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Δωρεά της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης
Υπηρεσιακά τζάκετ σε αστυνομικούς

Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΑΥΘ

Εγκρίθηκε ο διοικητικός και ο οικονομικός
απολογισμός
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Του αντιπροσώπου της ΠΟΑΣΥ
Ιωάννη Πεχλιβανάκη
Έφτασε η ώρα της αποχώρησής
μου από τα Συμβούλια Μεταθέσεων και αισθάνομαι την αδήριτη
ανάγκη να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που με τίμησαν με τη
ψήφο τους, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου για την
άσκηση των καθηκόντων και των
αρμοδιοτήτων που μου αναλογούσαν. Συμπληρώθηκαν αισίως
έξι χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας
μου στο Συμβούλιο Μεταθέσεων,
ολοκληρώνοντας έναν σημαντικό
κύκλο τον οποίο περίκλειε αγωνία
και προσμονή για το καλύτερο-κατά το δοκούν- υπηρεσιακό αύριο.
Άλλες φορές απογοήτευση και άλλες χαρά μετά από ώρες διαβουλεύσεων πίσω από την «κλειστή
πόρτα».
Με αυτό μου το άρθρο, θα ήθελα
να ανοίξω μία χαραμάδα αυτής
της «κλειστής πόρτας». Κάθε χρόνο προς το μέσο του καλοκαιριού,
άλλοι αγωνιούν για το αν το αίτημά τους θα ικανοποιηθεί και άλλοι
για το αν θα διατηρηθούν στις θέσεις τους. Δυστυχώς ή ευτυχώς,
δεν μπορώ να μπω στη θέση ούτε
του ενός αλλά ούτε και του άλλου,
καθότι η δική μου θέση, θεωρητικά, δεν κινδυνεύει στην υπηρεσία
όπου υπάγομαι και ταυτόχρονα
δεν έχω αιτηθεί ποτέ εσωτερικής
μετάθεσης. Κοινός παρανομαστής αυτών των έξι ετών ήταν η
πληθώρα αιτημάτων προς την

Διεύθυνση Ασφαλείας. Προσωπικά, δεν μπορώ να κατανοήσω
την δίψα των συναδέλφων για
την συγκεκριμένη υπηρεσία αλλά
ούτε και να ποινικοποιήσω το
όνειρό τους. Σε συντριπτικό ποσοστό, μετά την συμπλήρωση της
αίτησης, προσπαθεί ο καθένας
να βρει τον «σωστό» άνθρωπο,
αυτόν που θα μεσολαβήσει ώστε
να ικανοποιηθεί το αίτημά του.
Θεωρώντας και τον εαυτό μου
γρανάζι ενός αναχρονιστικού
συστήματος Εσωτερικών Μεταθέσεων, είναι επιτακτική ανάγκη
να ικανοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα της Ένωσης Θεσσαλονίκης
για την θεσμοθέτηση εσωτερικού
κώδικα μεταθέσεων. Ένας κώδικας ο οποίος θα είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό δίκαιος, αδιάβλητος, αντικειμενικός. Ελπίζω η
ΠΟΑΣΥ να αφουγκραστεί και να
ασχοληθεί ενεργά με το προαναφερόμενο σοβαρό θέμα, να ενώσει τις φωνές όλων των ενώσεων
ζητώντας προτάσεις που θα τις
συγκεράσει, παρουσιάζοντας τες
ως μία ολοκληρωμένη πρόταση
εσωτερικού κώδικα μεταθέσεων.
Όταν σε ένα πενταμελές συμβούλιο, η διοίκηση εκπροσωπείται
από ένα μέλος της και δύο διοριζόμενα από την ίδια μέλη, δεν
υπάρχουν ιδιαίτερα περιθώρια
για την ανατροπή της πλειοψηφίας…

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.

Ξεφύλλιζα τις εφημερίδες του σωματείου και ήρθα «αντιμέτωπος» με ανακοινώσεις και άρθρα που γράφτηκαν πριν 10 και
15 χρόνια.
Ζητήματα που παραμένουν το ίδιο επίκαιρα με σήμερα. Απόδειξη ότι η Αστυνομία τις τελευταίες δεκαετίες έχει μπει στον
«αυτόματο πιλότο», χωρίς καμία, πολιτική και φυσική, ηγεσία
να επιχειρεί πραγματικές τομές με κατεύθυνση τον εκσυγχρονισμό της ΕΛ. ΑΣ. και μιας Αστυνομίας που θα αντιμετωπίζει
όλους τους Αστυνομικούς ισότιμα με αξιοκρατία και διαφάνεια.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι μεταθέσεις, οι οποίες μπορεί
να γίνονται αλλά συνεχίζουν οι προβληματικές υπηρεσίες να
αδειάζουν ακόμα περισσότερο και οι υπερπλήρεις να ενισχύονται ακόμη περισσότερο.
Κανένας έλεγχος, καμία αξιοκρατία. Έχεις βύσμα; Πηγαίνεις
όπου θέλεις. Δεν έχεις κανέναν ψηφοθήρα; Είσαι καταδικασμένος να τραβάς κουπί 40 χρόνια.
Από το 2008 που ήρθα στην Θεσσαλονίκη τα Αστυνομικά
Τμήματα ήταν και παραμένουν άδεια, μόνο που πλέον και τα
Τμήματα Ασφαλείας είναι υπό διάλυση. Αυτά τα «έρημα» Α.Τ.
και Τ.Α. Λευκού Πύργου έχουν καταντήσει οι «Σπιναλόγκες»
της ΓΑΔΘ. Το ζήτημα είναι ότι η κατάσταση χειροτερεύει ακόμα περισσότερο, με την λογική μας να είναι καθημερινά θύμα
«κατά συρροή βιασμού».
Ποια λογική να εξηγήσει ότι εδώ και 6 μήνες συνάδελφοι των
ειδικών υπηρεσιών ενισχύουν τα ΑΤ, αλλά στις μεταθέσεις ενισχύθηκαν οι ειδικές υπηρεσίες και όχι τα ΑΤ;

Ποια λογική να εξηγήσει ότι το ΤΑ Λευκού Πύργου που λειτουργούσε πριν τις μεταθέσεις με το 49% της προβλεπόμενης δύναμης, μετά από αυτές λειτουργεί με το 45%;
Καμία λογική. Απεναντίας, επιβεβαιώνεται ο απόλυτος παραλογισμός όταν αποδυναμώθηκε εν μέσω μεταθέσεων και
τελικά ενισχύθηκε με αποσπάσεις!
Η ίδια παράλογη κατάσταση επικρατεί και στο ΤΑ Δέλτα που
αντί να ενισχυθεί, αποδυναμώθηκε, αλλά συνεχίζει να ενισχύεται με αποσπάσεις από διπλανό ΤΑ, το οποίο βέβαια ήταν
πλήρες και με τις μεταθέσεις ενισχύθηκε εκ νέου…
Όλα αυτά τα γνωρίζουν άπαντες. Κανείς, όμως, δεν τολμάει
να τα αλλάξει.
Ολοφάνερα «βολεύουν» οι πελατειακές σχέσεις… Μέσω αυτών, ορισμένοι ανεβαίνουν κλιμάκια, κάποιοι άλλοι δημιουργούν εκλογικές βάσεις και μερικοί έχουν μείνει μόνοι τους να
παλεύουν με το έγκλημα.
Κουραστήκαμε να ακούμε πολιτικούς και κόμματα για την
ασφάλεια του Πολίτη, όταν οι ίδιοι με τις πράξεις τους λειτουργούς εις βάρος αυτής.
Απηυδήσαμε να μας χτυπάνε την πλάτη προεκλογικά και να
μας υπόσχονται «λαγούς με πετραχήλια» και μετεκλογικά να
εξαφανίζονται.
Οι αλλαγές είναι απλές, εύκολες και ανέξοδες.
Δυστυχώς, όμως, το πελατειακό κράτος στην ΕΛ(Λ) ΑΣ, δεν αλλάζει, καταφέρνει να ζει και να βασιλεύει εν έτει 2020 ακόμη
και μετά από 10 χρόνια μνημονίων, δεν άλλαξε ΤΙΠΟΤΑ.
Ακόμη και ο αυτόματος πιλότος, κάποτε, θα χαλάσει.
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Ικανοποίηση στην ΕΑΥΘ
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Επίσκεψη της ΕΑΥΘ στο Τ.Α. ΘΕΡΜΗΣ

Aίρεται μακροχρόνια αδικία

«Βουνό»
προβλημάτων
από το λάθος
οργανόγραμμα

Δικαίωση για τους
αστυνομικούς της ΕΚΑΜ
Την ικανοποίησή της για την οικονομική αποκατάσταση των
αστυνομικών της ΕΚΑΜ, εκφράζει με ανακοίνωση η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Όπως υπογραμμίζει, η συγκεκριμένη εξέλιξη αίρει μια μακρόχρονη αδικία σε
βάρος των αστυνομικών της ΕΚΑΜ, ενώ παράλληλα, εκτός
από οικονομική ανταμοιβή, αποτελεί ηθική αναγνώριση της
εξαιρετικά σημαντικής προσφοράς τους. «Το προεδρείο της
Ένωσής μας, από την πρώτη στιγμή περικοπής του επιδόματος, ξεκίνησε μια συντονισμένη προσπάθεια ανάδειξης του
ζητήματος, όπως αποτυπώθηκε στο υπ’αριθμ. 5/2018 από

19-1-2018 έγγραφο, αλλά και μέσω αλλεπάλληλων συναντήσεων με πρόσωπα της εκάστοτε πολιτικής και φυσικής
Ηγεσίας. Επιπλέον, το αίτημα προωθήθηκε σθεναρά και
από την Ομοσπονδία μας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα
την θετική έκβαση μιας πάγιας διεκδίκησης του συνδικαλιστικού μας κινήματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Να σημειωθεί ότι η ΕΑΥΘ δεν παρέλειψε να συγχαρεί την
υφιστάμενη πολιτική και φυσική Ηγεσία, η οποία σε σύντομο
χρονικό διάστημα μετουσίωσε σε πράξη τις δεσμεύσεις της
και δεν έμεινε στα λόγια.

Συνάντηση της ΕΑΥΘ με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ

Στη διαπίστωση ότι το Τμήμα Ασφάλειας Θέρμης είναι μεν πλήρες
οργανικά, αλλά το λάθος οργανόγραμμα και οι ειδικές άδειες του
προσωπικού (αναρρωτικές, λοχείας, κτλ) οξύνουν τα υπηρεσιακά
προβλήματα και τροχοπεδούν το αστυνομικό έργο, κατέληξε το
προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης μετά από επιτόπια αυτοψία. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης συνομίλησε τόσο με τη διοίκηση όσο και τους
αστυνομικούς, οι οποίοι έθεσαν σημαντικά ζητήματα για τη λειτουργία του Τμήματος.
Όπως έγινε γνωστό, κατά την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της
ΕΛΑΣ, δεν προβλέφθηκε ότι το ΤΑ Θέρμης θα πρέπει να διαθέτει
καθημερινά πέντε αστυνομικούς για τη φύλαξη του κτηρίου, στο
οποίο συστεγάζονται και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Κατά συνέπεια,
η οργανική δύναμη δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες
του Τμήματος και επιβάλλεται η άμεση αναθεώρηση του οργανογράμματος.
Ήδη, για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, οι
αστυνομικοί εκτελούν ταυτόχρονα πολλαπλά καθήκοντα διαφορετικής φύσης μεταξύ τους. Για παράδειγμα, είναι συχνό το φαινόμενο

οι αστυνομικοί που εργάζονται στη γραμματεία ή στο γραφείο ταυτοτήτων, να διατίθεται ταυτόχρονα ως σκοποί καταστήματος, για
την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η έλλειψη του προσωπικού οξύνεται
ακόμα περισσότερο από τις πολυάριθμες συνεχείς φυλάξεις στόχων
που απομυζούν σημαντικό αριθμό αστυνομικών.
Εκτενής συζήτηση έγινε για τις 260 ημερήσιες αναπαύσεις που
οφείλονται στο προσωπικό, δηλαδή σχεδόν δέκα μέρες σε κάθε
αστυνομικό. Αν δεν αλλάξει άμεσα ο τρόπος λειτουργίας του Τμήματος, ο συγκεκριμένος αριθμός θα αυξηθεί κατακόρυφα, προκαλώντας περαιτέρω εσωτερικές δυσλειτουργίες. Επιπλέον, τέθηκε το
ζήτημα της στατικότητας του κτηρίου, στο οποίο έχουν τοποθετηθεί
υποστυλώματα. Όπως αναφέρθηκε, τον τελευταίο χρόνο, ο τοπικός
δήμος έχει προχωρήσει σε ανάλογη μελέτη, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματά της.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης θα μεταφέρει όλα
όσα το προεδρείο της κατέγραψε στον Διευθυντή Ασφαλείας Θεσσαλονίκης και ενόψει των τακτικών και των εσωτερικών μεταθέσεων,
θα ζητήσει ορθή διαχείριση του προσωπικού ώστε να ξεπεραστούν
τα χρόνια προβλήματα των Τμημάτων Ασφαλείας.

