυρόπουλος, και ο Διευθυντής Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Δούβαλης.
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Αναζητείται αξιοκρατία και διαφάνεια

Ρουσφετολογικό πανηγύρι
στις μεταθέσεις της ΕΛ.ΑΣ.
Προτάσεις της ΕΑΥΘ προς τον Πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ

Α

διανόητο και όμως… αληθινό! Συνεχίζονται
τακτικές που επιδιώκουν να υποτιμήσουν τη
νοημοσύνη των αστυνομικών, αλλά κυρίως αποφάσεις που αποδυναμώνουν υπηρεσίες οι οποίες
είναι ήδη προβληματικές στη λειτουργία τους.
Κορυφαία πράξη στο «ρουσφετολογικό πανηγύρι» που δεν έχει τελειωμό ακόμη και το 2019,
προϊούσης της υπηρεσιακής κρίσης στην ΓΑΔΘ,
είναι μεταθέσεις στις ειδικές Υπηρεσίες του ΑΕΑ
που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες σύμφωνα με όσα αναφέρει σε έγγραφό της η ΕΑΥΘ
προς τον Πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόριο Γερακαράκο, δεν βασίστηκαν στις πραγματικές ανάγκες των Υπηρεσιών αλλά σε υποκειμενικά προσωπικά κριτήρια
«Πως αλλιώς μπορούμε να σχολιάσουμε την ενίσχυση υπερπλήρων ειδικών Υπηρεσιών (με μηδενικές κενές οργανικές θέσεις) με προσωπικό από
τις ήδη αποδυναμωμένες Αστυνομικές Διευθύν-

σεις της ΓΑΔΘ;», διερωτάται το Προεδρείο της
Ένωσης σεεπιστολή του στις 10 Ιουνίου.
Μάλιστα, ενώ το Αρχηγείο γνωρίζει ότι σε πολλούς Αστυνομικούς οφείλονται πάνω από 20
ρεπό και αντί να εξομαλύνει την κατάσταση με
την ορθή ανακατανομή του προσωπικού, αποφάσισε να επιδεινώσει επιπλέον την υπηρεσιακή
πραγματικότητα της ΓΑΔΘ και να μειώσει επιπλέον το υπάρχον προσωπικό στις Αστυνομικές
Διευθύνσεις.
Ο απόλυτος παραλογισμός αποτυπώνεται στην
επιλογή ενίσχυσης της ΥΤΕΒΕ και ΥΕΕΒΕ με Αστυνομικούς από την ΓΑΔΘ, ενώ στις Υπηρεσίες αυτές, για χρόνια, συντηρούνται αποσπάσεις αστυνομικών οι οποίοι κατέχουν ειδικότητα, χωρίς να
τους εγκρίνονται οι αιτήσεις μετάθεσης.
«Στο εξής, κάθε υποκριτική δικαιολογία που θα
προτάσσεται από την Ηγεσία μας για αδυναμία
ενίσχυσης των Αστυνομικών Διευθύνσεων της

ΓΑΔΘ υποτιμά τη νοημοσύνη μας. Προς διάψευση των προαναφερόμενων, το Αρχηγείο θα μπορούσε να δημοσιοποιήσει την οργανική και την
υπάρχουσα δύναμη των ειδικών Υπηρεσιών του
στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και τα κριτήρια
με τα οποία έγιναν οι εγκρίσεις των αιτήσεων
μεταθέσεων», υπογραμμίζει η Ένωση και συνεχίζει στο σχετικό έγγραφο απευθυνόμενη προς
τον Πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ καταγγέλλοντας την
παρούσα εξέλιξη και επισημαίνοντας την πάγια
θέση της για θέσπιση ενός αξιοκρατικού Κώδικα
εσωτερικών μεταθέσεων.
Μάλιστα, επισυνάπτει το έγγραφο, το οποίο κατάθεσε στο πρόσφατο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, και το οποίο περιέχει ενδεικτικές προτάσεις
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για
τη σύνταξη μιας ολοκληρωμένης εισήγησης που
θα προωθηθεί από την Ομοσπονδία προς το Αρχηγείο.
«Η διαχρονική εκμετάλλευση των μεταθέσεων
πρέπει να λάβει τέλος. Μόνο με την παρέμβαση και την πίεση της ΠΟΑΣΥ μπορεί να μπει
ένα φρένο στο ρουσφετολογικό πανηγύρι που
στήνεται κάθε χρόνο και να βασιλέψουν, επιτέλους, η διαφάνεια και η αξιοκρατία. Στρεφόμαστε σ’εσάς για να γίνει το πρώτο σημαντικό
βήμα που θα σταματήσει τον άτυπο Νόμο της
υπηρεσιακής τακτοποίησης μέσω γνωριμιών και
διασυνδέσεων στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ.», υπογραμμίζει το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
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Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη

Προτάσεις για τον περιορισμό της
παραβατικότητας των μεταναστών
Σε διαμέρισμα ΜΚΟ και σε camp προσφύγων τα κλοπιμαία
Ένας μήνας έχει περάσει από
την εξάρθρωση πολυμελούς
εγκληματικής οργάνωσης στη
Θεσσαλονίκη, τα μέλη της οποίας, όπως προκύπτει από τη σχετική Διάταξη της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για
τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, ήταν στο σύνολό τους
αλλοδαποί μετανάστες και όλοι
είχαν συλληφθεί στο παρελθόν
για ποινικά αδικήματα, όπως ληστείες και κλοπές, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι και συνέχισαν
την παράνομη δράση τους.
Η επιτυχία των Αστυνομικών του
Τμήματος Εγκλημάτων κατά
Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ήταν
πραγματικά μεγάλη και αξίζει
συγχαρητηρίων, ωστόσο δεν
ήταν αρκετή για να περιοριστεί
η παραβατική συμπεριφορά των
μεταναστών, ατόμων δηλαδή
που έχουν εισέλθει παρανόμως
στην χώρα και όχι προσφύγων
από την Συρία και το Ιράκ.
Μία «παραβατικότητα» η οποία
επηρεάζει τη λειτουργία της πόλης, προκαλεί αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες και φέρνει
στην επιφάνεια σοβαρά ζητήματα όπως ο τρόπος χορήγησης
ασύλου στην χώρα μας και η
λειτουργία των ανοιχτών δομών
φιλοξενίας.
Χωρίς καμία διάθεση ομαδοποίησης ή στιγματισμού του συνόλου των προσφύγων, δεν μπορεί
κάποιος να προσπεράσει τα γεγονότα όπως ότι τα κλοπιμαία
βρέθηκαν τόσο σε ένα διαμέρισμα που μισθώνεται από μη
κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ),
όσο και σε camp προσφύγων,

αποδεικνύοντας ότι μέχρι σήμερα, σχεδόν τέσσερα χρόνια
μετά το πρώτο σοκ του προσφυγικού ρεύματος, τα συναρμόδια Υπουργεία Δικαιοσύνης
και Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζοντας ότι στη προσφυγική κρίση
που πλήττει την Ευρώπη η Ελλάδα έχει αναλάβει το μεγαλύτερο
βάρος, γεγονός που επιβάλλει

δεν έχουν μεριμνήσει για το σωφρονισμό των μεταναστών που
παρανομούν ή για την απέλασή
τους, εφόσον είναι δυνατό.
Η παραβατικότητα στο κέντρο
της Θεσσαλονίκης, όπου συνεχίζουν να συρρέουν χιλιάδες μετανάστες, έχει γίνει μέρος της
καθημερινότητας και οι Αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις τους
να αντεπεξέλθουν στο έργο τους
και να την αντιμετωπίσουν.
Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι
ίδιοι, δεν είναι λίγες οι φορές που
αντί να αναγνωριστούν οι προσπάθειές τους, οι υπεύθυνοι γι’
αυτήν την κατάσταση μετατοπίζουν τις ευθύνες στο αστυνομικό
προσωπικό, χάριν εντυπωσιασμού της κοινής γνώμης.

στοχευμένες ενέργειες για τη
διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας στην χώρα μας, απέστειλε
μια σειρά προτάσεων προς τον
Πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ, κ. Γρηγόριο Γερακαράκο, για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης,
εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι
αν εφαρμοστούν, θα αποτρέψουν σε μεγάλο βαθμό την εκδήλωση τέτοιων συμπεριφορών.
Πιο συγκεκριμένα:
- Κάθε πρόσωπο που έχει
εισέλθει παρανόμως στην
χώρα και συλλαμβάνεται να
έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα εντός της επικράτειας,
εφόσον έχει αιτηθεί αίτημα
ασύλου, αυτό να εξετάζεται
άμεσα για να αποφασιστεί

η περαιτέρω διαμονή του ή
μη, στην χώρα. Σε περίπτωση απόρριψης, να κινείται
άμεσα η διαδικασία για την
επιστροφή στην χώρα καταγωγής του.
- Μέχρι την ημέρα εξέτασης
του αιτήματος ασύλου, οι
παραβάτες να κρατούνται.
- Σε περίπτωση που το πρόσωπο έχει έγγραφο προθεσμίας
οικειοθελούς αποχώρησης
και δεν εκκρεμεί άσυλο, να
επαναπροωθείται
άμεσα
στην χώρα καταγωγής του.
- Οι ΜΚΟ που νοικιάζουν
οικίες και τις παραχωρούν
σε μετανάστες, να συνεργάζονται υποχρεωτικά με τις
αστυνομικές αρχές και να
δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία
αυτών που διαμένουν στα
σπίτια τα οποία νοικιάζουν.
«Οι παραπάνω προτάσεις στοχεύουν αποκλειστικά στην προστασία του κοινωνικού συνόλου
και την μείωση της εγκληματικότητας, η οποία παρουσιάζει
αυξητικές τάσεις» αναφέρει το
Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
και όπως υπογραμμίζει, επειδή
το ζήτημα επιβάλλει πολιτική
βούληση, αιτείται προς τον Πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ κ.Γερακαράκο,
«την προώθηση των προτάσεών
μας κι αν δύναστε, παρουσία
σας, να πραγματοποιήσουμε μια
συνάντηση με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπου
θα αναλύσουμε σε βάθος το
πολυεπίπεδο πρόβλημα και από
κοινού θα προωθήσουμε τόσο
τα διαλαμβανόμενα όσο και τις
υπόλοιπες προτάσεις μας».

ΔΩΡΕΑΝ νομική κάλυψη για τα μέλη μας
Η φύση της δουλείας του Αστυνομικού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πιστή εφαρμογή των Νόμων.
Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μας, δημιουργούνται νομικά θέματα στα
οποία εμπλεκόμαστε.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για την προστασία των εγγεγραμμένων μελών της, παρέχει ΔΩΡΈΑΝ νομική κάλυψη για πειθαρχικές και ποινικές υποθέσεις
που έχουν ανακύψει εν ώρα υπηρεσίας.
Αθανάσιος Χαριστός
Τσιμισκή 2, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 553 728
Σωτήριος Τερζούδης
26ης Οκτωβρίου 12 τηλ.: 6934 405 405
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
Οφείλονται 3000 ημερήσιες αναπαύσεις στο ΑΤ Λ. Πύργου

Οι αστυνομικές υπηρεσίες λειτουργούν χάρη
στην αυταπάρνηση των ίδιων των αστυνομικών.
Μόνο που πολλές φορές ορισμένοι λησμονούν ότι
οι αστυνομικοί είναι άνθρωποι και όχι μηχανές,
ότι εκτός από υποχρεώσεις έχουν και δικαιώματα, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με
την αποτελεσματικότητά τους και την ασφάλειά
τους.
Από τον Μάρτιο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης είχε
επισημάνει τα αξεπέραστα προβλήματα των
Αστυνομικών Υπηρεσιών
της ΓΑΔΘ που, αντί να λύνονται, είναι ολοφάνερο
ότι γιγαντώνονται.
Χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα αποτελεί η
έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό
με τη λάθος κατανομή,γεγονός το οποίο οδηγεί σε
συνέπειες τραγικές, τόσο
για τους ίδιους τους αστυνομικούς, όσο και για την
εικόνα των τμημάτων.
Ενδεικτικά στο ΑΤ Λευκού
Πύργου οφείλονται 3000
ημερήσιες αναπαύσεις,
ενώ έχει αποσταλεί εξώδικο στον Διοικητή του ΑΤ
Αμπελοκήπων για έως και
30 οφειλόμενα ρεπό.
Το Προεδρείο της Ένωσης σε πρόσφατη επίσκεψή του στο ΑΤ Λευκού Πύργου, διαπίστωσε ότι η
υπηρεσιακή κατάσταση πλέον έχει γίνει ανεξέλεγκτη, κάτι που αποδεικνύεται αριθμητικά και επικυρώνει με τον χειρότερο τρόπο όσα ανακοίνωσε
πριν δύο μήνες η Ένωση, με τον απολύτως εύστοχο τίτλο «Διεύθυνση Αστυνομίας: 1 βήμα πριν την
κατάρρευση».
Σε αυτή την επίσκεψη, στις 23 Μαΐου, διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι τον Οκτώβριο του 2017,
όταν το ΑT Λευκού Πύργου συγχωνεύτηκε με το
ΑΤ Πλατείας Δημοκρατίας, οφείλονταν στο προσωπικό 750 ημερήσιες αναπαύσεις.
Μέχρι τον Μάιο του 2019, οι οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις έχουν εκτιναχθεί στις 3000
και είναι δεδομένο ότι αν δεν αλλάξει η κατάσταση, θα συνεχίσουν να αυξάνονται με γεωμετρική
πρόοδο.
Η έλλειψη προσωπικού είναι αποτυπωμένη και
στο οργανόγραμμα της Υπηρεσίας, καθώς η
υπάρχουσα δύναμη είναι αισθητά λιγότερη από
την οργανική.
Αν σ’ αυτό προστεθεί η επικείμενη έναρξη των
καλοκαιρινών αδειών, είναι αυτονόητο ότι σε λίγες ημέρες θα τεθεί θέμα αδυναμίας λειτουργίας
του ΑΤ Λευκού Πύργου, του μεγαλύτερου Τμήματος της πόλης.
«Για τον λόγο αυτόν, οι συνθήκες εργασίας πρέπει
να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να ερμηνεύονται ως «υπηρεσιακή σφυγμομέτρηση» των υπολοίπων ΑΤ της Διεύθυνσης Αστυνομίας. Άλλωστε,
τα προβλήματα, ως επί το πλείστον, είναι κοινά
και αφορούν την κατασπατάληση δυνάμεων σε
μέτρα τάξης, τις πολυάριθμες φυλάξεις στόχων

και την έλλειψη προσωπικού. Όλα αυτά έχουν ως
αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης να
έχουν απομακρυνθεί από τον πυρήνα της αποστολής τους» υπογραμμίζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και εμμένει στην
πρότασή της για ανακατανομή προσωπικού στη
ΓΑΔΘ.
«Είναι εύλογο ότι όσο δεν αλλάζουν ριζικά τα δεδομένα, δεν θα αλλάζουν και οι συνθήκες εργα-

σίας» ξεκαθαρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΑΥΘ, ενώ θέλοντας να τονίσει το πρόβλημα
πραγματοποίησε την επόμενη συνεδρίασή του,
στις 29 Μαΐου, στο ΑΤ Λευκού Πύργου.
«Η συνεδρίαση αυτή ήταν ανοιχτή προς τα μέλη
μας, τα οποία καλέσαμε να έρθουν και να εκφράσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους, και
με τον τρόπο τους να συμβάλλουν στον σχεδιασμό των περαιτέρω δράσεών μας» αναφέρουν,
αποδεικνύοντας ότι υπάρχει και ο υγιής και αποτελεσματικός συνδικαλισμός προς όφελος όλων
και όχι ολίγων.
Η «κατάρρευση» της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Θεσσαλονίκης σε αριθμούς
Οι διαταγές που καταργούνται, πριν εκτελεστούν…
Αντιμέτωποι με το παράλογο βρίσκονται οι αστυνομικοί, καθώς μπορεί τόσο το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και η Γενική Αστυνομική
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης να εκδίδουν διαταγές
για τη χορήγηση των οφειλόμενων ημερήσιων
αναπαύσεων στο προσωπικό, ωστόσο οι Διοικητές των Υπηρεσιών τις αντιμετωπίζουν σαν απλές
παραινέσεις και τις αγνοούν επιδεικτικά.
Έτσι, όσο θετική κι αν είναι η βούληση της Ηγεσίας, καταλήγει να είναι υποκριτική, καθώς τελικά
οι διαταγές της καταργούνται εν τη γενέσει τους,
δημιουργώντας στο προσωπικό δυσπιστία, επιφυλακτικότητα και απελπισία.
Ως εκ τούτου, προκύπτουν ορισμένα σοβαρά
ερωτήματα για τις εσωτερικές διαταγές του Σώματος, όπως το αν οι Διοικητές έχουν την ευχέρεια να τις εφαρμόζουν βάσει των προσωπικών
τους κριτηρίων και αν οι διαταγές έχουν κάποιον
βαθμό προτεραιότητας και δεν είναι υποχρεωτι-

Εξώδικο στον Διοικητή του

κές. Πραγματική απορία παραμένει, εξάλλου,
το πώς μένει ατιμώρητος εκείνος που παραλείπει απροκάλυπτα την υποχρέωσή του να τηρήσει τις διαταγές.
Επειδή, όμως, οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, όσο σκληρή κι αν είναι, δείχνουν ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης βρίσκεται ένα
βήμα πριν την ολική υπηρεσιακή κατάρρευση.
Όπως προκύπτουν από πραγματικά στοιχεία
που κατέγραψε η Ένωση,
χωρίς καμία διάθεση για
«στρογγυλοποίηση» προς το
επιθυμητό, από τον Αύγουστο του 2018 έως και τον
Μάρτιο του 2019, οφείλονται (κατά μέσο όρο) στους
μάχιμους Αστυνομικούς των
μεγαλύτερων Αστυνομικών
Τμημάτων οι εξής ημερήσιες αναπαύσεις:
ΑΤ Αμπελοκήπων 12
ΑΤ Δέλτα 15
ΑΤ Καλαμαριάς 8
ΑΤ Καλλινδοίων 10
ΑΤ Λαγκαδά 10
ΑΤ Χαριλάου 11
«Και η ταλαιπωρία δεν σταματάει εδώ. Όπως μας καταγγέλθηκε, υπάρχουν 6
Αστυνομικοί που υπηρετούν
σε ΑΤ της πόλης και όλο τον
μήνα Μάρτιο έχουν λάβει
μόνο μια ημερήσια ανάπαυση!», αναφέρει χαρακτηριστικά το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
Όπως σημειώνουν οι ίδιοι, σε ΑΤ στο οποίο κατά
μέσο όρο οφείλονται 10 ρεπό στο προσωπικό,
τον Μάρτιο δόθηκε εντολή και αποσπάστηκε
ένας Αστυνομικός σε άλλη Αστυνομική Διεύθυνση.
Ακόμη και στην Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, η οποία δεν στερείται προσωπικού, η
άστοχη διαχείριση και κατανομή της δύναμής
της οδηγεί τα Τμήματα Ασφαλείας σε υπηρεσιακό φόρτο.
Πιο συγκριμένα, υπάρχει ΤΑ το οποίο έχει μόλις
11 Αστυνομικούς να διαθέσει για τις εξωτερικές
υπηρεσίες. Αντίστοιχα, το κεντρικότερο ΤΑ της
πόλης λειτουργεί με το 50% της οργανικής δύναμής του.
«Η Ηγεσία της ΓΑΔΘ αντί να ενισχύσει αυτά τα
Τμήματα με μόνιμο προσωπικό, μηχανεύεται
προσωρινές λύσεις που διαιωνίζουν και διογκώνουν το πρόβλημα. Η αντιμετώπιση αυτή μετακυλύει το ζήτημα της στελέχωσης των Τμημάτων από χρόνο σε χρόνο κι από την μια Ηγεσία
στην άλλη», υπογραμμίζει η Ένωση.
Φαίνεται πως η έκδοση των υπηρεσιών αποτελεί
ένα σύνθετο ζήτημα για την Ελληνική Αστυνομία, παρότι υπάρχουν ακόμη και λογισμικά που
μπορεί να προσαρμόσει στις ανάγκες μία επιχείρηση με πολύ περισσότερους εργαζόμενους.
«Το να χορηγούνται οι ημερήσιες αναπαύσεις
όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία είναι
αναφαίρετο εργασιακό μας δικαίωμα. Με λίγες, απλές και στοχευμένες αποφάσεις μπορεί
το ζήτημα να λυθεί άπαξ δια παντός.Η συνεχής
και αβασάνιστη έκδοση διαταγών που λειτουρ-