Εκδικητικές αποσπάσεις
αστυνομικών της ΔΙΑΣ
Για τα ζητήματα των αστυνομικών
ενημερώθηκε ο Α. Σκέρτσος
«Έργα κι όχι λόγια» ζήτησε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
Τη διαβεβαίωση ότι «τα θέματα τάξης
και ασφάλειας αποτελούν σημαντική
προτεραιότητα του πρωθυπουργού και
παραμένουν πολύ ψηλά στην πολιτική
ατζέντα του», έδωσε στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ο
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ,
Άκης Σκέρτσος.
Η συνάντησή με τον πρόεδρο και τον
γενικό γραμματέα της Ένωσης, Θεόδωρο Τσαϊρίδη και Γιώργο Χατζόπουλο, αντίστοιχα, έγινε στο πλαίσιο της
παρουσίας του πρωθυπουργού στην
Θεσσαλονίκη. Οι εκπρόσωποι της Ένωσης παρέδωσαν στον υφυπουργό μια
σειρά προτάσεων, οι οποίες έχουν κατατεθεί το τελευταίο διάστημα σε όλα
τα συναρμόδια υπουργεία και αφορούν κυρίως στις μεθόδους που πρέπει

να υιοθετηθούν για τον εκσυγχρονισμό
των εσωτερικών λειτουργιών και της
επιχειρησιακής δράσης του Σώματος.
Ακολούθησε εκτενής συζήτηση για τα
εκκρεμή υπηρεσιακά ζητήματα που
τροχοπεδούν το έργο των αστυνομικών
της ΓΑΔΘ και έχουν αντίκτυπο τόσο στις
παρεχόμενες αστυνομικές υπηρεσίες,
όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Αναπόφευκτα,
η συζήτηση στράφηκε και στη δύσκολη
σημερινή περίοδο, όπου ο ρόλος της
Ελληνικής Αστυνομίας είναι πρωταγωνιστικός και διαδραματίζεται σε πολλαπλά και βαρυσήμαντα μέτωπα. Το
Προεδρείο της Ένωσης έκανε απόλυτα
ξεκάθαρο στον υφυπουργό ότι για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι ο Έλληνας Αστυνομικός στέκεται πάντοτε στο

ύψος των περιστάσεων και απτόητος
μάχεται από την πρώτη γραμμή υπέρ
βωμών και εστιών. «Το ίδιο οφείλει να
πράξει και η Πολιτεία και να σταθεί δίπλα του όχι μόνο με λόγια αλλά και με
έργα», του είπαν.
Από την πλευρά του ο κ. Σκέρτσος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το περιεχόμενο των προτάσεών της ΕΥΑΘ και
διαβεβαίωσε ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα τις προωθήσει αρμοδίως για τη θετική έκβασή τους.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να συνδράμει
με κάθε τρόπο στην ανάδειξη των αιτημάτων του αστυνομικού προσωπικού
και να διεκδικεί την υλοποίηση αυτών
για την βελτίωση της εργασιακής ζωής
των αστυνομικών.

Καταγγελία ΕΑΥΘ - Ζητήθηκε η παρέμβαση της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ.
Την παρέμβαση της φυσικής και πολιτικής
ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας για την αναστολή τόσο της δίωξης, όσο και του στιγματισμού αστυνομικών της ΔΙΑΣ που… τόλμησαν
να σχολιάσουν την υπηρεσιακή κατάσταση της
ομάδας, ζητά με επιστολή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
Το… «παράπτωμα» των συγκεκριμένων αστυνομικών της ΔΙΑΣ αφορούσε σχόλια σε συζήτηση
μεταξύ μελών κλειστής ομάδας που διατηρούν
εκλεγμένοι συνδικαλιστές της Ένωσης σε μέσο
κοινωνικής δικτύωσης, όπου φιλοξενούνται
αποκλειστικά αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης.
Η συγκεκριμένη ομάδα είναι ενημερωτική και
στοχεύει στην άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των μελών και των συνδικαλιστών,
για την προαγωγή και επίτευξη των καταστατικών σκοπών του Σωματείου. Στο πλαίσιο αυτό,
δεν είναι λίγες οι φορές που τα μέλη της εκφράζουν παράπονα ή θίγουν τα κακώς κείμενα εντός της Υπηρεσίας τους.
Στην επιστολή της –μέσω της ΠΟΑΣΥ- προς
τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και τον αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας, αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη, η ΕΑΥΘ καταγγέλλει «την τιμωρητική συμπεριφορά του διευθυντή της Άμεσης Δράσης
Θεσσαλονίκης, αστυνομικού διευθυντή, Κωνσταντίνου Αθανασάκου». Η Ένωση επισημαίνει
ότι τα σχόλια που έκαναν στο μέσο κοινωνικής
δικτύωσης τα στελέχη της ΔΙΑΣ, προφανώς με-

ταφέρθηκαν στον κ. διευθυντή και του προκάλεσαν μεγάλη δυσαρέσκεια, καθώς με συνοπτικές διαδικασίες διέταξε την τρίμηνη απόσπασή
τους σε άλλες Υπηρεσίες της ΓΑΔΘ!
Η ΕΑΥΘ υπογραμμίζει ότι εφόσον υπήρξε ατόπημα εκ μέρους των αστυνομικών, η διοίκηση
όφειλε να τους καλέσει σε απολογία όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και να μην αναβιώσει
πρακτικές που υποδηλώνουν επίδειξη δύναμης. «Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που
η διοίκηση επιδεικνύει άμεσα αντανακλαστικά
μόνο όταν θέλει να εξαντλήσει την αυστηρότητά της έναντι του προσωπικού, ενώ η εν γένει
στάση της είναι διαμετρικά αντίθετη. Εξάλλου,
πως αλλιώς να ερμηνευτεί η μη πραγματοποίηση συγκέντρωσης προσωπικού για τους δικυκλιστές της Άμεσης Δράσης, τους τελευταίους
δέκα μήνες; Ο νέος διευθυντής από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, ουδέποτε
έχει συναντήσει το προσωπικό, με όσα αυτό
συνεπάγεται για τις εργασιακές σχέσεις και
τον τρόπο διοίκησης της Υπηρεσίας. Η εξέλιξη
αυτή είναι λυπηρή, ειδικά για τις ομάδες ΔΙΑΣ,
οι οποίες επάξια έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και την έμπρακτη
στήριξή σας. Από την αρχή της θητείας σας,
αμφότεροι, επιδοθήκατε σε μια σημαντική
προσπάθεια για την ενίσχυση των Ομάδων,
ενέργεια που δυστυχώς δεν συμμερίζεται η διοίκηση της Άμεσης Δράσης. Αυτό αποδεικνύεται και από τις υπηρεσιακές συνέπειες που

θα επιφέρουν οι προαναφερόμενες αποσπάσεις, ήτοι τη μείωση, κατά μια, των Ομάδων
ΔΙΑΣ που κινούνται και αστυνομεύουν τις
γειτονιές της Θεσσαλονίκης», αναφέρεται
στην επιστολή.
Σύμφωνα με την ΕΑΥΘ, ένα χαρακτηριστικό
της παρούσας διοίκησης που αναδεικνύει την
εκ διαμέτρου αντίθετη αντίληψή της σε σχέση
με την κοινωνία και την ηγεσία, είναι το γεγονός ότι επιλέγει, αποκλειστικά και μόνο, αστυνομικούς των ΔΙΑΣ και ΖΗΤΑ για τις προσωρινές ενισχύσεις άλλων διευθύνσεων ή για την
στελέχωση νέων Υπηρεσιών.
Απευθυνόμενη στους κ.κ. Χρυσοχοΐδη και Καραμαλάκη, η ΕΑΥΘ τονίζει ότι η υπηρεσιακή
ευημερία των τιμωρηθέντων αστυνομικών έχει
διαταραχθεί σφόδρα και έχει προκληθεί ανησυχία για παρόμοιες δυσάρεστες εξελίξεις στο
μέλλον και ζητά τη μεσολάβησή τους ώστε να
παύσει η δίωξη και ο στιγματισμός τους. «Άλλωστε, η σχέση μεταξύ κάθε συνδικαλιστικού
Σωματείου και των μελών του είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα των εργαζομένων και όλοι
μας υποχρεούμαστε να το διαφυλάξουμε με
όλες μας τις δυνάμεις. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η Ένωσή μας εξετάζει τον τόπο και
τον χρόνο που θα κλιμακώσει τις δράσεις της,
ως μέσο για την προστασία των μελών μας και
ως αντίδραση σε κάθε προσπάθεια φίμωσης
της ελευθερίας του λόγου», καταλήγει η επιστολή.
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Ούτε με τη μισή οργανική δύναμη το κεντρικότερο Τμήμα Ασφάλειας της πόλης - Έκκληση της ΕΑΥΘ για ουσιαστική ενίσχυση

Με «λουκέτο»
απειλείται το Τ.Α.
Λευκού Πύργου
Μόνο η λέξη «δραματική» μπορεί να περιγράψει την
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου, το οποίο είναι το κεντρικότερο
της πόλης.
Πριν από δύο μήνες, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων το επισκέφθηκε καταγράφοντας την αποκαρδιωτική εικόνα που παρουσιάζει και επισημαίνοντας την
άμεση ανάγκη ενίσχυσης και στήριξης της Υπηρεσίας.
Δυστυχώς, καμία ουσιαστική ενέργεια δεν έγινε, εκτός
από την απόφαση του Διοικητή Ασφαλείας να την ενισχύσει με τρεις αποσπασμένους αστυνομικούς. Όμως,
η συγκεκριμένη ενέργεια, ακόμα κι αν δείχνει καλή
θέληση εκ μέρους της Διοίκησης, είναι σταγόνα στον
ωκεανό.
Έκτοτε, μεσολάβησαν οι μεταθέσεις των ειδικών Υπηρεσιών του Αρχηγείου και οι εσωτερικές μεταθέσεις
της ΓΑΔΘ, με τα αποτελέσματά τους για το προκείμενο ζήτημα να έχουν ως εξής: Από το ΤΑ Λευκού Πύργου αποχώρησαν 18 Αστυνομικοί και μετατέθηκαν σε
αυτό έξι, εκ των οποίων οι πέντε ήταν ήδη αποσπασμένοι σε αυτό! Ο πρόεδρος της Ένωσης, Θεόδωρος
Τσαϊρίδης, επισκέφθηκε την Υπηρεσία και ενημερώθηκε για τα νέα δεδομένα. Όπως του αναφέρθηκε, μετά
την εκτέλεση των μεταθέσεων, η δύναμη του Τμήματος θα αποτελείται από 63 μόνιμους αστυνομικούς
(συμπεριλαμβανομένων των απόντων λόγω αναρρωτικών αδειών και αδειών ανατροφής τέκνου) και τρεις
αποσπασμένους, όταν η οργανική δύναμη πρέπει να

είναι 137 άτομα. Δηλαδή, από 1 Σεπτεμβρίου το ποσοστό της δύναμης θα πέσει στο 45% της απαιτούμενης! Με μαθηματική ακρίβεια, τα προαναφερόμενα
αριθμητικά στοιχεία θα οδηγήσουν το Τμήμα σε «λουκέτο» και σε ελλιπή αστυνόμευση των περιοχών αρμοδιότητάς του.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει
προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στο προσωπικό, το οποίο
έχει κουραστεί να δέχεται προφορικές δεσμεύσεις και
υποσχέσεις πανταχόθεν, ενώ στην πραγματικότητα το
μόνο που εισπράττει είναι απαξίωση και αδιαφορία.
Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία η ΕΑΥΘ απέστειλε σχετικό έγγραφο προς τους: υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Διευθυντή Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης, με κοινοποίηση στους Βουλευτές Θεσσαλονίκης και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, για την κατάσταση που επικρατεί στο ΤΑ Λευκού Πύργου. Καλεί
όλους τους αρμόδιους φορείς να σταθούν στο ύψος
των περιστάσεων και να ενεργοποιηθούν ώστε να μεταστραφεί η παρούσα κατάσταση μέσω μόνιμων και
ουσιαστικών λύσεων. «Άλλωστε, όταν το κεντρικότερο
Τμήμα Ασφαλείας παρουσιάζει αυτήν την εικόνα, είναι
τουλάχιστον υποκριτικό να ακούμε δημόσιες τοποθετήσεις που υπόσχονται τη βελτίωση της αστυνόμευσης της πόλης και την περιφρούρηση του ιστορικού
κέντρου», καταλήγει η επιστολή.