ΑΤ Αμπ/πων για έως και 30 οφειλόμενα
γούν μόνο για το φαίνεσθαι, ενώ πρακτικά απλώς αρχειοθετούνται, πλέον αποτελεί εμπαιγμό για το δοκιμαζόμενο
προσωπικό της ΓΑΔΘ», σημειώνει η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και προτείνει συγκεκριμένες
δράσεις.
Μεταξύ αυτών, η άμεση διακοπή των αποσπάσεων που
δεν εξυπηρετούν το υπηρεσιακό συμφέρον αλλά υποκινούνται από άλλα κίνητρα, καθώς και η άμεση απεμπλοκή των αστυνομικών δυνάμεων από τη φύλαξη σταθερών
στόχων, με ταυτόχρονο εξορθολογισμό του προσωπικού
που διατίθεται σε μόνιμες υπηρεσιακές ανάγκες.
«Τέλος, με αφορμή τους 61 συναδέλφους που θα μετατεθούν στην ΓΑΔΘ μέσω των τακτικών μεταθέσεων, προτείνουμε να δοθούν εκ των προτέρων σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για το πού θα τοποθετηθούν, με μοναδικό
γνώμονα τα υπάρχοντα υπηρεσιακά κενά. Διαφορετικά, η
φετινή γενναία ενίσχυση της Θεσσαλονίκης με προσωπικό
θα περάσει απαρατήρητη» τονίζει σχετικά, στην ανακοίνωσή του τέλος Μαρτίου, το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
Το εξώδικο στον Διοικητή
Έως και 30 οφειλόμενα ρεπό στο ΑΤ Αμπελοκήπων
Από το σύνολο των επισκέψεων που πραγματοποιεί σε
όλα τα τμήματα το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ακούσει και
να δει τα προβλήματα των συναδέλφων τους δια ζώσης,
επισκέφθηκε δυο φορές το ΑΤ Αμπελοκήπων-Μενεμένης,
μετά από τα έντονα παράπονα μελών της για υπεράριθμες οφειλόμενες αναπαύσεις.
Τότε διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν Αστυνομικοί στους οποίους οφείλονται 30 ρεπό, ένα ζήτημα που η Ένωση προσέγγισε με ποικίλους τρόπους ώστε να βρεθεί λύση, χωρίς
κάποιο απτό αποτέλεσμα, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι
χαρακτηριστικά, ενώ σημειώνουν ότι μετέφεραν το πρόβλημα ακόμη και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
καθώς και σε άλλα πρόσωπα της φυσικής και πολιτικής
Ηγεσίας.
Όλη αυτή η κατάσταση, σε συνδυασμό με την τεράστια
υπηρεσιακή πίεση που δέχονταν οι υπηρετούντες Αστυνομικοί για μεγάλο χρονικό διάστημα, και σε συνάρτηση με
την αναλγησία της Διοίκησης, τους οδήγησε στην μαζική
σύνταξη αιτημάτων προκειμένου να τους γνωστοποιηθούν επισήμως οι οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις για
δικαστική χρήση.
Σύμφωνα με τους ίδιους, αυτή η κίνηση εξομάλυνε για
μικρό χρονικό διάστημα την κατάσταση, με την χορήγηση ρεπό, ενώ μειώθηκε και η συμμετοχή τους στα μέτρα
τάξης.
Ωστόσο, το πρόβλημα μπορεί να λύθηκε για λίγο στο ΑΤ
Αμπελοκήπων, αλλά μετατέθηκε σε άλλα ΑΤ, προκαλώντας αντί για λύση, διχασμό.
Έτσι, την 1η Μαρτίου, η Ένωση Αστυνομικών κατέθεσε
εξώδικη δήλωση κατά του Διοικητή της Υπηρεσίας, με αίτημα την άμεση εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και
την χορήγηση των προβλεπόμενων ημερησίων αναπαύσεων στο προσωπικό του Αστυνομικού τμήματος Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
Το προεδρείο της Ένωσης τονίζοντας ότι «επειδή η κατάσταση λιμνάζει και οι συνάδελφοί μας έχουν φτάσει στα
όρια της ανθρώπινης αντοχής, σε καμία περίπτωση δεν
θα μας ικανοποιήσουν οι προσωρινές λύσεις που προσφιλώς δίνει η Διοίκηση. Αν δεν υπάρξει μόνιμη αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας,
το επόμενο διάστημα, η Ένωση θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μέσω μηνύσεων».
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Όλες οι ενέργειες της ΕΑΥΘ τον τελευταίο χρόνο

Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση έτους 2019
Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό από τον Ι.Σωπασή

Σημαντικές παρουσίες τίμησαν τις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκε ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός του
πρώτου έτους της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόεδρο τον κ.Θεόδωρο Τσαϊρίδη, αλλά και ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς.
Στην κατάμεστη αίθουσα του Αμφιθεάτρου του Αστυνομικού Μεγάρου
Θεσσαλονίκης, την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019, οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για τα τρέχοντα ζητήματα και τις αλλαγές στο
ασφαλιστικό σύστημα από τον Οικονομολόγο και πρώην Διευθυντή ΙΚΑ, κ.
Ιωάννη Σωπασή, ο οποίος συζήτησε και
απάντησε αναλυτικά σε ερωτήσεις των
παρευρισκομένων.
Μετά την παρουσίαση του Διοικητικού
Απολογισμού από τον Γενικό Γραμματέα κ. Γεώργιο Χατζόπουλο, του Οικονομικού Απολογισμού από τον Ταμία κ. Ιωάννη Μανζέικο και την έγκριση αυτών

από τα μέλη της Ένωσης, ο Πρόεδρος
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρος Τσαϊρίδης,
χαιρέτησε τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και αναφέρθηκε εκτενώς στις
ενέργειες και τις επιτυχίες που σημείωσε η Ένωση το τελευταίο έτος.
Μετά την άφιξη των επισήμων και της
Ηγεσίας της ΓΑΔΘ, απηύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος κ. Φώτιος Δομζαρίδης, ενώ από την πλευρά
του ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, κ. Γρηγόριος Γερακαράκος, προχώρησε σε μια ενδελεχή ενημέρωση για την πορεία των
διεκδικήσεων των αστυνομικών, τις μισθολογικές, βαθμολογικές και συνταξιοδοτικές εξελίξεις στον Κλάδο, ενώ δεν
παρέλειψε να αναφερθεί στην απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για διακοπή των συνδικαλιστικών
διευκολύνσεων, πράξη που αποτελεί
έμμεση προσπάθεια χειραγώγησης του
συνδικαλιστικού κινήματος.
Για το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» 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 Ταμείου.
Με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, κατά
τη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις
αστυνομικών και Υπηρεσιών που προέβησαν σε κάποια εξαιρετική πράξη
κατά την εκτέλεση ή εκτός υπηρεσίας, καθώς και αστυνομικών οι οποίοι
τραυματίστηκαν εν ώρα υπηρεσίας
κατά τη διάρκεια καταδίωξης ή σύλληψης. «Αποκλειστικός στόχος αυτής της
πρωτοβουλία είναι να αναδεχθεί το σημαντικό και αθέατο έργο των συναδέλφων μας, οι οποίοι με κίνδυνο ζωής και
αυταπάρνηση υπερασπίζονται την κοινωνική ευημερία και ειρήνη», σημείωσε
ο κ.Θ.Τσαϊρίδης.
Το Προεδρείο της Ένωσης ευχαρίστησε
τα μέλη της και όλους τους προσκεκλημένους, που παρευρέθηκαν στις εργασίες του ανώτατου Οργάνου.
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Άρθρο
του Βασίλη
Κατσίμπρα

Η πρόληψη και
η αξιοκρατία θα
σώσουν ζωές
Η ώρα των πράξεων για πολιτική, φυσική και συνδικαλιστική ηγεσία

Συνάδελφοι, κατά τη συγγραφή του άρθρου, έγινα κοινωνός πολύ
δυσάρεστων ειδήσεων, όσον αφορά τον άδικο χαμό δύο ακόμα
νέων συναδέλφων, από παθολογικά αίτια.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε πολλά ανάλογα περιστατικά,
τα οποία αποτυπώνουν σίγουρα μια πραγματικότητα, ότι το επάγγελμα του αστυνομικού είναι ιδιαίτερα στρεσογόνο, επικίνδυνο και
επίπονο, με ωράρια και συνθήκες που δεν υπάρχουν σε κανέναν
άλλο εργασιακό κλάδο.
Παραγνωρίζοντας βεβαίως όλα τα παραπάνω δεδομένα, το κράτος θεσμοθέτησε με τον Ν. 3865/2010, μια από τις πιο βίαιες
και άδικες ανατροπές στην ιστορία των εργασιακών δικαιωμάτων,
αυξάνοντας εν μια νυκτί κατά δεκαπέντε χρόνια το όριο ηλικίας,
προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί ένας αστυνομικός.
Αποτέλεσμα αυτής της πέρα από κάθε ανθρωπιστική και ιατρική
λογική αύξησης των ορίων ηλικίας είναι τα δυσάρεστα γεγονότα
των ολοένα και περισσότερων αιφνίδιων θανάτων αστυνομικών.
Τα κυλιόμενα ωράρια, τα πολλά και διαφορετικά καθήκοντα, οι
τακτικές αλλαγές στον τρόπο και τόπο εκτέλεσης υπηρεσίας, η έκθεση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και το άγχος, συμβάλλουν σε
ένα συνεχόμενο καθεστώς στρες και πίεσης, σύμφωνα με έρευνες
που έγιναν παγκοσμίως, το οποίο και προκαλεί διαφόρων ειδών
προβλήματα υγείας σε αστυνομικούς από νεαρή ακόμη ηλικία.
Δυστυχώς, η πολιτεία διαχρονικά αρνείται να πράξει το αυτονόητο, δηλαδή την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας για αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού,
ώστε να υπάρξει μια μείωση των ετών υπηρεσίας, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών.
Επειδή όμως οι ζωές των συναδέλφων μας όχι μόνο δεν είναι διαπραγματεύσιμες αλλά απεναντίας η διασφάλισή τους κρίνεται
επιτακτική, απαιτείται σε πρώτη φάση να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική ιατρική εξέταση όλων των αστυνομικών, σε μια σειρά
βασικών ιατρικών εξετάσεων, ανά δύο ή τρία χρόνια, με μέριμνα

των Υγειονομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας ή του
Στρατού, ώστε να προληφθούν και να ανακαλυφθούν εγκαίρως προβλήματα υγείας των συναδέλφων μας και να σωθούν
ανθρώπινες ζωές.
Είναι κρίμα και άδικο νέοι άνθρωποι να χάνουν την ζωή τους,
οι οικογένειές τους να στερούνται τον άνθρωπό τους και η
υπηρεσία να απεμπολεί έμπειρα και πολύτιμα στελέχη, γιατί
δεν έκαναν μία απλή εξέταση που θα εντόπιζε ένα πρόβλημα
στην καρδιά ή οπουδήποτε αλλού.
Το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο βήμα, προκειμένου να υπάρξει μια ορθολογική και αξιοκρατική κατανομή του αστυνομικού
προσωπικού στις υπηρεσίες, είναι η σταδιακή απαγκίστρωση
των μεγαλύτερων σε ηλικία αστυνομικών από δύσκολες υπηρεσίες στην εκτέλεσή τους, λόγω αντικειμένου ή ωραρίων ή έκθεσης σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, με ταυτόχρονο περιορισμό
της πίεσης και του στρες.
Ο καλύτερος τρόπος να συμβεί αυτό είναι η πολιτική και φυσική ηγεσίανα υιοθετήσει και να θεσμοθετήσει την πρωτοποριακή και αξιοκρατική πρόταση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, για τον Κώδικα Εσωτερικών Μεταθέσεων,
όπως αυτή κατατέθηκε και στο πρόσφατο συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., που πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας.
Συνάδελφοι, έφθασε το πλήρωμα του χρόνου να αποδείξουμε
ότι όντως είμαστε συνάδελφοι στην πράξη και όχι στα λόγια.
Ο μόνος τρόπος είναι υιοθετώντας και στηρίζοντας εμείς οι
ίδιοι την πρόταση της Ένωσής μας, προς όφελος της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της αποφυγής άδικων και εκδικητικών μετακινήσεων σε οποιαδήποτε φάση του υπηρεσιακού
μας βίου λόγω «υπηρεσιακών και κοινωνικών κριτηρίων».
*Ο Βασίλειος Κατσίμπρας είναι Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Θ.

ΔΩΡΕΑΝ Παιδίατροι για τα τέκνα των μελών της Ένωσης
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αφουγκραζόμενη τις
ανάγκες των μελών της, προχώρησε σε συνεργασία με δεύτερο παιδίατρο στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Πλέον, το πρόγραμμα των παιδιάτρων που συνεργάζεται η Ένωση και
μπορούν αποκλειστικά τα μέλη μας να επισκέπτονται ΔΩΡΕΑΝ, για την
παροχή υπηρεσιών 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.

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.
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Τελικά για τη μη τήρηση της
εβδομαδιαίας υπηρεσίας
φταίει ο αστυνόμος,
ο διευθυντής ή
Γράφει
ο Αγγελίδης Παναγιώτης
ο στρατηγός;
Ένα από τα σημαντικότερα
ζητήματα που απασχολεί
διαχρονικά τους αστυνομικούς είναι η εφαρμογή και
τήρηση του Προεδρικού
Διατάγματος
394/2001
«χρόνος εργασίας του Αστυνομικού Προσωπικού» όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ.
173/2013 και ισχύει σήμερα.
Μάλιστα, όπως ρητά, υποχρεωτικά και ξεκάθαρα
προβλέπεται σε αυτό: «Η
υπηρεσία
ανακοινώνεται,
υποχρεωτικά, σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα μέχρι την 14.00 ώρα κάθε Παρασκευής και καλύπτει όλες
τις ημέρες της εβδομάδας
ήτοι από την 06.00 ώρα της
επόμενης μέχρι την 06.00
ώρα της μεθεπόμενης Δευτέρας, δυνάμενη πάντως να
τροποποιηθεί οποτεδήποτε,
εφόσον σοβαρές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες το
επιβάλλουν».
Η καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των
συναδέλφων, εφόσον το
Προεδρικό Διάταγμα δεν
εφαρμόζεται, είναι πασιφανής και θα πρέπει να αιτιολογείται από τους υπεύθυνους!
Η ΠΟΑΣΥ με σχετικά έγγραφά της προς την πολιτική και
φυσική ηγεσία του Σώματος
ζήτησε να απαλειφθεί ο όρος
«οποτεδήποτε», που ερμηνεύεται από τους διοικούντες κατά το δοκούν, ανατρέποντας κάθε υπηρεσιακό
και οικογενειακό εβδομαδιαίο προγραμματισμό.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι Αστυνομίες άλλων χωρών, τόσο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο

και εκτός αυτής, ακόμη
και σε χώρες που βρίσκονται σε συνθήκες πολέμου
και τρομοκρατίας, εφαρμόζουν όχι εβδομαδιαία
αλλά μηνιαία υπηρεσία,
χωρίς αποκλίσεις και παρεκτροπές στις σχετικές
διατάξεις.
Και επειδή τίποτε δεν είναι
ανέφικτο και τίποτε δεν
είναι δύσκολο, αρκεί να
υπάρχει θέληση από τους
ανωτέρους, καλούμε την
ηγεσία να παρέμβει και
να δοθεί άπαξ δια παντός
λύση στο χρόνιο αυτό πρόβλημα της μη τήρησης του
Προεδρικού Διατάγματος
από την ηγεσία που ως
αποτέλεσμα έχει την εργασιακή εξουθένωση των
αστυνομικών και την αδυναμία προγραμματισμού
της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής και
καθημερινότητας.
Στην πράξη λοιπόν, κάθε
Παρασκευή θα πρέπει από
τις υπηρεσίες να εκδίδεται
εβδομαδιαίο πλάνο εργασίας του Αστυνομικού
προσωπικού μέχρι και την
επόμενη Δευτέρα (στην
πράξη ας ξεκινήσουμε να
εκδίδεται χωρίς να αλλάζει
μέχρι και την Παρασκευή).
Έστω, για παράδειγμα, ότι
έχουμε δύο κρίσιμες αθλητικές συναντήσεις το Σαββατοκύριακο, τρεις μη κρίσιμες, έναν αγώνα δρόμου
την Κυριακή, μία αθλητική
συνάντηση την Τρίτη και
μία την Τετάρτη. Επίσης,
έχουμε μέτρα τάξης στα
συμβολαιογραφεία την Τετάρτη και την Πέμπτη και
τρεις πολιτικές εκδηλώσεις
τα απογεύματα της Δευτέ-

ρας, Τρίτης και Παρασκευής.
Οι αθλητικές συναντήσεις
είναι γνωστές από καιρό
(βάσει
προγραμμάτων
κλπ), τα μέτρα τάξης στα
συμβολαιογραφεία επίσης
και οι πολιτικές εκδηλώσεις έχουν ήδη γίνει γνωστές καθώς έχουν σταλεί
προσκλήσεις, έχουν δημιουργηθεί ομάδες σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης
κλπ.
Θεωρητικά η ΓΑΔΘ θα πρέπει να στείλει τις σχετικές
διαταγές μέτρων προς τις
υφιστάμενες διευθύνσεις
την Παρασκευή το πρωί,
ώστε και αυτές με τη σειρά τους να στείλουν τις
ανάλογες διαταγές προς
τα Τμήματα, το πολύ μέχρι
την 12:00 ώρα της Παρασκευής, για να υπάρχει και
ο ανάλογος χρόνος από
αυτούς που ασχολούνται
με την έκδοση της Υπηρεσίας, ώστε αυτή να εκδοθεί μέχρι την 14:00 ώρα,
όπως προβλέπεται.
Συμφωνούμε όλοι, φρονώ,
πως σε καμία περίπτωση
καμία από τις παραπάνω
αναφερόμενες
εκδηλώσεις – συναντήσεις – κλπ.
δεν μπορεί να θεωρηθεί
ως σοβαρή ή επείγουσα
υπηρεσιακή ανάγκη!
Τότε γιατί στην πράξη δεν
εκδίδονται, ως οφείλουν,
οι σχετικές διαταγές;
Γιατί υπάρχει αυτή η δυσλειτουργία;
Η πρότασή μου είναι να
καταχωρούνται οι εβδομαδιαίες υπηρεσίες ηλεκτρονικά στο υπηρεσιακό
πληροφοριακό σύστημα
από τη Γραμματεία κάθε
Τμήματος, να κλειδώνο-

νται και για να τροποποιηθούν να χρειάζεται σχετική
αιτιολόγηση, αναφέροντας
προς τούτο τη σχετική διαταγή της προϊσταμένης Διεύθυνσης.
Αυτό να συμβεί πιλοτικά,
για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πχ ενός
μήνα, και στο τέλος αυτής
της χρονικής περιόδου τα
αποτελέσματα να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν αναλόγως.
Εδώ να σημειωθεί πως για
να ανακληθεί ημερήσια
ανάπαυση (ρεπό) όπως
ορίζεται στο άρθρο 3 του
Π.Δ. 394/01 σε συνδυασμό
με το άρθρο 12 του Π.Δ.
27/86, χρειάζεται Υπουργική Απόφαση από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών, αρμόδιο για
θέματα Προστασίας του
Πολίτη.
Και για απαντηθεί και το
ερώτημα που έθεσα ως τίτλο στο άρθρο μου, η απάντηση είναι πως για την μη
έκδοση και μη τήρηση του
Προεδρικού Διατάγματος
394/2001 «χρόνος εργασίας του Αστυνομικού Προσωπικού» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 173/2013
και ισχύει σήμερα, φταίνε
όλοι αναλογικά με την θέση
ευθύνης που κατέχουν, ο
καθένας στον βαθμό που
του αναλογεί… όλοι εκτός
από τον συνάδελφο που
όταν χτυπάει το τηλέφωνό
του, ξέρει πως η υπηρεσία
άλλαξε και πάλι…
*Ο Παναγιώτης Αγγελίδης είναι
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
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Γράφει ο
Σάββας
Σαχπεκίδης

Αναζητούνται
Αξιωματικοί…

Αναζητούνται Αξιωματικοί, να γίνουν και να πράξουν ως σωστοί
ποιμένες, που θα οδηγήσουν το ποίμνιό τους (υφιστάμενους)
στον δρόμο της σωστής και δίκαιης εργασίας, στα θεμιτά ωράρια
αυτής και θα θέσουν την εκτέλεση υπηρεσίας πάνω από όλα.
Αναζητούνται Αξιωματικοί, να δώσουν λύση στα προβλήματα
που ταλανίζουν το σώμα της ΕΛ.ΑΣ, εδώ και πολλά χρόνια,
όπως είναι το ωράριο και οι συνθήκες αυτής, από τους χώρους έως και τα μέσα εκτέλεσης αυτής. (Ζήσαμε και ζούμε την
αναδιάρθρωση υπηρεσιών με ελάχιστο δυναμικό σε ακατάλληλα κτίρια, με ακατάλληλα κρατητήρια και ανύπαρκτες συνθήκες καθαριότητας, χωρίς γραφική ύλη, χωρίς τα απαραίτητα
μέσα, οχήματα-μοτοσυκλέτες, για τις περιπολίες, χωρίς λάδια
για την λίπανση των κινητήρων αυτών. Πότε θα χορηγηθούν
στολές, εξαρτήσεις κλπ;)
Αναζητούνται Αξιωματικοί, να οδηγήσουν τους υφιστάμενούς
τους στον επαγγελματισμό. Πότε θα γίνουμε επαγγελματίες;
Πότε θα ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι; Ένας Επαγγελματίας
Αστυνομικός ξέρει τις υποχρεώσεις, αλλά και τα δικαιώματά
του. Κανένας μας δεν είναι επαγγελματίας. Γιατί το λέω; Επειδή όλοι κάνουν τα πάντα; Μα αυτό κύριοι δεν είναι επαγγελματισμός. Είδατε ποτέ σε ιδιωτική πρωτοβουλία (επιχείρηση), τον
ίδιο υπάλληλό της, την μία ημέρα να εργάζεται ως οδηγός, την
άλλη ως κοπτοράπτρια, την επόμενη ως λογιστής, την μεθεπόμενη ως αποθηκάριος …ως γραμματέας …ως καθαρίστρια
και μετά ως πωλητής λιανικής; Το έχετε δει; Η απάντηση, μία
λέξη: Όχι.