Συγχαρητήρια ΕΑΥΘ
σε Κρατική Ασφάλεια και Αθλητική Βία
Σημαντικές επιτυχίες - Στόχος μία κοινωνία ασφαλής και συνεκτική
Υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα
και επαγγελματισμό, επέδειξαν
-για μία ακόμη φορά- τα στελέχη
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, επιτυγχάνοντας σημαντικές επιτυχίες. Συγκεκριμένα,
αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης
Κρατικής Ασφάλειας αντιλήφθηκαν την τοποθέτηση εκρηκτικού
μηχανισμού σε όχημα, απέτρεψαν
την ενέργεια και συνέλαβαν τον
δράστη. Το δεύτερο περιστατικό
σχετίζεται με επεισόδιο αθλητικής
βίας που είχε ως αποτέλεσμα, τον
τραυματισμό ενός ατόμου με μα-

χαίρι από πέντε οπαδούς αντίπαλης ομάδας. Η ενδελεχής έρευνα
και η αξιοποίηση πληροφοριών
από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους
Αθλητικούς Χώρους, είχαν άμεσα
αποτελέσματα και οδήγησαν στην
ταυτοποίηση των δραστών και τη
σύλληψη ενός από αυτούς σε λιγότερο από 24 ώρες.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αισθάνεται την
ανάγκη να συγχαρεί θερμά τους
προαναφερόμενους αστυνομικούς
που ενήργησαν και συνέβαλαν

στη σύλληψη των δραστών και τη
διαλεύκανση των περιστατικών.
«Οι αστυνομικοί των ειδικών Τμημάτων της Διεύθυνσης Ασφαλείας
Θεσσαλονίκης αποτελούν ένα ισχυρό όπλο στην φαρέτρα της Ελληνικής Αστυνομίας και η πολυεπίπεδη
δράση τους συντελεί στην ενίσχυση του περιβάλλοντος ασφάλειας
των πολιτών. Η στήριξη του πολύμορφου και εξαιρετικά δύσκολου έργου τους είναι απαραίτητη
για να οικοδομηθεί μια κοινωνία
ασφαλής και συνεκτική», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

07

η φωνη των αστυνομικων

Συνάντηση της ΕΑΥΘ με τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Συνάντηση εργασίας με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη, είχε το προεδρείο της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης με την ευκαιρία της
παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Η
–εποικοδομητική όπως αποδείχθηκε- κουβέντα στράφηκε γύρω από τα
«καυτά» ζητήματα που απασχολούν
τους αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης και τέθηκαν διεξοδικά και αναλυτικά στον υπουργό.
Αρχικά, το προεδρείο έθεσε το θέμα
του αεροδρομίου «Μακεδονία» της
Θεσσαλονίκης. Η επανεκκίνηση των
πτήσεων από το εξωτερικό, έχει σηματοδοτήσει μια νέα σύγχρονη εποχή με αναβαθμισμένες υπηρεσίες
προς τους επιβάτες και τους επισκέπτες του
αεροδρομίου. Ωστόσο, δεν έχει προβλεφθεί
η ανάλογη ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης
με επιπλέον προσωπικό, παρότι τα καθήκοντά
της έχουν πολλαπλασιαστεί. Το προεδρείο της
Ένωσης αιτήθηκε την άμεση ενίσχυση της Διεύθυνσης με προσωπικό λόγω του ανοίγματος
της τουριστικής περιόδου και τον διπλασιασμό
των οργανικών θέσεων. Ο υπουργός συμφώνησε και δεσμεύτηκε ότι η ΔΑΚΑΘ θα ενισχυθεί
άμεσα με αποσπασμένους αστυνομικούς και
σύντομα θα αυξηθεί η οργανική δύναμή της,
ώστε να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία
της υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Επίσης, τέθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης με νέο προσωπικό, λόγω της μεγάλης υπη-

ρεσιακής επιβάρυνσης που έχει τα τελευταία
χρόνια και της αύξησης του μέσου όρου ηλικίας των υπηρετούντων. Μεγάλος αριθμός των
αστυνομικών της βρίσκεται μόνιμα εκτός Θεσσαλονίκης, καθώς ενισχύει τα νησιά, τον Έβρο
αλλά και κάθε άλλη περιοχή της επικράτειας
όπου ανακύπτει κάποιο πρόβλημα. Βεβαίως,
το προεδρείο επισήμανε ότι η ορθή κατανομή
του προσωπικού και η ενίσχυση των μάχιμων
υπηρεσιών είναι καθολική ανάγκη στη ΓΑΔΘ
ώστε να εξαλειφθούν οι μεγάλες υπηρεσιακές
ανισορροπίες που ταλαιπωρούν το προσωπικό.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης διαβεβαίωσε την ΕΑΥΘ ότι θα
μεριμνήσει για την επίτευξη του στόχου.
Σε ότι αφορά την ενίσχυση της ΓΑΔΘ με νέα
αλεξίσφαιρα γιλέκα, ο υπουργός ενημέρωσε
ότι θα ολοκληρωθεί η πιστοποίηση των υλικών
και από τα 1.500 γιλέκα που συνολικά θα χο-

ρηγηθούν στις υπηρεσίες, μεγάλο
ποσοστό θα δοθεί στην ΓΑΔΘ. Μέχρι
σήμερα, το πρόβλημα ήταν η έλλειψη πιστοποίησης αντιβαλλιστικού
έλεγχου των αλεξίσφαιρων από εγκεκριμένη εταιρεία εντός της χώρας,
με αποτέλεσμα να στέλνονται στο
εξωτερικό και να καθυστερεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επίσης,
ανέφερε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δοθούν στις αστυνομικές
Υπηρεσίες της επικράτειας συνολικά
15.000 νέα αλεξίσφαιρα.
Για την πρόταση της ΕΑΥΘ για τοποθέτηση καμερών, ανέφερε ότι το
ζήτημα βρίσκεται σε τελικό στάδιο
υλοποίησής του και αφορά τόσο την
χρήση καμερών από τις διμοιρίες,
όσο και την χρήση body-cam από άλλες μάχιμες υπηρεσίες. Επιπλέον, το Προεδρείο επισήμανε την οριακή κατάσταση των οχημάτων της
ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης που
επιχειρούν σε δύσκολες περιοχές, και αιτήθηκε
την επίσπευση των υπηρεσιακών διαδικασιών
για την απόδοση των κατασχεμένων οχημάτων
στην Ελληνική Αστυνομία. Ο υπουργός ανέφερε
ότι αυτή ήδη έχει δρομολογηθεί και αναμένεται
η ολοκλήρωσή της.
Τέλος το Προεδρείο έκανε ειδική μνεία στην κατασπατάληση δυνάμεων σε φυλάξεις ευπαθών
στόχων, ενώ δεν παρέλειψε να επαναφέρει τις
προτάσεις του για υιοθέτηση νέων τεχνικών
ακινητοποίησης καταδιωκόμενων οχημάτων,
ηλεκτρονική κατάθεση ενστάσεων για παραβάσεις τους ΚΟΚ και ηλεκτρονική αποπληρωμή διοικητικών προστίμων.

Επιστολή της Ένωσης στον Υ.ΕΘ.Α., Ν. Παναγιωτόπουλο

Αίτημα για πρόσβαση
στα ΚΑΑΥ
Να αποκτήσουν οι αστυνομικοί και οι οικογένειές τους πρόσβαση στα Κέντρα Αναψυχής Αξιωματικών και
Υπαξιωματικών (ΚΑΑΥ) ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης με επιστολής της (μέσω ΠΟΑΣΥ)
προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο.
Όπως είναι γνωστό, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν προβλέπεται
η εξυπηρέτηση των αστυνομικών
στα συγκεκριμένα Κέντρα. Καθώς
η οικονομική κρίση έχει πλήξει σε
μεγάλο βαθμό τους αστυνομικούς,
επιθυμούν να κάνουν χρήση των συγκεκριμένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

«Επειδή οι στρατιωτικοί και οι αστυνομικοί διακατέχονται από αισθήματα συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, στρεφόμαστε σε εσάς και
παρακαλούμε για την παρέμβασή
σας ώστε να γίνει δεκτό το αίτημά
μας για την χρήση της παραλίας, των
χώρων αναψυχής και την σίτιση των
αστυνομικών και των οικογενειών

τους στα κατά τόπους ΚΑΑΥ. Η ευαισθησία που σας χαρακτηρίζει και
το ενδιαφέρον με το οποίο προσεγγίζετε τα προβλήματα των ένστολων
είμαστε σίγουροι ότι θα οδηγήσουν
στην επίλυση και αυτού του ζητήματος που απασχολεί πολλούς αστυνομικούς», υπογραμμίζει η ΕΑΥΘ στην
επιστολή της.
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Εξετάστηκαν λύσεις σε σειρά προβλημάτων

Πρόταση της ΕΑΥΘ

e-πληρωμή κλήσεων
Πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες και τους αστυνομικούς

Εναρμονισμένη με τη γενικότερη τάση της ψηφιοποίησης
και του αυτοματισμού βασικών
λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία
ειδικής πλατφόρμας πληρωμής
τροχονομικών κλήσεων. Εστάλη –μέσω ΠΟΑΣΥ- στους υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη και
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, με κοινοποίηση στον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη.
Σε επιστολή της, η Ένωση τονίζει
ότι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού πολλοί τομείς της καθημερινότητας έχουν μεταβληθεί και
όπως φαίνεται, οι αλλαγές ήρθαν
για να μείνουν. Όλοι πρέπει να
προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα που προωθεί, μεταξύ
άλλων, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση των
πολιτών μέσω διαδικτύου. Ο περιορισμός των μετακινήσεων και
των διαπροσωπικών επαφών, επιβάλλουν την δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών για την κατάθεση
αιτημάτων, ενστάσεων και πληρωμών. Οι εξελίξεις δεν πρέπει
να προσπεράσουν την Ελληνική
Αστυνομία, η οποία είναι ένας οργανισμός που έχει άρρηκτη σχέση
με το κοινό και την εξυπηρέτηση
των πολιτών. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ως ένα πρώτο βήμα για
την απλοποίηση των διαδικασιών,
θα ήταν αποτελεσματικό να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική φόρμα
για τις τροχονομικές κλήσεις.
Στη συνέχεια, περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα και η οποία επιβάλλει την αυτοπρόσωπη παρουσία
του παραβάτη σε μια ή και περισσότερες Υπηρεσίες (ΕΛΤΑ,
Αστυνομική Υπηρεσία, Δήμος).
Κατόπιν, υπάρχει επικοινωνία
των Υπηρεσιών μέσω αλληλογραφίας για την επαλήθευση
των πληρωμών. Όλο αυτό έχει
ως αποτέλεσμα να προκαλείται
ταλαιπωρία και κατασπατάληση προσωπικού χρόνου στους
παραβάτες, ενώ παράλληλα
δαπανώνται πολλές εργατο-

ώρες για την διεκπεραίωση
των απαραίτητων ενεργειών.
Η συγκεκριμένη διαδικασία
μπορεί να αποφευχθεί μέσω
της δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού συστήματος μέσω
cloud (αποθήκευση των δεδομένων σε web server).
Δηλαδή, χωρίς κανένα μόνιμο κόστος παρά μόνο τον
σχεδιασμό και την εφαρμογή του, ο χρήστης θα εισέρχεται σε έναν ιστότοπο, θα
πληκτρολογεί τον κωδικό της
τροχονομικής κλήσης του, το
σύστημα θα συνδέεται μέσω
API (ενδιάμεσο λογισμικό που
επιτρέπει την επικοινωνία
μεταξύ δύο εφαρμογών) με
το σύστημα της Αστυνομίας,
θα ταυτοποιεί την κλήση και
θα αναγνωρίζει το χρηματικό
ποσό που καλείται να πληρώσει ο παραβάτης. Ακολούθως, ο πολίτης θα πληρώνει
την κλήση του μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και
το σύστημα θα επιβεβαιώνει
την πληρωμή, εκδίδοντας
απόδειξη πληρωμής. Όλη η
επικοινωνία θα γίνεται μέσω
ασφαλούς κρυπτογραφημένου διαύλου επικοινωνίας,
τόσο για την ασφάλεια των
προσωπικών
δεδομένων,
όσο και για τις συναλλαγές
των χρηστών. Για το ζήτημα
της υποβολής ενστάσεων,
θα πρέπει να οριστεί ένας
αρμόδιος αξιωματικός σε
κάθε Υπηρεσία, ο οποίος θα
εξετάζει την υποβαλλόμενη
ένσταση, θα αξιολογεί το περιεχόμενό της, καθώς και τα
συνυποβαλλόμενα έγγραφα,
και θα εκδίδει απόφαση για
την αποδοχή ή όχι αυτής,
εντός της προβλεπόμενης
χρονικής προθεσμίας. Ο παραβάτης θα ενημερώνεται
για την εκδοθείσα απόφαση
του αρμόδιου οργάνου μέσω
email.
Μάλιστα, στο έγγραφο παρουσιάζεται και συγκεκριμένο παράδειγμα:
«Βεβαίωση παράβασης από
Αστυνομικό κατά τον συνήθη
τρόπο. Την ίδια μέρα ένας
αρμόδιος Αστυνομικός από
την Υπηρεσία που βεβαιώθηκε η παράβαση, καταχωρεί