Άρθρο του
Θεόδωρου
Γκουγκλέρη,
Ανθ/μου ΕΛ.ΑΣ

Το φθινόπωρο, αντίθετα με το στοιχείο της
αποδόμησης που το χαρακτηρίζει, είναι
εποχή ανασύνταξης, αναστοχασμού, στοχοθεσίας και νέων ξεκινημάτων.
Τη θερινή ραστώνη ακολουθεί η νέα σχολική χρονιά, η νέα κοινοβουλευτική περίοδος, η νέα ποδοσφαιρική σεζόν, τα νέα
τηλεοπτικά προγράμματα κ.ο.κ.
Με «χαρά» και «ενθουσιασμό», λοιπόν, διαπίστωσα ότι τα τηλεοπτικά κανάλια, που
παρεμπιπτόντως ξόδεψαν αρκετά χρήματα για την εξασφάλιση της σχετικής
άδειας εκπομπής τηλεοπτικού προϊόντος,
δομούν αυτό το προϊόν ολοκληρωτικά
πάνω σε reality εκπομπές, που φορώντας
τον «φτιασιάρικο» μανδύα του «κοινωνικού πειράματος» και της «ευκαιρίας ανάδειξης» ταλέντων και δεξιοτήτων, ρίχνουν
στην αδυσώπητη αρένα της κοινωνικής
καχεξίας και απονεύρωσης φερέλπιδες μά-

Αναζητούνται Αξιωματικοί, που θα πουν όχι σε μέτρα τάξης σε
κάθε συλλογικότητα, οργανισμό – φορέα που θέλει να κάνει μια
συγκέντρωση, να συνευρεθεί με τα μέλη του, να συζητήσει, να
φάει και να πιει σε ένα ξενοδοχείο. Δυστυχώς, τα τελευταία
χρόνια αυτό συμβαίνει κατά κόρον. Όπου γάμος και χαρά η Βασίλω(Αστυνομία) πρώτη. Απαράδεκτο. Κινήσεις και εντολές που
οδήγησαν και οδηγούν στην κατασπατάληση του εργατικού δυναμικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Αναζητούνται Αξιωματικοί, που θα πουν την αλήθεια στην φυσική μας ηγεσία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ως
κεφαλή και να ζητήσουν επιτακτικά τις λύσεις.
Αναζητούνται αξιωματικοί, να κάνουν πράξη την αξιοκρατία.
Να πουν όχι σε ρουσφέτια, να κατανέμουν το προσωπικό σωστά
στις επιμέρους διευθύνσεις. Σκεφτείτε λίγο, σε ένα σούπερ μάρκετ ο προϊστάμενος όταν βλέπει ουρά καθημερινά στα ψυγεία,
ενισχύει το προσωπικό σε αυτό το σημείο της επιχείρησης, για
να πετύχει την καλύτερη εξυπηρέτηση και για να βοηθήσει την
εργασία, να ανεβάσει την ψυχολογία των υπαλλήλων. Απλά, δεν
θέλει ιδιαίτερες γνώσεις, δεν θέλει συσκέψεις επί συσκέψεων.
Αναζητούνται αξιωματικοί, να αφήσουν τους υφιστάμενούς τους
να διοικήσουν τα τμήματα, όπως έχουν εκπαιδευτεί και με το
προσωπικό που τους έχει τοποθετηθεί.
Αναζητούνται Αξιωματικοί, που όταν δώσετε τα μισά από αυτά
που σας ζητούν οι υφιστάμενοί σας, να είστε σίγουροι ότι θα λάβετε πολλά περισσότερα από εκείνα που θα επιθυμήσετε.

Ιστορίες reality
τηλε-αποχαύνωσης
γειρες, τραγουδιστές, μοντέλα, στυλίστες,
χορευτές, γυμναστές, ηθοποιούς, ταχυδακτυλουργούς και άλλους, ως διασκεδαστές
– καρικατούρες του βασιλιά – τηλεθεατή
προκειμένου να τον ψυχαγωγήσουν.
Και συ, ως απαθής και παθητικός τηλεθεατής, παρακολουθείς με «αέναο» ενδιαφέρον, εκκολαπτόμενα μοντέλα να μαλλιοτραβιούνται, άφωνους τραγουδιστές με
τατουάζ να μαστιγώνουν την αισθητική
σου, μάγειρες με περισσότερα τατουάζ να
κακοποιούν ανάλγητα τους σιελογόνους
αδένες σου και όλους τους άλλους να σε
αναγκάζουν να μειδιάς με το χάλι τους.
Μην ψάξεις, απαθή και παθητικέ τηλεθεατή, μάταια για έρεισμα, να προβείς στο
«απονενοημένο διάβημα» της τηλεοπτικής
σου επανάστασης. Δεν υπάρχει.
Έτσι είναι τα πράγματα, όπως σου τα παρουσιάζουν τα σύγχρονα ΜΜΕ. Δεν υπάρ-

χει άλλη οπτική, μόνο αυτή που σου φωτίζουν κατά πώς εξυπηρετούνται τα διάφορα
συμφέροντα.
Διότι δίπλα στα μοντέλα, τους μάγειρες,
τους τραγουδιστές, τους στυλίστες, τους
χορευτές, τους γυμναστές, τους ηθοποιούς, τους ταχυδακτυλουργούς και άλλους,
που συγκροτούν τον χορό της σύγχρονης
τηλεοπτικής σου τραγωδίας, στέκουν και οι
καλοί δημοσιογράφοι, οι καλοί πολιτικοί, οι
υπέροχοι αυτοί πολιτικάντηδες – χειραγωγοί, που εκμεταλλευόμενοι την πρωθύστερη ύπνωση της κριτικής σου σκέψης αλαλάζοντας σε πείθουν για όλα όσα εκείνοι
επιθυμούν. Και συ είσαι έτοιμος από καιρό
να πειστείς άνευ όρων.
Οι μάγειρες, τραγουδιστές, στυλίστες, χορευτές, γυμναστές, ηθοποιοί, ταχυδακτυλουργοί και άλλοι έχουν φροντίσει γι’ αυτό.
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Η Έδρα Ποντιακών Σπουδών ΑΠΘ

Παραβιάσεις στην Τροχαία Θεσ/νίκης

Με τριπλά «σπαστά»
ωράρια λόγω έλλειψης
δικυκλιστών

“H εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου είναι, βάσει των ιστορικών πηγών και του
νομικού πλαισίου, μια αποδεδειγμένη Γενοκτονία”.

Προτάσεις της ΕΑΥΘ προς τον Διευθυντή

Συνέντευξη του Κυριάκου Χατζηκυριακίδη
H Έδρα Ποντιακών Σπουδών ΑΠΘ ιδρύθηκε τον Μάιο του 2017,
ύστερα από το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Ιβάν Σαββίδης» έναν χρόνο πριν, τον
Μάιο του 2016.
Ο διδάκτορας της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Χατζηκυριακίδης, ο οποίος από τον Μάιο του 2017 ανακηρύχθηκε επίκουρος καθηγητής της επώνυμης Έδρας Ποντιακών Σπουδών
ΑΠΘ, μιλάει στον Eυθύμιο Ιωαννίδη μεταξύ άλλων για τους στόχους της έδρας, τι βήματα πρέπει να γίνουν για τη διεθνοποίηση του ζητήματος της αναγνώρισης της ποντιακής Γενοκτονίας, αλλά και για την προστασία των χριστιανικών μνημείων
στον Πόντο.

Ποιοι είναι οι στόχοι της Έδρας;
Πράγματι, η Έδρα Ποντιακών Σπουδών ΑΠΘ ιδρύθηκε τον Μάιο
του 2017, ύστερα από το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του
Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Ιβάν Σαββίδης» (Μάιος 2016). Επιστημονικό έργο της Έδρας, η οποία διοικητικά ανήκει στην Κοσμητεία
της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, είναι η διδασκαλία της ιστορίας του
Ελληνισμού του Πόντου, ενταγμένης στη μεγάλη ενότητα του Ελληνισμού της Ανατολής, κατά τους Νεότερους Χρόνους. Παράλληλα,
προσπαθούμε (σημ. την Έδρα ενισχύει με την παρουσία του και ο
επιστημονικός συνεργάτης της, δρ.Ιστορίας Θεοδόσιος Αρ. Κυριακίδης) να δημιουργήσουμε σταδιακά ένα «φυτώριο»νέων ιστορικών
που θα ασχοληθούν στις μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές
τους με ανερεύνητες πτυχές της πλούσιας ιστορίας και του πολιτισμού των Ελλήνων του Πόντου και όλης της καθ’ ημάς Ανατολής.
Μάλιστα ήδη από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ορισμένοι από τους
φοιτητές/τριες (600 εγγραφέντες, μόνο την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά)που παρακολούθησαν προπτυχιακά μαθήματα της
Έδρας την προηγούμενη χρονιά (2017-2018), είναι ήδη πια μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες είτε στον Τομέα Νεότερης και Σύγχρονης
Ιστορίας ΑΠΘ είτε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Προβλέπονται επίσης η διοργάνωση και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων ερευνητών για διαλέξεις, εκδηλώσεις και μαθήματα, η διοργάνωση θερινών σχολείων, η ανταλλαγή φοιτητών/τριών κ.ά.
Ενενήντα έξι χρόνια έχουν περάσει από τη γενοκτονία. Πόσο
δικαιωμένοι είναι οι Πόντιοι;Τι βήματα έχουν γίνει από τότε και
τι πιστεύετε πως πρέπει να γίνει για τη διεθνοποίηση του ζητήματος της αναγνώρισης της ποντιακής Γενοκτονίας;
Θα μιλήσω σχετικά με ό,τι αφορά εμάς τους ιστορικούς. Όχι τις πολιτικές ή τις ακτιβιστικές διεκδικήσεις. Σαφώς είναι κι αυτές πολύ
σημαντικές, αλλά γι’ αυτές υπάρχουν καθ’ ύλην αρμόδιοι να μιλήσουν. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι στους στόχους της Έδρας είναι
ασφαλώς τόσο η μελέτη και η επιστημονική προσέγγιση όσο και η
ανάδειξη της Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Ανατολής. Αναμφισβήτητα, σημαντικά βήματα έχουν ήδη γίνει στην έρευνα και την
τεκμηρίωση αυτού του σημαντικού θέματος από πανεπιστημιακούς δασκάλους μας και άλλους ερευνητές (αναφέρω ενδεικτικά
τον αείμνηστο καθηγητή στη Βιέννη Πολ. Ενεπεκίδη, τον ομότιμο
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καθηγητή Παν/μιου Δυτικής Μακεδονίας Κ. Φωτιάδη κ.ά.).Όμως
πρέπει πολλά ακόμη να γίνουν, όπως λ.χ. να συμπεριληφθεί το ζήτημα σε ξενόγλωσσες εκδόσεις (βιβλία και περιοδικά), να ληφθούν υπ’
όψιν οι σύγχρονες προσεγγίσεις επιμέρους πτυχών της Γενοκτονίας
(βλ. Σπουδές Γενοκτονίας σήμερα) καθώς και να αυξηθούν οι περιορισμένες σχετικές αναφορές μας στην ξένη βιβλιογραφία. Διοργανώνουμε μάλιστα γι’ αυτόν τον σκοπό μεγάλο Διεθνές Συνέδριο
στη Θεσσαλονίκη, τον ερχόμενο Μάιο, με χρηματοδότηση και πάλι
του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Ιβάν Σαββίδης». Περισσότερα θα
ανακοινωθούν στους επόμενους μήνες.
Κύκλο συζητήσεων και έντονης αντιπαράθεσης προκάλεσε
η τοποθέτηση του τέως υπουργού Παιδείας, Νίκου Φίλη, για
τη γενοκτονία των Ποντίων, την οποία χαρακτήρισε αιματηρή
εθνοκάθαρση, αλλά όχι γενοκτονία με την αυστηρά επιστημονική έννοια του όρου. Τελικά πρόκειται για γενοκτονία ή για
εθνοκάθαρση;
Θεωρώ ότι εστιάζοντας σε αυτόν τον διαχωρισμό, χάνουμε ολότελα την ουσία: η εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου είναι, βάσει
των ιστορικών πηγών και του νομικού πλαισίου, μια αποδεδειγμένη
Γενοκτονία, ενταγμένη κι αυτή δίπλα σε όσες δυστυχώς διαπράχθηκαν τον 20ό αιώνα. Γνωρίζουμε ότι ο όρος «Γενοκτονία» (εκ
του ελληνικού γένος και του λατινικού caedo) είναι ένας νομικός
όρος: Ο εβραϊκής καταγωγής Πολωνός νομικός R. Lemkin, έχοντας
μελετήσει τα εγκλήματα σε βάρος των Ελλήνων και των Αρμενίων
και φυσικά τις ναζιστικές θηριωδίες εναντίον των Εβραίων, πρότεινε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1946 νόμο, που τελικά
ψηφίσθηκε με μικρές αλλαγές τον Δεκέμβριο του 1948, με σκοπό
την πρόληψη και την τιμωρία της Γενοκτονίας ως διεθνούς εγκλήματος, όχι μόνο με μελλοντική αλλά και με αναδρομική ισχύ. Με
βάση, λοιπόν, τα περίφημα 5 σημεία του νόμου των Ηνωμένων
Εθνών, «Γενοκτονία» είναι είτε σε περίοδο πολέμου είτε σε περίοδο
ειρήνης: α) η δολοφονία μελών μιας ομάδας, β) η πρόκληση σοβαρών σωματικών και ψυχικών τραυμάτων, γ) η εσκεμμένη δημιουργία συνθηκών που οδηγούν στη φυσική εξόντωση μιας ομάδας ή
μέρους αυτής, δ) η παρεμπόδιση ή διακοπή των γεννήσεων, ε) η
απαγωγή παιδιών και η μεταφορά τους στο περιβάλλον μιας άλλης
ομάδας. Η εθνοκάθαρση και τα εγκλήματα πολέμου μπορούν συνεπώς να χαρακτηριστούν και ως γενοκτονία, όταν περιλαμβάνουν
τα παραπάνω κριτήρια της Σύμβασης του 1948. Πρέπει, πάντως,
σήμερα να καταστεί σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις ότι κάθε
διεκδίκηση διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας δεν υποκρύπτει
ρεβανσισμό και μίσος. Αντίθετα, η άρνηση της Γενοκτονίας, η πολιτική της ηθελημένης και επιβαλλόμενης λήθης, το αφήγημα περί
«κοινού πόνου» και των «εκατέρωθεν εγκλημάτων», και, εν τέλει, η
ατιμωρησία γενοκτονικών πολιτικών του απώτερου και πρόσφατου

Με αφορμή τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του χρόνου εργασίας του αστυνομικού προσωπικού, το Προεδρείο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, συζήτησε με τη Διοίκηση και τους
υπηρετούντες αστυνομικούς και απέστειλε
συγκεκριμένες προτάσεις προς τον Διευθυντή Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχο κ.
Χρήστο Μπουλούμπαση.
Έκδηλη είναι η δυσαρέσκεια για τα συνεχή μέτρα τάξης που βαραίνουν κυρίως την
Υποδιεύθυνση Τροχαίας και τις υφιστάμενες
Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τροχαίας, λόγω
των συχνών επισκέψεων τόσο του Πρωθυπουργού, όσο και άλλων επισήμων προσώπων στην πόλη.
Οι δυο τελευταίες επισκέψεις του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη
τον Μάιο, επιβεβαίωσαν την ασυδοσία που
επικρατεί στην απασχόληση των αστυνομικών της Τροχαίας, με την παγκόσμια πρωτοτυπία να καλυφθούν οι ανάγκες αλλά και οι
ελλείψεις με τριπλά «σπαστά» ωράρια.
Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί των περιφερειακών Τμημάτων Τροχαίας εργάστηκαν σε
τριπλό διακεκομμένο ωράριο, ενώ οι δικυκλιστές της Τροχαίας, για πολλοστή φορά, εργάστηκαν 12 και πλέον ώρες, με ό,τι κινδύνους

μπορεί να αντιληφθεί η κοινή λογική.
«Η αντιμετώπιση αυτή είναι απαράδεκτη και
απορριπτέα, και η ευθύνη δεν περιορίζεται
μόνο εντός της Διεύθυνσης Τροχαίας. Η όλη
κατάσταση μας κάνει να αναρωτιόμαστε,
πώς είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να κινείται καθημερινά στην Αθήνα χωρίς κανένα πρόβλημα, και όταν ο ίδιος έρχεται στη
Θεσσαλονίκη να παραλύουν σχεδόν όλες οι
Αστυνομικές Υπηρεσίες;», διερωτάται το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης.
Μέχρι σήμερα, όπως οι ίδιοι υπογραμμίζουν,
οι Διοικήσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας περιορίζονται στο να διαπιστώνουν και να μεταφέρουν τα προβλήματα των Υπηρεσιών στους
προϊσταμένους τους και «επειδή η προσέγγιση αυτή έχει ως συνέπεια οι προτάσεις να
μένουν στα λόγια, χωρίς να υιοθετούνται», η
Ένωση στηρίζοντας τις αρχές και τους σκοπούς της, εφόσον κατέγραψε και ανέδειξε το
θέμα, προχωράει και στην κατάθεση προτάσεων για την επίλυση του ζητήματος, αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι ο υγιής συνδικαλισμός δεν περιορίζεται στην κριτική, αλλά στη
διάθεση συνεργασίας για το καλό.
Μεταξύ των λύσεων που προτείνονται είναι
ο άμεσος διπλασιασμός των δικυκλιστών της
Τροχαίας που θα προκύψει από δηλώσεις

παρελθόντος είναι τα στοιχεία που όχι μόνο νομιμοποιούν ό,τι τραγικό προηγήθηκε, αλλά αποτελούν δυνάμει κίνδυνο για παρόμοιες
καταστάσεις στο παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας (και δυστυχώς δεν είναι λίγα τα παραδείγματα που θα έπρεπε να κάνουν
την παγκόσμια κοινότητα να ντρέπεται που δεν τα αποσόβησε).
Η προστασία των χριστιανικών μνημείων στον Πόντο θεωρείτε
πως είναι εφικτή ή είναι ουτοπικό να ελπίζουμε πως οι Τούρκοι
θα σεβαστούν την πολιτιστική κληρονομιά των προγόνων μας;
Όλα τα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια του παρελθόντος-μνημεία
(ίσον μνήμη) ανήκουν ΚΑΙ/ΚΥΡΙΩΣ στην παγκόσμια κοινότητα και,
επομένως, οφείλουμε να τα προστατεύουμε, απαλλαγμένοι από
φανατισμούς και ποικίλες μισαλλοδοξίες. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα, και στη γείτονα χώρα, αναφορικά με το ζήτημα αυτό. Αλλά,
ας είμαστε δίκαιοι: ποια ήταν άραγε η τύχη πολλών οθωμανικών
μνημείων στον ελλαδικό χώρο; Είναι, λοιπόν, καθαρά θέμα Παιδείας και Πολιτισμού, πάλι εκεί επιστρέφουμε…
Πρόσφατα, η εκμάθηση της ποντιακής διαλέκτου συμπεριλήφθηκε ως αυτοδύναμο πανεπιστημιακό μάθημα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Πώς κρίνετε το μέτρο αυτό;
Υπάρχει πρόβλεψη για την προσφορά αντίστοιχου προγράμματος από το τμήμα σας;
Σαφώς είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό που συμβαίνει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. Εκμάθηση της ποντιακής διαλέκτου ως
πανεπιστημιακό μάθημα! Ξεκίνησαν βέβαια οι προσπάθειες αυτές
λίγο νωρίτερα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με πρωτοβουλία
του Πανελληνίου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών, οι οποίοι, ως
γνωστόν, αναπτύσσουν τα τελευταία χρόνια ανάλογες δράσεις με