τον αριθμό της κλήσης, το
χρηματικό ποσό που πρέπει
να πληρωθεί και τα υπόλοιπα
στοιχεία της κλήσης σε μια
βάση δεδομένων που είναι
συνδεδεμένη με τον ιστότοπο της Αστυνομίας. Ο πολίτης
την επόμενη ημέρα επισκέπτεται το site της Αστυνομίας και επιλέγει «Βεβαιωμένες
τροχονομικές παραβάσεις».
Η οθόνη που του εμφανίζεται
περιέχει την εξής ερώτηση
«Θέλετε να υποβάλλετε ένσταση για κλήση που σας έχει
βεβαιωθεί; Αν ναι, πατήστε
παρακάτω».
Αν ο χρήστης πατήσει «Ναι»,
η οθόνη εμφανίζει την φόρμα της υποβολή ενστάσεων,
όπου ο χρήστης δηλώνει τον
αριθμό της κλήσης, τον αριθμό της πινακίδας του οχήματος και σε ειδικό πεδίο αναγράφει τους λόγους για τους
οποίους αιτείται την ακύρωση της κλήσης του. Στο τέλος
του πεδίου θα υπάρχει επιλογή για την επισύναψη αρχείων που θα αποδεικνύουν την
ορθότητα των ισχυρισμών
του παραβάτη. Η απόφαση
του αρμόδιου οργάνου για
την υποβληθείσα ένσταση
θα κοινοποιείται στον χρήστη
μέσω email.
Αν ο χρήστης πατήσει «Όχι»,
η οθόνη εμφανίζει την φόρμα της πληρωμής κλήσεων. Ο
χρήστης δηλώνει τον αριθμό
της κλήσης και τον αριθμό
της πινακίδας του οχήματος
στην αντίστοιχη φόρμα που
εμφανίζεται μπροστά του. Το
σύστημα κάνει την ταυτοποίηση (μέσω του συστήματος
της Αστυνομίας) και του επιστρέφει την παράβαση και
το χρηματικό ποσό στην οθόνη του. Ο χρήστης πατάει το
κουμπί Αποδοχή (αποδεχόμενος την παράβαση), μεταφέρεται σε ασφαλές περιβάλλον
πληρωμών και ολοκληρώνει
την πληρωμή του. Τέλος, εκδίδεται η απόδειξη πληρωμής,
η οποία θα αποστέλλεται και
στο email που έχει δηλωθεί
από τον χρήστη.
Συμπερασματικά, τα οφέλη
μπορούν να αποτυπωθούν
ως εξής:
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Ο πολίτης
• έχει αποφύγει τις ουρές και
την ταλαιπωρία,
• κέρδισε χρόνο στην συναλλαγή με το κράτος και
• δεν ήρθε σε επαφή με κανέναν Αστυνομικό, μειώνοντας
τις πιθανότητες μετάδοσης
και διασποράς του κορονοϊού.
Το κράτος
• αποκόμισε τα έσοδά του με
εύκολο, γρήγορο και ασφαλή
τρόπο πληρωμών,
• εξοικονόμησε ανθρώπινο
δυναμικό και πόρους για την
Αστυνομία, τους οποίους μπορεί να διαθέσει σε άλλες υπηρεσίες,
• εξασφαλίζει διαφανή τρόπο
υποβολής των ενστάσεων,
• μπορεί με άμεσο τρόπο να
συλλέξει στατιστικά και συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με
τις τροχονομικές παραβάσεις».
Σύμφωνα με την ΕΑΥΘ, το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει
πιλοτικά για τις τροχονομικές
παραβάσεις και σταδιακά να
επεκταθεί στα υπόλοιπα διοικητικά πρόστιμα. Άλλωστε,
ήδη οι ενστάσεις για τα βεβαιωμένα πρόστιμα λόγω της
μη τήρησης των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς
του κορονοϊού, υποβάλλονται
μέσω email, γεγονός που αποδεικνύει την αναγκαιότητα
εισαγωγής νέων μεθόδων επικοινωνίας μεταξύ Αστυνομίας-πολίτη. «Αν αναλογιστούμε
ότι κάθε μέρα βεβαιώνονται
χιλιάδες πάσης φύσεως παραβάσεις σε όλη την ελληνική
επικράτεια, η υιοθέτηση της
πρότασής μας θα συμβάλει
στον εκσυγχρονισμό του Σώματος, στην αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους πολίτες, στην εισαγωγή
νέων ασφαλών μεθόδων επικοινωνίας-πληρωμής και στην
επίδειξη αισθήματος ευθύνης
και κοινωνικής ευαισθησίας.
Όλα τα παραπάνω, θα διαμορφώσουν και θα σηματοδοτήσουν μια νέα ψηφιακή εποχή
για την Ελληνική Αστυνομία,
η οποία είμαστε σίγουροι ότι
θα γίνει αποδεκτή από τους
πολίτες με μεγάλη ικανοποίηση», καταλήγει η επιστολή της
ΕΑΥΘ.

Συνάντηση του προεδρείου της
Ένωσης με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.
Τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν το προσωπικό και την υπηρεσία

Γνώστης των προβλημάτων που απασχολούν
το προσωπικό της ΓΑΔΘ
εμφανίστηκε ο Αρχηγός
της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, στη συνάντηση που
είχε με το προεδρείο της
Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκειά
της, τέθηκαν επί τάπητος όλα τα φλέγοντα
ζητήματα και εξετάστηκαν συγκεκριμένες λύσεις, μέσα σε ένα σωστό
πλαίσιο εποικοδομητικής συνεργασίας και γόνιμου διαλόγου.
Αρχικά, το προεδρείο
της Ένωσης επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης
της ΓΑΔΘ με μόνιμο προσωπικό μέσω των συμπληρωματικών μεταθέσεων του τρέχοντος
έτους, πολλώ δε μάλλον, μετά την ίδρυση της
νέας ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης. Ο Αρχηγός συμφώνησε και δεσμεύτηκε ότι φέτος
η ΓΑΔΘ θα ενισχυθεί ουσιαστικά μέσω των
συμπληρωματικών μεταθέσεων. Ωστόσο, δεν
παρέλειψε να επισημάνει την ανάγκη αξιοποίησης του υφιστάμενου προσωπικού βάσει των
πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών. Επιπλέον, ενημέρωσε ότι η ορκωμοσία των νέων Συνοριακών Φυλάκων από την Σχολή, τον ερχόμενο Οκτώβριο, θα λειτουργήσει ευεργετικά,
καθώς θα διακοπούν αισθητά οι αποσπάσεις
αστυνομικών από την επικράτεια στα νησιά
του Αιγαίου και τον Έβρο για τη διαχείριση
του μεταναστευτικού ζητήματος. Ακόμη, τέθηκε το ζήτημα της ενίσχυσης της ΔΑΕΘ με
προσωπικό. Η ανάγκη υπαγορεύεται από τις
συνεχείς αποσπάσεις, μετακινήσεις και τα
έκτακτα γεγονότα που έχουν αποδυναμώσει
την Διεύθυνση και έχουν εξαντλήσει σωματικά και ψυχολογικά το προσωπικό. Ο Αρχηγός
διαβεβαίωσε ότι θα παρέμβει αρμοδίως για
να ενισχυθούν οι διμοιρίες σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Σχετικά με την ενίσχυση της Διεύθυνσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης με προσωπικό, το προεδρείο υπενθύμισε στον Αρχηγό ότι
τον είχε ενημερώσει διεξοδικά για το ζήτημα,
μέσω εγγράφων που αποτύπωναν τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στο «Μακεδονία»
και τους νέους ελέγχους που έχουν επιβαρύνει το αστυνομικό προσωπικό για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του
Covid-19. Επίσης, επανέλαβε το αίτημά για διπλασιασμό των οργανικών θέσεων της ΔΑΚΑΘ
λόγω της επέκτασης των εγκαταστάσεων του

αερολιμένα. Ο Αρχηγός ανέφερε ότι δεδομένων των ειδικών συνθηκών, οι οποίες έχουν
οδηγήσει σε σημαντική μείωση των πτήσεων
ανά ημέρα, δεν καθίσταται δυνατό να υπολογιστεί με σαφήνεια ο αριθμός των μόνιμων
αστυνομικών που απαιτείται για την ενίσχυση της Διεύθυνσης, πλην όμως οι 29 δόκιμοι
αστυφύλακες που αποσπάστηκαν, αποτελούν
ένα προσωρινό μέτρο έως ότου αποκρυσταλλωθεί η κατάσταση. Σε ότι αφορά τους έλεγχους των barcode από τους αστυνομικούς,
ενημέρωσε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει επαφές με
τις αεροπορικές εταιρείες με στόχο την οριστική απεμπλοκή τους από αυτό το πάρεργο.
Για τις μεταγωγές ασθενών κρατουμένων σε
νοσοκομεία από τις φυλακές Διαβατών, το
προεδρείο έκανε λόγο για υπηρεσιακή «γάγγραινα» καθώς αγγίζουν τον δυσθεώρητο
αριθμό των 300 ανά μήνα, δημιουργώντας
τεράστια προβλήματα στις εσωτερικές λειτουργίες της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών-Δικαστηρίων. Φυσικά, η συγκεκριμένη κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τη
νομοθεσία, η οποία προβλέπει τη συνδρομή
της αστυνομίας σε έκτακτες περιπτώσεις. Καθώς πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η ευθύνη αυτών
των μεταγωγών έχει μετακυληθεί στην ΕΛΑΣ,
η Ένωση ζήτησε την μεσολάβηση του Αρχηγού για την εξισορρόπηση της κατάστασης. Ο
αντιστράτηγος ανέφερε ότι θα εξετάσει το ζήτημα για να βρεθεί μια λύση και υπογράμμισε
ότι η Υποδιεύθυνση Μεταγωγών-Δικαστηρίων
θα λειτουργεί εύρυθμα και απρόσκοπτα, μόνο
εάν ενισχυθεί με μόνιμο προσωπικό, όπως έγινε
στην αντίστοιχη Διεύθυνση της ΓΑΔΑ, και όχι με
καθημερινές διαθέσεις μεμονωμένων Αστυνομικών από τα Αστυνομικά Τμήματα.
Το προεδρείο έθεσε και το θέμα της αντικατάστασης των αλεξίσφαιρων γιλέκων. Αν και

η Ένωση έχει επισημάνει
επανειλημμένα την επικειμένη λήξη πολλών από αυτών, ωστόσο μέχρι σήμερα
δεν έχουν χορηγηθεί νέα,
οδηγώντας σε υπηρεσιακό αδιέξοδο. Σύμφωνα με
όσα έχουν γίνει γνωστά, οι
διαδικασίες έχουν ξεκινήσει, πλην όμως δεν έχουν
τελεσφορήσει λόγω υπηρεσιακών καθυστερήσεων. Ο
Αρχηγός ανακοίνωσε ότι
το πρόβλημα βρίσκεται
λίγο πριν την τελική του
επίλυση και τα στελέχη
των Διευθύνσεων Άμεσης
Δράσης και Αστυνομίας θα
παραλάβουν άμεσα νέα
αλεξίσφαιρα, ενώ μέχρι το
τέλος του τρέχοντος έτους η Ελληνική Αστυνομία θα παραλάβει περίπου 15.000 νέα αλεξίσφαιρα.
Το προεδρείο της Ένωσης έθεσε το ζήτημα
της δημιουργίας της νέας ομάδας δίκυκλης
αστυνόμευσης, κάνοντας συγκεκριμένες ερωτήσεις για τον χρόνο και τον τρόπο λειτουργίας της. Ο Αρχηγός ενημέρωσε ότι θα βασιστεί
στο πρότυπο της ομάδας ΔΡΑΣΗΣ Αθηνών και
σύντομα θα σταλούν εκπαιδευτές από Αθήνα
για τον σκοπό αυτό.
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η Ένωση επαναφέρει και καταγγέλλει τις σοβαρές παραλείψεις στις φυλάξεις στόχων-προσώπων, τους
υπεράριθμους στόχους που φυλάσσονται και
το ανεπίτρεπτο καθεστώς της ακινητοποίησης των ομάδων ΔΙΑΣ-Ζ. Ο Αρχηγός δήλωσε
ότι είναι κάθετα αντίθετος με τη φύλαξη στόχων από δικυκλιστές και τόνισε ότι η αποστολή των ομάδων ΔΙΑΣ-Ζ είναι συγκεκριμένη και
πρέπει να απασχολούνται αποκλειστικά στις
περιπολίες εντός του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης. Επίσης, έδωσε έμφαση στον ρόλο
των αρμόδιων Επιτρόπων που έχουν συγκροτηθεί για τους φυλασσόμενους στόχους και
επισήμανε την υποχρέωσή τους να επανεξετάζουν και να διακόπτουν όσες φυλάξεις δεν
είναι πλέον απαραίτητες.
«Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, ο
Αρχηγός γνώριζε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης
και όπως διαφάνηκε έχει τη βούληση να μεσολαβήσει για την επίλυση αυτών. Η Ένωσή
μας βρίσκεται εν αναμονή των παρεμβάσεων
του, οι οποίες εφόσον εισακουστούν θα βελτιώσουν σημαντικά την υπηρεσιακή πραγματικότητα της ΓΑΔΘ», καταλήγει σχετική ανακοίνωση της ΕΑΥΘ.
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Προτάσεις της ΕΑΥΘ για την προστασία των αστυνομικών εν μέσω πανδημίας

Αναζητείται ο κρατικός μηχανισμός εδώ και 6 μήνες

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ, ΟΥΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟΙ
να γνωρίζουμε, η συντριπτική πλειονότητα των
γραφείων που εξυπηρετούν το κοινό δεν διαθέτουν προστατευτικά διαχωριστικά πλεξιγκλάς και
οι αστυνομικοί έρχονται σε άμεση επαφή με τους
πολίτες. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε και να κουνάμε το δάχτυλο στους συμπολίτες μας, όταν εμείς οι
ίδιοι δεν έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ‘εντός του οίκου μας’», ανέφερε η ΕΑΥΘ
στην επιστολή της.
Στο ίδιο έγγραφο, η Ένωση επανέφερε το θέμα της
παύσης ανταλλαγής των αλεξίσφαιρων γιλέκων μεταξύ των αστυνομικών. «Όσο αυτά θα αποτελούν
δημόσιο εφόδιο και όχι ατομικό, οι συνάδελφοί μας
θα είναι εκτεθειμένοι σε μολύνσεις και μεταδοτικές
ασθένειες. Πολύ περισσότερο σήμερα, την εποχή του
κορωνοϊού, το ζήτημα παίρνει μεγαλύτερη διάσταση και επιβάλλει άμεση και οριστική λύση», ανέφερε
και επαναδιατύπωσε την πρότασή της για χορήγηση
αλεξίσφαιρου γιλέκου σε κάθε μάχιμο αστυνομικό,
με αποκλειστική χρήση αυτού από τον κατέχοντα
και περίληψη αυτού στα είδη ατομικού οπλισμού και
εξάρτυσης. «Η υιοθέτησή της θα τερματίσει την παρωχημένη και ανεπίτρεπτη πρακτική της εκ περιτροπής χρήσης τους, η οποία θέτει σε κίνδυνο την υγεία
των αστυνομικών», κατέληγε η επιστολή.

Με μια «βεντάλια» προτάσεων και πρωτοβουλιών,
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
επιχείρησε να θωρακίσει και να προστατεύσει
τα μέλη της απέναντι στην πανδημία του κορωνοϊού. Με επιστολή της προς τους βουλευτές Α’
και Β’ Θεσσαλονίκης τους καλεί να αναλάβουν
δράσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αστυνομικοί απαιτούν πλέον έργα και όχι λόγια. Παράλληλα, μετά
την πρωτοβουλία που ανέλαβε η ΕΑΥΘ άρχισε η
τοποθέτηση πλεξιγκλάς σε αστυνομικές υπηρεσίες
που έρχονται σε επαφή με πολίτες, ενώ εκκρεμεί
η ικανοποίηση του αιτήματος για δωρεάν τεστ
κορωνοϊού στους αστυνομικούς που επιστρέφουν
από άδεια.
Επιστολή προς τους βουλευτές
Με δεύτερη –σε διάστημα τεσσάρων μηνών- ανοιχτή επιστολή προς τους βουλευτές της Α’ και Β’
Θεσσαλονίκης, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης τους καλεί να αναλάβουν δράση
προς την κατεύθυνση ικανοποίησης των δίκαιων αιτημάτων των αστυνομικών. Κάνει λόγο για
«εμπαιγμό» καθώς δεν αναγνωρίστηκε η προσφορά των αστυνομικών προς το κοινωνικό σύνολο
και ξεκαθαρίζει ότι οι προφορικές δεσμεύσεις και
τα επικοινωνιακά παιχνίδια τους, δεν πείθουν πλέον τους αστυνομικούς.
Στην επιστολή, η Ένωση τονίζει ότι η συμβολή της
Ελληνικής Αστυνομίας στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, αλλά και την προστασία της δημόσιας
υγείας είναι αδιάλειπτη και ουσιαστική. «Όλοι θυμόμαστε την αιφνιδιαστική προώθηση μεταναστών-προσφύγων στα σύνορα της χώρας στον
Έβρο, η οποία βρήκε σε πλήρη ετοιμότητα τους
αστυνομικούς. Από τις 28 Φεβρουαρίου 2020,
αστυνομικές δυνάμεις από όλη την επικράτεια,
μετακινήθηκαν στη συνοριογραμμή και μέχρι σήμερα συνεχίζουν να έχουν σθεναρή παρουσία για
την προστασία της εθνικής μας ακεραιότητας»,
αναφέρεται στην επιστολή. Αμέσως μετά, η ΕΑΥΘ
υπενθυμίζει ότι οι αστυνομικοί βρέθηκαν στην
πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας.
Ενώ η χώρα βρισκόταν «στον πάγο», οι Έλληνες
αστυνομικοί ήταν απόλυτα ενεργοί και με απόλυτη αίσθηση καθήκοντος πήραν και συνεχίζουν να
έχουν στις πλάτες τους το μεγαλύτερο βάρος για
την τήρηση των μέτρων προστασίας.
«Στις 17 Μαρτίου 2020, δια στόματος του πρωθυπουργού αναγνωρίστηκε η συνεισφορά του
αστυνομικού προσωπικού και ο ίδιος δεσμεύτηκε
δημόσια, μέσω διαγγέλματος, για την υλική επιβράβευση των αστυνομικών. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά, οι εξελίξεις τον διέψευσαν και οι αστυνομικοί ήταν η μοναδική εργασιακή ομάδα που
εξαιρέθηκε από την χορήγηση του έκτακτου επιδόματος ενίσχυσης των εργαζομένων που εργάστηκαν κατά της διασποράς του κορωνοϊού», αναφέρεται στην επιστολή. Η Ένωση με την υπ’αριθμ
43/2020 από 24-4-2020 ανοιχτή επιστολή της,
επισήμανε την αδικία και έφερε προ των ευθυνών
τους βουλευτές της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. Παρότι πολλοί συνομολόγησαν το δίκαιο του αιτήματός και διαβεβαίωναν ότι θα το προωθήσουν αρμοδίως για την υλοποίησή του, δεν υπήρξε καμία
ουσιαστική εξέλιξη. Κι ενώ τηρείται σιωπή ιχθύος

για το ζήτημα του επιδόματος, η απόφαση για χορήγηση δύο πάνινων μασκών σε κάθε αστυνομικό
επικοινωνήθηκε σαν να είναι μεγάλη κατάκτηση.
Δεν μπορεί να θεωρείται είδηση το αυτονόητο και
να προσπερνιούνται οι παραλείψεις και η ανετοιμότητα στη λήψη μέτρων προστασίας εντός των
αστυνομικών Υπηρεσιών.
«Δυστυχώς, διυλίζουμε τον κώνωπα και καταπίνουμε την κάμηλον, όταν πανηγυρίζουμε για δύο
μάσκες και περνάει ασχολίαστο το ότι δεν έχουν
ακόμα τοποθετηθεί πλεξιγκλάς σε όλες τις Υπηρεσίες, δεν υπάρχουν κλιμάκια του ΕΟΔΥ για να κάνουν τεστ στους αστυνομικούς που γυρίζουν από
άδεια και προληπτικά τεστ σε όσους εργάζονται.
Φυσικά, αυτές οι παραλείψεις άφησαν το αποτύπωμά τους και ήδη έχουμε αρκετά κρούσματα

κορωνοϊού και στις αστυνομικές Υπηρεσίες. Τα
ανωτέρω αποτελούν εμπαιγμό προς το Σώμα της
Ελληνικής Αστυνομίας και σε όσους συναδέλφους
μας διατηρούσαν κάποια ψήγματα ελπίδας ότι θα
αναγνωριστεί η προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο. Η πραγματικότητα επιβεβαίωσε το γνωστό
σενάριο που θέλει τους πολιτικούς να είναι ενεργότατοι προεκλογικά, αλλά η μνήμη τους να είναι
ασθενής μετά τις εκλογές. Ο αξιοσημείωτος και
πολυεπίπεδος αγώνας που δίνουν οι Αστυνομικοί
είναι πρόδηλος και πηγάζει από το φιλότιμό τους.
Ωστόσο, με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας
επισημάνουμε ότι οι προφορικές δεσμεύσεις και τα
επικοινωνιακά παιχνίδια δεν μας πείθουν πλέον.
Δεν είμαστε ούτε αναλώσιμοι, ούτε δεδομένοι, ούτε
αμνήμονες. Απαιτούμε έμπρακτη συμπαράσταση

και αναγνώριση της προσφοράς μας με έργα και
όχι με λόγια», καταλήγει η επιστολή.
Προχωρά η τοποθέτηση πλεξιγκλάς
Στο μεταξύ, με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η τοποθέτηση πλεξιγκλάς σε αστυνομικές υπηρεσίες, τα
στελέχη των οποίων έρχονται σε άμεση επαφή με
πολίτες. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται η υγεία
τόσο των αστυνομικών, όσο και των πολιτών.
Είχε προηγηθεί επιστολή (μέσω ΠΟΑΣΥ) της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Μιχαήλ
Καραμαλάκη, με κοινοποίηση στις Αστυνομικές Διευθύνσεις της ΓΑΔΘ, για τις παραλείψεις που παρατηρούνται στην υιοθέτηση των μέτρων προστασίας
της δημόσιας υγείας στις αστυνομικές Υπηρεσίες.