επιθυμίας του προσωπικού όλης της ΓΑΔΘ,
μία απόφαση η οποία θα συμβάλει στην επίλυση μεγάλου μέρους των προβλημάτων της
Υπηρεσίας.
Επίσης, προτείνουν τον ορθό καταμερισμό
των μέτρων από την Διεύθυνση Τροχαίας στις
υφιστάμενες Υπηρεσίες, βάσει των πραγματικών τους δυνάμεων, και όχι εξ ολοκλήρου
ανάθεση στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας, η
οποία τείνει να υποκαταστήσει την πρώτη.
Τέλος, την ομαλή συνεργασία των Διευθύνσεων που συμβάλλουν στις κινήσεις των επίσημων προσώπων, η οποία θα εξαλείψει την
κατασπατάληση δυνάμεων.
Επειδή η Διεύθυνση Τροχαίας απασχολείται
επί μονίμου βάσεως σε επισκέψεις επίσημων
προσώπων και σε άλλες εκδηλώσεις , όπως η
ποδηλατοδρομία, η πεζοδρόμηση της Λ. Νίκης
κ.ά., και η καταπόνηση του προσωπικού έχει
αυξηθεί κατακόρυφα, «αναμένουμε από μέρους σας την άμεση εξεύρεση λύσεων» σημειώνει το Προεδρείο της Ένωσης και υπογραμμίζει ότι «σε περίπτωση που οι συνάδελφοί
μας υποστούν σε επόμενα μέτρα Τροχαίας τις
ίδιες καταστρατηγήσεις του χρόνου εργασίας,
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης θα προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την προστασία των μελών της».

συστηματικό-παιδαγωγικό τρόπο. Δρέπουμε τους καρπούς αυτών
των προσπαθειών, στην ουσία. Ο καθηγητής στο Τμήμα Γλώσσας,
Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Ηλίας Πετρόπουλος και οι συνάδελφοί του είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Πληροφορούμαστε ότι τα μαθήματα ξεκίνησαν και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.
Ευχόμαστε να συνεχιστεί η προσπάθεια με την ίδια επιτυχία.Η Έδρα
Ποντιακών Σπουδών ΑΠΘ έχει ως αντικείμενό της αποκλειστικά την
Ιστορία. Δεν ασχολούμαστε με την εκμάθηση της διαλέκτου, αλλά
κάνουμε αναφορές στην αξία της, στη διάρκεια των μαθημάτων.
Στηρίζουμε σταθερά τους ειδικούς, που ηγούνται της προσπάθειας
ανάδειξης της διαλέκτου.
«Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο» λέμε οι Πόντιοι. Ως ιστορικός και ως Πόντιος φρονείτε πως βρίσκει εφαρμογή ο συγκεκριμένος στίχος στη σύγχρονη Ελλάδα;
Κρίνοντας από όσα ήδη συζητήσαμε, ναι, ο ιστορικός Πόντος, δηλ.
η ανάμνησή του και το τραύμα της προσφυγιάς, καθώς φυσικά
και η αισιοδοξία ότι ήταν δυνατή/εφικτή η συνέχεια, πέρασε από
τις πρώτες προσφυγικές γενιές σε όλους εμάς. Έγιναν αναμφίβολα
και πολλά λάθη, υπήρξαν ολιγωρίες αλλά και εμμονές, ακόμη και
από τον ίδιο τον προσφυγικό κόσμο. Ωστόσο, τώρα πια,και μάλιστα
μέσα από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (κάτι που γινόταν βέβαια και
στο παρελθόν, όχι όμως μεθοδικά και με συνέπεια), μέσα από την
Έδρα Ποντιακών Σπουδών στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας ΑΠΘ,
και το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων
Χωρών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, προσεγγίζουμε συστηματικότερα με γνώση και νηφαλιότητα την ιστορία και τη λαογραφία του Πόντου, προς όφελος των φιλομαθών νέων μας. Πράγματι, λοιπόν, «…ανθεί και φέρει κι άλλο»…
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Πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν από νοσήματα τα οποία προλαμβάνονται με εμβολιασμό

Εμβολιασμός:
μύθοι και πραγματικότητα
Γράφει ο Γεώργιος Σφήκας,
Αρχίατρος-Ειδικός Παθολόγος,
Επιμελητής Α΄ Παθολογικής Κλινικής και Υπεύθυνος Ιατρείου Λιπιδίων-Αθηροσκλήρωσης 424 ΓΣΝΕ

Αθάνατοι!
Τρισάγιο για τους
πεσόντες Αστυνομικούς
εν ώρα καθήκοντος
Να αναγνωριστεί το επάγγελμα
ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό
Στη μνήμη όλων των Αστυνομικών που θυσιάστηκαν ηρωικά
εν ώρα καθήκοντος, η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης τέλεσε το καθιερωμένο τρισάγιο, στο Ιερό παρεκκλήσι των Αγίου Δημητρίου
& Αγίου Αρτεμίου εντός του
Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.
«Μόνο σαν φωτεινό παράδειγμα αυταπάρνησης και ανθρωπισμού μπορεί να χαρακτηριστεί η θυσία των συναδέλφων
μας», ανέφερε το προεδρείο
της Ένωσης, τονίζοντας την
ανάγκη να αναγνωριστεί το
επάγγελμα του αστυνομικού
ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα,
παρά τους εκατοντάδες πεσόντες αστυνομικούς εν ώρα

Όταν μικρόβια ή ιοί μπαίνουν στο σώμα μας,
αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται. Το ανοσοποιητικό (αμυντικό) σύστημα του οργανισμού μας αναγνωρίζει αυτά τα μικρόβια
ως ξένους εισβολείς και ανταποκρίνεται με
το να παράγει κάποιες πρωτεΐνες που ονομάζονται αντισώματα. Η πρώτη δουλειά των
αντισωμάτων αυτών είναι να βοηθήσουν έτσι
ώστε να καταστραφούν τα μικρόβια που μας
κάνουν άρρωστους. Δυστυχώς, δεν μπορούν
να δράσουν τόσο γρήγορα ώστε να μην αρρωστήσουμε καθόλου, αλλά καταστρέφοντας τα μικρόβια που μας έχουν επιτεθεί,
μας βοηθούν να γίνουμε καλά πιο γρήγορα.
Η δεύτερη δουλειά των αντισωμάτων είναι
να μας προστατεύσουν από μελλοντικές
λοιμώξεις. Τα αντισώματα παραμένουν στο
σώμα μας, και αν το ίδιο μικρόβιο μας επιτεθεί ξανά, ακόμα και πολλά χρόνια μετά, τα
αντισώματα θα είναι εκεί για να μας προστατεύσουν. Αυτή τη φορά, που έχουν ήδη εμπειρία στο να καταπολεμούν το συγκεκριμένο
μικρόβιο, μπορούν να το καταστρέψουν πριν
προλάβει να μας κάνει να αρρωστήσουμε.
Αυτό ακριβώς είναι η ανοσία. Αυτός είναι
και ο λόγος που οι περισσότεροι άνθρωποι
περνούν μια ασθένεια όπως η ανεμοβλογιά
μόνο μια φορά στη ζωή τους, ακόμα και αν
έρθουν σε επαφή με την ασθένεια αυτή πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
Τα εμβόλια προσφέρουν λύση σε αυτό το
πρόβλημα. Μας βοηθούν να αναπτύξουμε
ανοσία, χωρίς να χρειάζεται να αρρωστήσου-

με πρώτα. Τα εμβόλια κατασκευάζονται από
τα ίδια μικρόβια που προκαλούν τις διάφορες
νόσους, με τη διαφορά ότι τα μικρόβια αυτά
είναι νεκρά ή εξασθενημένα, ούτως ώστε να
μην μπορούν να προκαλέσουν τη νόσο.
Τα εμβόλια βάζουν αυτά τα μικρόβια στον
οργανισμό μας, συνήθως με ένεση, και το
ανοσοποιητικό μας σύστημα αντιδρά κατά
τον ίδιο τρόπο που θα αντιδρούσε αν είχε
προσβληθεί από τη νόσο, φτιάχνοντας αντισώματα. Τα αντισώματα καταστρέφουν
τα μικρόβια του εμβολίου και στη συνέχεια
παραμένουν στο σώμα μας προσφέροντάς
μας ανοσία. Έτσι, εάν κάποια στιγμή προσβληθούμε από τη συγκεκριμένη νόσο, τα
αντισώματα, θα είναι εκεί για να μας προστατεύσουν.
Τα εμβόλια βοηθούν το ανοσοποιητικό μας
σύστημα να κάνει τη δουλειά του. Με τη βοήθειά τους αναπτύσσουμε προστασία έναντι
μελλοντικών λοιμώξεων, με τον ίδιο τρόπο
που θα γινόταν αν είχαμε εκτεθεί στην πραγματική νόσο. Η διαφορά με τα εμβόλια είναι
ότι δεν χρειάζεται να αρρωστήσουμε πρώτα
για να αποκτήσουμε προστασία.
Ο εμβολιασμός αποτελεί μία από τις πιο
αποτελεσματικές παρεμβάσεις δημόσιας
υγείας και προλαμβάνει, ετησίως, περίπου
2 με 3 εκατομμύρια θανάτους. Παρ’ όλα
αυτά, ακόμα και σήμερα παγκοσμίως, κατ’
εκτίμηση 22 εκατομμύρια βρέφη δεν εμβολιάζονται πλήρως με τα προτεινόμενα εμβόλια, ενώ πάνω από 1,5 εκατομμύρια παιδιά