Στο έγγραφο, η ΕΑΥΘ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην
εξέλιξη των κρουσμάτων του Covid-19 στην Ελλάδα
και το γεγονός ότι καθημερινά, εξετάζονται και λαμβάνονται επιπλέον μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Μάλιστα, έκανε λόγο για «χαρακτηριστική ολιγωρία» στους κύκλους της ΕΛ.ΑΣ. καθώς στις
περισσότερες δημόσιες Υπηρεσίες είχαν ήδη ληφθεί
τα απαραίτητα μέτρα για την προφύλαξη των εργαζομένων και των πολιτών.
«Είναι τουλάχιστον ειρωνικό και συνάμα επικίνδυνο,
το γεγονός ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο για την προστασία
της υγείας των εργαζομένων και των πολιτών, παρότι η ίδια αποτελεί τον βασικό ελεγκτικό μηχανισμό
για τη διαπίστωση και βεβαίωση των παραβάσεων
για μη τήρηση των μέτρων. Όπως είμαστε σε θέση

Αίτημα πραγματοποίησης μοριακού τεστ σε
όλους τους αστυνομικούς που επιστρέφουν από
άδεια
Την ίδια ώρα και πάντα με στόχο τη διασφάλιση της
υγείας τόσο των αστυνομικών όσο και των πολιτών
με τους οποίους έρχονται σε επαφή, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης κατέθεσε αίτημα για δωρεάν τέλεση μοριακού τεστ σε όλους τους
αστυνομικούς που επιστρέφουν από άδεια.
Με επιστολή της προς τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Υγείας κάνει αναφορά στα ολοένα αυξανόμενα κρούσματα του Covid-19 και τα
αποθαρρυντικά στοιχεία του ΕΟΔΥ για τη διασπορά του στην Ελλάδα, τα οποία αποτυπώνουν μια
πραγματικότητα που προκαλεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία σε όλους, και ιδιαίτερα στους
αστυνομικούς, που βρίσκονται σε διαρκή επαφή με
τους πολίτες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Υπενθυμίζει ότι η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί τον
βασικότερο μηχανισμό ελέγχου τήρησης των περιοριστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας
και ως εκ τούτου οι εργαζόμενοί της επιβάλλεται να
θωρακιστούν απόλυτα έναντι του ιού. Διαφορετικά,
οι συνέπειες θα είναι πολύπλευρες και θα οδηγήσουν
στην αποχή μεγάλου μέρους του προσωπικού από τα
καθήκοντά του. Το συγκεκριμένο γεγονός θα αποβεί
μοιραίο για τις εσωτερικές λειτουργίες του Σώματος
και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη.
«Η πρόσφατη εγκύκλιος του υπουργού Υγείας για δωρεάν υποχρεωτικό μοριακό έλεγχο (PCR) σε όλους
τους υγειονομικούς υπαλλήλους (γιατρούς, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό) που επιστρέφουν από κανονική άδεια, είναι μια θετική ενέργεια και προτείνουμε
να επεκταθεί άμεσα και στο αστυνομικό προσωπικό. Παρακαλούμε να εξετάσετε την πρότασή μας,
καθώς με την υιοθέτηση αυτής, θα εξασφαλιστεί η
ορθή αστυνόμευση της επικράτειας, θα περιοριστεί η
δημιουργία “εστιών” μέσα στις αστυνομικές Υπηρεσίες και θα διασφαλιστεί η υγεία των συναδέλφων μας
και των πολιτών», καταλήγει η επιστολή.
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Αίτημα της ΕΑΥΘ με επιστολή προς την ΠΟΑΣΥ

Εδώ και τώρα αύξηση του πλαφόν
νυχτερινής εργασίας
Ανάλογη τροποποίηση έγινε για τα στελέχη του Λιμενικού
Με δεδομένες τις επιπρόσθετες αρμοδιότητες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες προέκυψαν από τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και την πανδημία του κορωνοϊού και την αντίστοιχη κίνηση
που έγινε για το Λιμενικό Σώμα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης ζητά την αύξηση του ετήσιου και μηνιαίου πλαφόν
των ωρών νυχτερινής εργασίας για τα στελέχη του Σώματος. Μάλιστα, με έγγραφό της προς την ΠΟΑΣΥ, τη χαρακτηρίζει «επιβεβλημένη» και παραθέτει τα επιχειρήματά της, στοιχειοθετώντας
το δίκαιο του αιτήματος.
Αναφέρει ότι τους τελευταίους μήνες, η παγκόσμια κοινότητα και
κατ’ επέκταση και η Ελλάδα, πλήττονται από πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της
πανδημίας, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστους τους
Έλληνες αστυνομικούς, οι οποίοι καθημερινά αντιμετωπίζουν τη
δοκιμασία με υπευθυνότητα και ψυχραιμία.
«Ωστόσο, οι απαιτήσεις έχουν πολλαπλασιαστεί και το προσωπικό καλείται να ανταπεξέλθει τόσο στις συνήθεις αρμοδιότητες
της Υπηρεσίας του, όσο και στις νέες ανακύψασες υπηρεσιακές
ανάγκες. Ειδικότερα αναφέρουμε ότι όλο αυτό το διάστημα, οι
αστυνομικοί:
- είναι αυτοί που νυχθημερόν προστατεύουν τη συνορογραμμή
στον Έβρο, αποκρούοντας την οργανωμένη απόπειρα μαζικής
προώθησης μεταναστών στην χώρα μας,
- έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού –προβλήματος,
- ενώ παράλληλα, είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της σωστής
εφαρμογής των απαγορευτικών μέτρων κυκλοφορίας στην χώρα.
Επαναλαμβάνουμε ότι, τα ανωτέρω είναι πρόσθετες ανάγκες και
έρχονται να προστεθούν στα ήδη πολυάριθμα καθήκοντα των
αστυνομικών Υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι Διοικητές καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να ανταπεξέλθουν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών τους, διαθέτοντας το προσωπικό σε περισσότερες νυχτερινές υπηρεσίες», αναφέρει.
Υπενθυμίζεται ότι η υπ’αριθμ. 8000/32/233α από 13/04/2018
Υπουργική Απόφαση ορίζει ως ετήσιο ανώτατο όριο νυκτερινής
απασχόλησης τις 488 ώρες ανά Αστυνομικό, δηλαδή 48 ώρες

ανά μήνα, για όσους εκτελούν εξωτερική ή μάχιμη υπηρεσία. Με
τα σημερινά δεδομένα, ήδη πολλοί αστυνομικοί υπερβαίνουν τις
48 ώρες νυχτερινής εργασίας, χωρίς να τις αποπληρώνονται, καθιστώντας μαθηματικά βέβαιο το ότι θα υπερβούν και τον συνολικό αριθμό των ετήσιων ωρών, πολύ πριν τελειώσει το τρέχον
έτος. Άλλωστε, αυτό το πρόβλημα είναι σύνηθες και για αυτό το
λόγο κάθε χρόνο εκδίδεται συμπληρωματικό ΦΕΚ για την πληρωμή τους κατά τον μήνα Δεκέμβριο.
«Αν συνυπολογίσουμε την αναστολή χορήγησης των κανονικών
και βραχειών αδειών, την αύξηση του συνολικού αριθμού των
υπηρετούντων αστυνομικών στο Σώμα, μετά την πρόσφατη πρόσληψη 1.500 ειδικών φρουρών και την επικείμενη πρόσληψη
1.200 συνοριακών φυλάκων, αναμφίβολα θα υπάρξει πρόσθετος
επιμερισμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης στο προσωπικό.
Κατά συνέπεια, το πρόβλημα της απλήρωτης δεδουλευμένης νυχτερινής εργασίας θα επανεμφανιστεί και μάλιστα οξυμένο. Επειδή κάθε μορφής απλήρωτη εργασία είναι ανεπίτρεπτη, πολλώ δε
μάλλον στο Σώμα που υπερασπίζεται τη νομιμότητα και την εφαρμογή των Νόμων, προτείνουμε να αυξηθούν τα όρια του ανώτατου μηνιαίου και ετήσιου ορίου των ωρών νυκτερινής απασχόλησης για το αστυνομικό προσωπικό», αναφέρεται στην επιστολή.
Να σημειωθεί ότι ανάλογη τροποποίηση έγινε πρόσφατα για τα
στελέχη του Λιμενικού Σώματος, μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ1133Β/2-04-20) του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του υφυπουργού Οικονομικών, γεγονός που
μαρτυρά ότι το υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει τις διαρκώς
μεταβαλλόμενες εργασιακές συνθήκες του ένστολου προσωπικού
και την συνακόλουθη αύξηση της νυχτερινής εργασίας που επιφέρουν.
«Καθότι, διανύουμε το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και
διαφαίνεται έντονα ότι θα προκύψουν οικονομικές εκκρεμότητες
προς το προσωπικό, παρακαλούμε να προωθήσετε αρμοδίως την
πρότασή μας και να επιδείξετε το προσήκον ενδιαφέρον, ώστε να
βρεθεί μια μόνιμη λύση σε ένα διαρκές πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους εργαζόμενους αστυνομικούς», καταλήγει η ΕΑΥΘ στην
επιστολή της προς την ΠΟΑΣΥ.

Στο στόχαστρο και πάλι τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.
Επίθεση σε βάρος αστυνομικών - Αντίδραση από την ΕΑΥΘ

Τη δικαιολογημένη αντίδραση της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προκάλεσε η άναντρη επίθεση σε βάρος στελεχών
της ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Δευτέρας 18 Μαΐου.
Εντελώς ξαφνικά και αναίτια, «άγνωστοι» επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ στις διμοιρίες
της ΥΑΤ που βρισκόταν πίσω από το Τουρκικό
Προξενείο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή
των οδών Ολυμπιάδος και Απ. Παύλου. Στη

συνέχεια, έστησαν οδοφράγματα και πυρπόλησαν κάδους, ενώ από τις μολότοφ
προκλήθηκαν φθορές σε έξι
σταθμευμένα οχήματα. Με
ανακοίνωσή της, η Ένωση
κάνει λόγο για δολοφονική
επίθεση και απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις πολιτικές
δυνάμεις να επιδείξουν υπεύθυνη στάση ώστε η χώρα
να βγει ενωμένη και δυνατή
από την κρίσιμη δοκιμασία που βιώνει και να
μην αναβιώσουν ημέρες διχασμού και κοινωνικοπολιτικής πόλωσης.
«Το γνωστό τρίπτυχο ‘πορεία διαμαρτυρίας επίθεση κατά των Αστυνομικών – βανδαλισμοί’
εκπληρώθηκε για ακόμα μια φορά, κι αποκάλυψε τις προθέσεις αυτών των ατόμων. Σε μια
εποχή που οι Έλληνες αστυνομικοί μάχονται
ποικιλοτρόπως για την εξασφάλιση της δημό-

σιας ασφάλειας, όπως έπραξαν με την ισχυρή
παρουσία τους στον Έβρο και καθ’ όλη τη διάρκεια της καραντίνας, θα περιμέναμε ότι οι
πολιτικές δυνάμεις της χώρας θα αναγνώριζαν
την αδιαμφισβήτητη προσφορά τους και θα
συνέβαλαν στην επίλυση των χρόνιων προβλημάτων τους. Αντ’ αυτού, παρατηρήσαμε ότι
η σταδιακή άρση των μέτρων συνοδεύτηκε
από ατυχείς πολιτικές επιλογές που εξέθεσαν
την Ελληνική Αστυνομία, προκάλεσαν το κοινό αίσθημα και είχαν αρνητικό επικοινωνιακό
πρόσημο. Τα λάθη αυτά, χρησιμοποιούνται ως
προπέτασμα ορισμένων πολιτικών προσώπων
που επιδιώκουν να δικαιολογήσουν την παραβατική συμπεριφορά ατόμων συγκεκριμένου
ιδεολογικού υπόβαθρου. Στη μέση αυτής της
αντιπαράθεσης, βρίσκονται για ακόμα μια
φορά οι Έλληνες αστυνομικοί, οι οποίοι κατά
συνήθεια χρησιμοποιούνται και στοχοποιούνται κατά το δοκούν», αναφέρει –μεταξύ άλλων- η ανακοίνωση της ΕΑΥΘ.
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ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑ
Γράφει ο Χρίστος Γκανάτσιος, αντιπρόσωπος της ΠΟΑΣΥ

Λίγο περισσότερα από δέκα χρόνια από τη ίδρυση της ¨ΟΜΑΔΑΣ ΔΙ.ΑΣ¨ και σχεδόν 40 χρόνια
από την ίδρυση της ιστορικής ¨ΟΜΆΔΑΣ ΖΗΤΑ¨.
Κι ενώ για τους ΖΗΤΑΔΕΣ η καταξίωση ήρθε σε
μια δύσκολη μεταπολιτευτική περίοδο, με υπηρεσιακές διώξεις, με υπηρεσιακό ¨κυνηγητό¨ με
πολιτικό φόντο, δεν μπορούμε να πούμε ότι ισχύει το ίδιο και για τους αστυνομικούς της ¨ΟΜΑΔΑΣ ΔΙ.ΑΣ¨. Βέβαια υπήρξε μια περίοδος ψευτο
κυνηγητού για όλους τους αστυνομικούς εξ’ αιτίας του πολιτικού κόμματος της Χρυσής Αυγής
αλλά κατάλαβαν ότι κυνηγούσαν μάγισσες και
φαντάσματα και έληξε άδοξα για αυτούς που
προσδοκούσαν θηράματα. Και φτάνουμε στο
έτος 2020 όπου ολόκληρη η ελληνική κοινωνία
έχει αποβάλλει παλιότερα ιδεολογικά κατάλοιπα
και ιδεολογικές προκαταλήψεις, κι έχει αναδείξει την Ελληνική Αστυνομία και τους Έλληνες
αστυνομικούς πρώτους στις προτιμήσεις των Ελλήνων πολιτών. Φυσικά και αυτό δεν έγινε από
τη μία μέρα στην άλλη, αλλά με το φιλότιμο, τον
ζήλο και τον επαγγελματισμό των συναδέλφων.
Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων οι διοικήσεις πάνε κι έρχονται με κάποιες από αυτές να
αφήνουν έργο, άλλες να περνάνε αδιάφορες κι
άλλες απλά να θυμάσαι ότι υπήρξαν στην υπηρεσιακή σου ζωή κάποτε. Ποτέ όμως ξανά στην
ιστορία της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης δεν
υπήρξε αντίστοιχη που να βγάζει τόσο μένος,
τόση εμπάθεια και τόση εκδικητικότητα κατά
των συναδέλφων και ειδικότερα των δικυκλιστών της ¨ΟΜΑΔΑΣ ΔΙ.ΑΣ¨. Το χειμώνα που μας
πέρασε βγήκε απόσπαση σε συνάδελφο για το
τμήμα πεζών περιπολιών γιατί τόλμησε να σχολιάσει αρνητικά σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης
τη λειτουργία της γραμματείας επειδή ταλαιπωρήθηκε για μια προσωπική του υπόθεση. Κι αν
υποθέσουμε ότι έπρεπε να στείλει η Δ.Α.Δ.Θ ένα
άτομο στην υπηρεσία Πεζών Περιπολιών, δεν
μπορούμε να δεχτούμε ότι έπρεπε να πάει ένας
αστυνομικός που βρίσκεται κάθε μέρα επάνω
σε μηχανή και όχι κάποιος από αυτούς που
εκτελούν υπηρεσία σε γραφείο και σε επιτελικές
θέσεις όπου εκεί είναι υπεράριθμοι.

-Ας μας εξηγήσουν πως γίνεται σε μια Διεύθυνση
όπου οι θέσεις είναι πάνω από τις οργανικές οι
συνάδελφοι που είναι στο δρόμο να είναι κάθε
χρόνο λιγότεροι;
-Ας μας εξηγήσουν πως γίνεται σε υπηρεσίες
σταθερής φύλαξης, να κατεβαίνουν αστυνομικοί από τις μηχανές για να πάνε να φυλάξουν,
την ώρα που οι συνάδελφοι στα γραφεία είναι
ουκ ολίγοι;
-Ας μας εξηγήσουν πως γίνεται να βγαίνει τρίμηνη απόσπαση για δύο άτομα για τη Διεύθυνση
Μεταγωγών και να κατεβαίνουν πάλι συνάδελφοι από τις μηχανές για να καλύψουν τις θέσεις
και μάλιστα από την ανατολική Θεσσαλονίκη
όπου η απόσταση για κάποιον που θα πάει, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 40 χιλιόμετρα.
-Ας μας εξηγήσουν πως ενώ οι προηγούμενες
αποσπάσεις πρέπει να ανανεωθούν, πρέπει πάλι
να πάνε συνάδελφοι από τις μηχανές; Και εντελώς τυχαία να είναι οι συνάδελφοι που σχολίασαν σε ανάρτηση του προέδρου Θ. Τσαϊρίδη για
την πολύωρη καθυστέρηση προσαγωγής αλλοδαπών σε ένα περιστατικό με ομάδες ΔΙ.ΑΣ;
-Ας μας εξηγήσουν που και πως έγινε η κατανομή των 50 συναδέλφων που μετατέθηκαν από
την Αθήνα.
-Ας μας εξηγήσουν πως γίνεται κατά την περίοδο των γιορτών των Χριστουγέννων οι ομάδες
ΔΙ.ΑΣ και οι σταθμοί ΖΗΤΑ να λείπουν από τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης και να φυλάνε στέκια
αλλοδαπών για τις μεταξύ τους διαμάχες. Πως
γίνεται να φυλάνε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο
της πόλης με συνθήκες ψύχους, σαν τα ξωτικά
του Άγιου Βασίλη; Πως γίνεται να κινούνται δύο
ομάδες ΔΙ.ΑΣ κι ένα ζευγάρι ΖΗΤΑ επάνω στο
πλακόστρωτο της Πλατείας Αριστοτέλους γιατί
γκρίνιαζε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης που εδρεύει εκεί;
-Ας μας εξηγήσουν πως γίνεται να έχουν μείνει
σχεδόν 90 λειτουργικά δίκυκλα στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ και σχεδόν 30 στην ομάδα ΖΗΤΑ;
-Ας μας εξηγήσουν πως γίνεται ο εκλεγμένος
αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ και Διοικητής μιας
υπηρεσίας να μην φροντίζει για το δίκαιο των

συναδέλφων και την υπηρεσιακή αδικία αυτών,
αλλά μόνο να συναινεί. Για ποιο λόγο τότε αποφάσισε να συμμετέχει στα συνδικαλιστικά δρώμενα;
-Ας μας εξηγήσουν πως γίνεται να μην έχει γίνει
ακόμα μια συγκέντρωση προσωπικού εδώ και
σχεδόν δέκα μήνες ώστε να γνωρίσουν οι συνάδελφοι την καινούργια διοίκηση και να εκθέσουν
τους προβληματισμούς τους;
Θα μπορούσα να γράψω τόσα και άλλα τόσα
στραβά της υπηρεσίας αλλά θα καταντούσα
κουραστικός. Είναι άλλο πράγμα να διοικείς,
άλλο πράγμα να είσαι αρχηγός και εντελώς άλλο
πράγμα να ηγείσαι. Πρέπει όμως να μάθει ο κόσμος και οι συνάδελφοι τι παιχνίδια παίζονται
στις πλάτες τους και πως κάποιοι περνάνε ζωάρα ενώ κάποιοι άλλοι με δέκα και πάνω χρόνια
στις μηχανές νιώθουν ότι δεν τους αναγνωρίζεται και δεν εκτιμάται τίποτα. Κάποιοι παλεύουν
κάθε μέρα έξω στους δρόμους με κρύο και με
ζέστη γιατί αυτό μάθανε, αυτό αγαπάνε κι αυτό
προτιμούν από τη βόλεψη σε κάποιο γραφείο
μέσω ενός πολιτευτή ή κάποιου γνωστού ενός
ανώτερου αξιωματικού.
Σεβαστείτε τον κόπο μας, τον ιδρώτα μας, τη
σωματική αλλά και ψυχική μας κόπωση και σταματήστε να βλέπετε φαντάσματα. Φωνάζουμε
και διαμαρτυρόμαστε γιατί αγωνιούμε για την
επόμενη ημέρα στην υπηρεσία και στο δρόμο.
Φωνάζουμε για να δώσουμε λύσεις σε απλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά εκεί
έξω και εσείς δε γνωρίζετε. Βγάλτε τις ωτοασπίδες και τις παρωπίδες και κλείστε τα αυτιά στις
κατηγορίες που εσκεμμένα σας βάζουν γνωστοί
και φίλοι. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν
σας και ούτε έχουμε σκοπό να δημιουργήσουμε.
Φροντίστε όταν θα φύγετε από εδώ να σας βλέπουν οι συνάδελφοι και να σας χαιρετάνε και όχι
να γυρνάνε το κεφάλι από την άλλη.
ΥΓ: ¨Ποτέ μη φοβάσαι να υψώσεις τη φωνή σου
για την αλήθεια και το δίκαιο εναντίον του ψέματος και της αδικίας. Αν το έκαναν όλοι αυτό,
ο κόσμος θα ήταν πολύ διαφορετικός¨.

Τράπεζα Σπόρων
Αστυνομικών

Δημήτρης Αποστόλου, Πρόεδρος Ομίλου Αστυνομικών Θεσσαλονίκης
Στο πιάτο του καθενός δίνεται καθημερινά
μια άτυπη, αθόρυβη αλλά σημαντικότατη
μάχη, για το αν θα κυριαρχήσει η άγευστη
και χωρίς μυρωδιά τροφή των υβριδίων.
Είναι παρά πολλές οι μέρες του χρόνου
που το ισοζύγιο της προσπάθειας βγαίνει
καθόλα αρνητικό μιας και η τροφική μας
αλυσίδα, είναι φουλ σε ντομάτες και πιπεριές και τόσα άλλα που έχουν χάσει μυρωδιά και νοστιμιά.
Στον ιδιαίτερο αυτό αγώνα της διατροφής,
συμμετέχουν αρκετές πρωτοβουλίες ανήσυχων ανθρώπων, που νωρίς εντόπισαν το
ζήτημα και παλεύουν να διατηρήσουν τον

απίστευτο πλούτο της χώρας που κινδυνεύει στα χρόνια μας. Στο ιδιαίτερο αυτό
θέμα η ομάδα του Ομίλου Αστυνομικών
Θεσσαλονίκης θα προσθέσει την δική της
έμπρακτη ευαισθησία. Τι θα κάνουμε; Θα
προσπαθήσουμε -στο μέτρο του δυνατού
πάντα- να συγκεντρώσουμε να φυλάξουμε και κυρίως να διαδώσουμε τον πλούτο
των τοπικών ποικιλιών στην αστυνομική
«οικογένεια» της Θεσσαλονίκης. Ώστε με
τον τρόπο και στον τόπο που θέλει ο καθένας να γεύεται τα οφέλη της τρίτης πιο
πλούσιας σε βιοποικιλότητα χώρας, της
Ελλάδας δηλαδή, αλλά και παράλληλα να

γίνουμε και προστάτες της.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε αυτή την
ιδέα και πρωτοβουλία, βρήκαμε σύμμαχο
τον Δήμο Θέρμης και τον δήμαρχο Θόδωρο Παπαδόπουλο. Αποδέχτηκε με χαρά να
παραχωρήσει ένα κομμάτι γης από τον
Δημοτικό τους Λαχανόκηπο. Με ψυχή της
προσπάθειάς τον συνάδελφο Χρήστο Τσολερίδη ξεκινάμε με τους πιο καλούς οιωνούς. Η κλιματική αλλαγή και η διατροφική
απειλή που πιθανόν να έρθει κατά τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ κάνει κάθε προσπάθεια
της δράσης αναγκαία, γιατί η ζωή χωρίς
νοστιμιά είναι πολύ φτωχή…
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Του αντιπροσώπου της ΕΑΥΘ
στην ΠΟΑΣΥ, Αλέξανδρου
Θεοδοσιάδη

Να βάλουμε
τέλος στην
κοροϊδία και τον
στρουθοκαμηλισμό

Έπειτα από 19 χρόνια υπηρεσίας σε θέσης ευθύνης πάντα στην πρώτη γραμμή, νομίζω ήρθε η ώρα να ξαναθυμίσουμε στην Πολιτεία ότι δώσαμε όρκο στην Πατρίδα κι όχι
στα πολιτικά οφέλη της εκάστοτε κυβέρνησης. Έξι χρόνια
πέρασα στην αθλητική βία, χρόνια δύσκολα με κινδύνους
σε όλα τα επίπεδα αλλά και περιορισμένη προσωπική -ιδιωτικη ζωή. Κάνοντας μια αναδρομή σε αυτά τα χρόνια,
εύλογα προέκυψαν τα παρακάτω ερωτήματα: για πόσο
ακόμα θα θεωρείται ο αστυνομικός υπηρέτης των Π.Α.Ε.;
Ως πότε θα αστυνομεύει έναν ιδιωτικό χώρο (στον οποίο
είναι κατά γενική ομολογία ανεπιθύμητος) χωρίς να αμείβεται για την εργασία του μόνο για να αναλαμβάνει τις
ευθύνες των Π.Α.Ε.;
Στο τελευταίο συνέδριο ανέβηκα στο βήμα και έθεσα ορισμένα από τα παραπάνω ερωτήματα στον πρόεδρο κ.Γερακαράκο για να λάβω ως απάντηση συνοπτικά ότι ίσως

χρειαστεί να διακόψουμε αγώνα ως συνδικαλισμός και να
θέσουμε την κυβέρνηση αλλά και τις Π.Α.Ε. προ των ευθυνών τους για να κερδίσουμε αυτό που αξίζουμε.
Δεν νοείται έν έτει 2020 με την εγκληματικότητα στη
χώρα να ανεβαίνει ραγδαία, να λείπουν περιπολικά από
τον τομέα τους για να συνοδεύουν ομάδες εκατομμυρίων, δεν νοείται αστυνομικοί να λείπουν από τις υπηρεσίες τους λαμβάνοντας μέτρα τάξης κι ασφαλείας σε χώρο
όπου θα έπρεπε να φυλάσσονται από ιδιωτική εταιρεία, η
οποία θα επωμιζόταν και όλες τις ευθύνες για λογαριασμό
της εκάστοτε Π.Α.Ε.
Εν κατακλείδι, θεωρώ πως η κοροϊδία και ο στρουθοκαμηλισμός πρέπει να τελειώσουν άμεσα κι εν όψει της νέας
σεζόν να απαιτήσουμε να παρθούν αποφάσεις για νέες
συνθήκες αστυνόμευσης στα γήπεδα εάν κι εφόσον αυτό
απαιτείται...