κάτω των 5 ετών πεθαίνουν από νοσήματα
τα οποία προλαμβάνονται με εμβολιασμό.
Από την βρεφική ηλικία έως και την ενήλικο
ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει από νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη,
πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα,
ανεμοβλογιά και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, γαστρεντερίτιδα από ρότα ιό, ηπατίτιδα
Α και Β, λοιμώξεις από HPV και γρίπη.
Πριν την εισαγωγή των εμβολίων με τη χρήση υλικών από περιστατικά ευλογιάς στις
αγελάδες, η ευλογιά μπορούσε να προληφθεί
με εμβολιασμό των ατόμων με τον ιό της
ευλογιάς, ένα είδος εμβολιασμού το οποίο
διαχωρίστηκε μετέπειτα από το εμβόλιο της
ευλογιάς.
Η Ευρωπαϊκή Ήπειρος ανακηρύχθηκε το
2002 ελεύθερη πολιομυελίτιδας, γεγονός το
οποίο δείχνει πόσο αποτελεσματικές μπορεί
να είναι οι στρατηγικές εμβολιασμού. Οι πρόσφατες επιδημίες ιλαράς, που εμφανίστηκαν
σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και στη χώρα
μας, τονίζουν την ευθύνη που έχουν όλες οι
χώρες να ενισχύσουν τα προγράμματα εμβολιασμού ως μέτρο ζωτικής σημασίας για τον
έλεγχο των νοσημάτων που προλαμβάνονται
με εμβολιασμό. Καθώς τα εμβόλια γίνονται
όλο και πιο διαδεδομένα, πολλοί τα λαμβάνουν ως δεδομένο. Παρ’ όλα αυτά είναι επιτακτική η ανάγκη για εμβόλια εναντίον του
έρπη, της ελονοσίας και του HIV.
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υπηρεσίας και τους χιλιάδες
τραυματίες, καμία κυβέρνηση
δεν έπραξε το αυτονόητο.
Πρόκειται για ένα πάγιο συνδικαλιστικό αίτημα, το οποίο
όλες οι πολιτικές δυνάμεις του
τόπου το αντιμετωπίζουν επιδερμικά αδυνατώντας να αντιληφθούν ότι το ζήτημα είναι
πάνω από όλα ηθικό.
Στο τρισάγιο παρέστησαν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος
κ. Φώτιος Δομζαρίδης, ο Α’
Βοηθός Γενικού Αστυνομικού
Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος κ. Αβραάμ Αϊβαζίδης, ο Βοηθός Διευθυντής
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Δούβαλης,
ο Διευθυντής Αστυνομικών

Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης,
κ. Γεώργιος Δούβαλης, o Διευθυντής Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος κ. Χρήστος
Μπουλούμπασης, ο Διευθυντής Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, Αστυνομικός Διευθυντής
κ. Βασίλειος Κουκουλιάτας, o
Διοικητής της Υποδιεύθυνσης
Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Κωνσταντίνος
Αθανασάκος, ο Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης, κ. Σταύρος
Καλαφάτης,ο εκπρόσωπος
του ΚΙΝ.ΑΛ., κ. Γεώργιος
Φεστερίδης, ο δημοτικός
σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος
Ζέρβας, το μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της

Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Δημήτριος Παδιώτης, το μέλος του Δ.Σ. της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Γεώργιος Δεληγιώργης, ο Β’ Αντιπρόεδρος της
ΠΟΑΞΙΑ, κ. Αριστείδης Μπαρμπούτης, ο Εκτελεστικός
Γραμματέας της ΠΟΑΞΙΑ, κ.
Ιωάννης Γραμμένος, το Προεδρείο της Ένωσης Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας,η
Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος της
Αθλητικής Ένωσης, κ. Κυριακή
Λαδοπούλου, καθώς και πολλοί αστυνομικοί αλλά και πολίτες, λέγοντας «Αθάνατοι!».

Πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας

Η Ένωση στηρίζει
την οικογένεια
Βοήθημα 500 ευρώ για 4ο τέκνο
Στην εποχή που τα στατιστικά
κρούουν τον κώδωνα για την
υπογεννητικότητα που πλήττει
τη χώρα μας, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης,
μετά από εισήγηση του Προέδρου της, κ. Θεόδωρου Τσαϊρίδη, δείχνοντας την κοινωνική
ευαισθησία της, αποφάσισε να
στηρίξει έμπρακτα τον θεσμό
της οικογένειας.
Έτσι, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου
στα μέσα Μαρτίου αποφασίστηκε ομόφωνα να καταβάλλεται
εφάπαξ βοήθημα 500 ευρώ σε

όποιο μέλος της Ένωσης αποκτά
4ο παιδί, αναγνωρίζοντας τη
συμβολή των πολύτεκνων αστυνομικών στην αντιστροφή των
αριθμών που κάνουν την Ελλάδα
μία χώρα με «γερασμένο» πληθυσμό.
Μάλιστα το βοήθημα θα χορηγείται και στην απόκτηση 5ου
τέκνου και ούτω καθεξής, ενώ
στην περίπτωση που και οι δύο
γονείς είναι μέλη της Ένωσης δικαίωμα έχει ένας και η ισχύς της
απόφασης είναι για όσα μέλη
αποκτήσουν 4ο τέκνο από τις 19
Μαρτίου 2019 και μετά.
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Συγκινητική η προσέλευση
στην εθελοντική αιμοδοσία
100 φιάλες αίματος στην 3η φετινή αιμοδοσία

Συγκινητική ήταν η προσέλευση
των Αστυνομικών της ΓΑΔΘ στην
τρίτη εθελοντική αιμοδοσία που
διοργάνωσε στις αρχές Ιουνίου

3 Σεπτεμβρίου το επόμενο μήνυμα ελπίδας

η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για το 2019,
μετά μάλιστα τον πολύμηνο
αποκλεισμό σημαντικού τμήμα-

τος της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Ο μειωμένος αριθμός αιμοληψιών, το τελευταίο διάστημα,
αύξησε περισσότερο από ποτέ
τις ανάγκες του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου
ΑΧΕΠΑ, ενώ παράλληλα μείωσε
σημαντικά το απόθεμα της Τράπεζας Αίματος της Ένωσής μας.
Από τη μαζική συμμετοχή των
αστυνομικών που προσήλθαν
στο Αστυνομικό Μέγαρο, συγκεντρώθηκαν σχεδόν 100 φιάλες
αίματος, οι οποίες θα διατεθούν
για τις ανάγκες υγείας των μελών της Ένωσης αλλά και των
οικογενειών τους.
«Καθώς πλέον μπορούν να προσέρχονται για αιμοδοσία άτομα
που κατοικούν ή εργάζονται

στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου,
ευελπιστούμε ότι οι επόμενες
προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες θα έχουν τεράστια προσέλευση σαν τη σημερινή, και όλοι μαζί θα ενισχύσουμε
σημαντικά την Τράπεζα Αίματος» ανέφερε ο Πρόεδρος της
Ένωσης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης,
και ευχαρίστησε θερμά όλους
όσοι συμμετείχαν, «συμβάλλοντας ενεργά στην αντιμετώπιση
καθημερινών ζωτικών αναγκών
των συνανθρώπων μας» όπως
είπε.
Η επόμενη ομαδική εθελοντική
αιμοδοσία έχει οριστεί και θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3
Σεπτεμβρίου 2019 στο Αστυνομικό Μέγαρο, ενώ κάθε αιμοδότης αστυνομικός δικαιούται
τέσσερις ημέρες ειδικής άδειας,
σύμφωνα με το άρθ.39 του Π.Δ.
584/1985, όταν προσφέρει
εθελοντικά αίμα για τις Τράπεζες Αίματος των συνδικαλιστικών φορέων.

Η πρώτη κοινή περιβαλλοντική δράση
Συνεργασία της ΕΑΥΘ με τον ΟΑΘ και το 4ο Λύκειο Ευόσμου Αλλάζουμε καθημερινές συνήθειες με μια πάνινη τσάντα
Ο πλανήτης εκπέμπει SOS και μας προειδοποιεί ότι δεν θα αντέξει για πολύ καιρό ακόμη
τις καταστροφικές συνήθειες των ανθρώπων.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ενημερωθούμε και αλλάξουμε όλοι νοοτροπία και καθημερινές συμπεριφορές, η Ένωση Αστυνομικών
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον Όμιλο
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και το 4ο Λύκειο
Εύοσμου, διοργάνωσαν την πρώτη τους κοινή οικολογική- περιβαλλοντική δράση στις 17
Μαΐου στο Ισόγειο του Αστυνομικού Μεγάρου
Θεσσαλονίκης.
Μέσα από τη διαδραστική αυτή εκδήλωση,
επετεύχθη ο στόχος να ενημερωθούν και να
ευαισθητοποιηθούν αστυνομικοί και μαθητές
σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας με
ζητούμενο την υιοθέτηση και κυρίως την καθι-

έρωση νέων απλών καθημερινών κινήσεων, οι
οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης προς τη σωστή κατεύθυνση.
Σε όλους τους ένστολους του Αστυνομικού
Μεγάρου και στους μαθητές του 4ου Λυκείου
Ευόσμου δόθηκε μία οικολογική πάνινη τσάντα
πολλαπλών χρήσεων για τις καθημερινές τους
αγορές, προκειμένου να αντικαταστήσουν την
πλαστική σακούλα, αλλά και ένα ανθόφυτο
εποχής, καθώς σύμφωνα με τις έρευνες για
την καταστροφή του οικοσυστήματος τα φυτά
κινδυνεύουν περισσότερο και από τα ζώα.
«Με δεδομένο ότι ο κόσμος αλλάζει προς το
καλύτερο από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε
και θα καθιερώσουμε μικρές αλλαγές από το
σπίτι μας, την γειτονιά μας και από τον χώρο
της εργασίας μας, αποφασίσαμε η πρώτη κοι-

νή μας δράση να έχει συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα προς αυτή την κατεύθυνση»,
ανέφεραν μεταξύ άλλων μέλη του προεδρείου
της Ένωσης και του Ομίλου Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.

Δωρεά σχολικών
τσαντών
Τα τελευταία χρόνια, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης έχει
προχωρήσει σε πολυάριθμες καινοτόμες
πρωτοβουλίες και δράσεις υπέρ των παιδιών και των οικογενειών των μελών της,
στα πλαίσια των καταστατικών της διατάξεων.
Όσο ο βαρύς ίσκιος της οικονομικής κρίσης θα πλήττει τις οικογένειες των Αστυνομικών, η Ένωσή μας θα αφουγκράζεται τις ανάγκες των μελών της και θα
μεριμνά, στο μέτρο του δυνατού, για την
ελάφρυνση των βαρών τους.
Την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 και
ώρα 11.00, στο Αμφιθέατρο του Αστυ-

νομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, θα χορηγηθούν ΔΩΡΕΑΝ σχολικές τσάντες και
γραφική ύλη στα παιδιά των μελών της
Ένωσης που θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού.
Ευχαριστούμε την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για την βοήθεια
που μας παρείχε για την ενημέρωση των
συναδέλφων
Σημείωση: Για την παραλαβή της τσάντας, όλοι οι συνάδελφοι πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να φέρουν ένα δημόσιο
έγγραφο που να αποδεικνύει την ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