Άμεση και αποτελεσματική η αντίδραση της ΕΑΥΘ

Ιστοσελίδα ανασκεύασε
απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς
σε βάρος αστυνομικών
Προστατεύεται η αξιοπρέπεια και το κύρος του Έλληνα αστυνομικού
Την άμεση αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης προκάλεσε απαξιωτικό δημοσίευμα σε βάρος
των αστυνομικών, το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα
www.newsauto.gr στις 27 Ιουνίου 2020 με τίτλο: «Η Τροχαία σας «έκοψε» κλήση: Ποιά είναι τα δικαιώματά σας Πώς ακυρώνεται το πρόστιμο;».
Με εξώδικό της η ΕΑΥΘ ζήτησε την άμεση ανάκληση του
επίμαχου άρθρου και τη δημοσίευση της εξωδίκου δήλωσης στην ίδια στήλη που δημοσιεύτηκε το επίμαχο κείμενο.
Στο εξώδικο έκανε λόγο για δημοσίευμα που «βρίθει βαρύτατων, απαξιωτικών, επαίσχυντων και εξευτελιστικών χαρακτηρισμών και ανακριβειών» και για ισχυρισμούς που πλήττουν βαρύτατα την τιμή και την υπόληψη των αστυνομικών
«καθώς φέρονται να δρουν αυθαίρετα πέραν των ορίων της
νομιμότητας και των καθηκόντων τους, εξυπηρετώντας,
σύμφωνα με τον συντάκτη του κειμένου, ίδια συμφέροντα,
να συμπεριφέρονται προς τους πολίτες απαξιωτικά και υποτιμητικά, να παραβιάζουν συστηματικά τους νόμους, την
τήρηση των οποίων έχουν ορκιστεί να διαφυλάττουν, να ερ-

μηνεύουν την κείμενη νομοθεσία κατά το δοκούν».
Μετά το εξώδικο, ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος της, Θεόδωρος Τσαϊρίδης, του
εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του και μετέφερε το αίσθημα πικρίας που προκλήθηκε στους αστυνομικούς. Από πλευράς
του, ο ιδιόκτητης της ιστοσελίδας ανέφερε ότι δεν υπήρχε
πρόθεση να υποτιμηθεί ή να αμφισβητηθεί η προσφορά
των αστυνομικών στο κοινωνικό σύνολο, η οποία, όπως συνομολόγησε, είναι πολύ σημαντική. Μεταξύ των δυο μερών
αναπτύχθηκε ουσιαστικός διάλογος για τους απαξιωτικούς
χαρακτηρισμούς, το περιεχόμενο και την στόχευση του άρθρου. Ως απόρροια της συζήτησης, την επόμενη ημέρα, το
άρθρο ανασκευάστηκε και αφαιρέθηκαν όλοι οι προσβλητικοί και συκοφαντικοί χαρακτηρισμοί σε βάρος των αστυνομικών. Η Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την
αποκατάσταση της αλήθειας και δηλώνει ότι θα συνεχίσει
να μάχεται με κάθε μέσο για την περιφρούρηση της αξιοπρέπειας και του κύρους του Έλληνα αστυνομικού.
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Νέο έγγραφο της ΕΑΥΘ προς πολιτική και φυσική ηγεσία

Αξιολόγηση των στόχων
και ειδική υπηρεσία
Στη δυσάρεστη θέση να επανέλθει στο αίτημα
της για καθολική αξιολόγηση των ευπαθών
στόχων της ΓΑΔΘ και δημιουργία Υπηρεσίας
Φύλαξης Ευπαθών Στόχων στη Διεύθυνση
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, βρέθηκε η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Δύο
χρόνια μετά την πρώτη κατάθεση του σχετικού αιτήματός της, αναγκάστηκε να επανέλθει
καθώς στο μεσοδιάστημα δεν υπήρξε η παραμικρή μέριμνα για την αλλαγή της κατάστασης
και της προάσπισης της ζωής και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αστυνομικών.
Με επιστολή του προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, τον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη και άλλους υψηλόβαθμους
αξιωματικούς του Σώματος, το Προεδρείο της
ΕΥΑΘ ζητά –επιτέλους- τη δρομολόγηση της
λύσεων στα προβλήματα που καταγράφονται.
Στο έγγραφο γίνεται γνωστό ότι το Προεδρείο
πραγματοποίησε επίσκεψη σε διάφορα σημεία
της πόλης, όπου οι αστυνομικοί εκτελούν χρέη
σκοπού σε ευπαθείς στόχους και υπενθυμίζει
ότι έχουν περάσει σχεδόν δυο χρόνια από τότε
που απέστειλε την υπ’αριθμ. 88/2018 από
3-7-2018 επισυναπτόμενη πρόταση για την
δημιουργία Υπηρεσίας Φύλαξης Ευπαθών Στόχων στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.
«Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, σχεδόν τίποτα δεν
έχει αλλάξει και οι λόγοι που υπαγορεύουν την
ανάγκη υιοθέτησης της πρότασής μας παραμένουν αμετάβλητοι. Είχαμε αναφέρει με ακρίβεια και αριθμητικά στοιχεία τα προβλήματα
που παρουσιάζουν οι σκοπιές της ΓΑΔΘ. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα, η Ηγεσία να προχωρήσει
σε κάποιες λύσεις, οι οποίες ήταν πρόσκαιρες
και γρήγορα γυρίσαμε στην πρότερη κατάσταση. Ακόμα και η διακοπή ορισμένων φυλάξεων

-διότι αποδείχθηκε ότι δεν συνέτρεχαν πλέον οι
λόγοι που τις επιβάλλουν- σε σύντομο χρονικό
διάστημα άρθηκε και η Ελληνική Αστυνομία τις
επωμίζεται μέχρι σήμερα», αναφέρεται στην
επιστολή.
Κατά την παραμονή των συνδικαλιστικών
εκπροσώπων στα διάφορα φυλάκια σκοπών,
διαπιστώθηκε ότι σε πολλές από αυτές υπάρχουν πολλές φθορές που δεν επισκευάζονται
λόγω αμέλειας, με συνέπεια οι αστυνομικοί να
εκτίθενται σε κίνδυνο της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας τους. Για παράδειγμα,
εντοπίστηκαν σκοπιές χωρίς κλειδαριές, με
ασυντήρητα ή μη λειτουργικά κλιματιστικά,
με προβολείς που δεν λειτουργούν γιατί κανείς δεν προβλέπει την αντικατάσταση των
λαμπτήρων, ενώ παράλληλα, οι αστυνομικοί
εξέφρασαν παράπονα γιατί υπάρχουν σκοπιές που πλημμυρίζουν όταν βρέχει. Επίσης,
σε καμία σκοπιά δεν έχει γίνει απολύμανση ή
βιολογικός καθαρισμός, παράλειψη που παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στην εποχή
του κορονοϊού.
«Εντούτοις, επιβάλλεται να προχωρήσουμε σε
μια εκ βάθους αναθεώρηση του γενικότερου
τρόπου που φυλάσσονται οι ευπαθείς στόχοι.
Όπως ενημερωθήκαμε, σε σημαντικούς στόχους, εκτός του σκοπού διατίθεται πεζή περιπολία ενός μόνο ατόμου (!) ως επιπλέον συνδρομή. Φυσικά, η απόφαση αυτή αυτοακυρώνεται
καθότι για ευνόητους λόγους δεν επιτρέπεται
αστυνομικός να περιπολεί μόνος του. Ομοίως,
έχει παρατηρηθεί ότι σε αρκετά γραφεία πολιτικών κομμάτων-πρεσβειών δεν υπάρχουν
φυλάκια ή ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για
το αστυνομικό προσωπικό. Κατά συνέπεια, οι
συνάδελφοι μετατρέπονται σε άτυπους «θυρωρούς», χωρίς να εξασφαλίζονται οι προϋποθέ-

σεις για την ασφαλή εκτέλεση της υπηρεσίας
τους. Ακόμα πιο ακραία είναι η εκτέλεση υπηρεσίας σκοπού στα σκαλοπάτια μεταξύ ορόφων! Η λογική του ιθύνοντα νου χρήζει διερεύνησης και πρέπει να ελεγχθεί», τονίζουν τα μέλη
του Προεδρείου.
Για όλα τα παραπάνω, η Ένωσή ενημέρωσε
προφορικά τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή
Θεσσαλονίκης και τον Διευθυντή Αστυνομίας
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αμφότεροι διαβεβαίωσαν ότι θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες
ώστε να επισκευαστούν και να απολυμανθούν
οι σκοπιές.
«Ωστόσο, οι πολυάριθμοι φυλασσόμενοι στόχοι
και οι κατ’ εξακολούθηση παραβιάσεις των
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, δεν μας αφήνουν πολλά περιθώρια εφησυχασμού. Κι αυτό
γιατί όσο συνεχίζουν να εισάγονται νέοι στόχοι
χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η απόλυτη τήρηση
των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, ο αστυνομικός θα μετατρέπεται σε στόχο. Μόνο αν οι
παρεμβάσεις αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα
και δημιουργηθεί μια κεντρική Υπηρεσία που
θα ασχολείται σε βάθος με τη διάθεση των δυνάμεων και τα προβλήματα που ανακύπτουν,
θα αλλάξει η υφιστάμενη κατάσταση», υπογραμμίζουν.
Η Ένωσή επιμένει και επαναφέρει την πρόταση
για καθολική αξιολόγηση των ευπαθών στόχων
της ΓΑΔΘ και την δημιουργία Υπηρεσίας Φύλαξης Ευπαθών Στόχων στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, με αστυνομικούς που θα
προέρχονται από όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της ΓΑΔΘ. Οι συγκεκριμένες ενέργειες θα
αλλάξουν θεμελιωδώς τον τρόπο φύλαξης των
ευπαθών στόχων και θα θωρακίσουν υπηρεσιακά τους αστυνομικούς-σκοπούς της ΓΑΔΘ.

Δωρεά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

3.000 μάσκες για
τους αστυνομικούς
Στα στελέχη της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης
δόθηκαν οι 3.000 προστατευτικές
μάσκες που δώρισε ο Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός. Με ανακοίνωση
της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης εξέφρασε
τις θερμότατες ευχαριστίες τόσο
προς τον πρόεδρο της εθελοντικής φιλανθρωπικής οργάνωσης, κ.
Αντώνη Αυγερινό, όσο και προς τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της. «Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με την πράξη του αυτή, μας
φέρνει πιο κοντά στην εκπλήρωση
του κοινού μας στόχου για την δι-

ασφάλιση της δημόσιας υγείας και
την προστασία των αστυνομικών
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τις δύσκολες ημέρες
που διανύουμε, το βαθύ αίσθημα
προσφοράς προς τον συνάνθρωπο
και η αλληλέγγυα στάση του Ερυθρού Σταυρού απέναντι σε κάθε
άνθρωπο ή ομάδα που έχει ανάγκη, μας εμπνέει αισιοδοξία για το
μέλλον. Κι αυτό γιατί όσο υπάρχουν
άνθρωποι που ενδιαφέρονται για
τον συνάνθρωπό τους, μπορούμε
να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες»,
αναφέρει η ανακοίνωση.
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Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης
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Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

Εγκρίθηκε ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός
Τηρώντας αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για την αποφυγή διασποράς της πανδημίας του covid-19,
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε την
ετήσια Γενική Συνέλευσή της. Έλαβε
χώρα το απόγευμα της Παρασκευής
3 Ιουλίου 2020 στον Πολυχώρο Δεξιώσεων «Rose Garden», στο Ωραιόκαστρο.
Ο γενικός γραμματέας της Ένωσης,
Γεώργιος Χατζόπουλος, παρουσίασε
τον διοικητικό απολογισμό, ο οποίος
εγκρίθηκε από τα μέλη της Ένωσης
και αμέσως μετά ο ταμίας, Ιωάννης
Μαζνέικος παρουσίασε και ανέλυσε
τα στοιχεία του οικονομικού απολογισμού, λαμβάνοντας με τη σειρά του την έγκριση των μελών. Στη
συνέχεια, ο πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης, ανέπτυξε
όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβη η Ένωση το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ ανέλυσε και τις
προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί
προς την πολιτική και φυσική ηγεσία, καθώς και σε άλλα συναρμόδια
υπουργεία. Κατά την διάρκεια της
ομιλίας του τόνισε: «οι Έλληνες αστυνομικοί σε μία δύσκολη κατά κοινή
ομολογία περίοδο για την χώρα μας,
βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή τόσο
για εθνικά όσο και στα κοινωνικά ζητήματα και ανταποκρίθηκαν επάξια,
παρά τα πενιχρά μέσα τα οποία διαθέτουν. Κάτι το οποίο μέχρι σήμερα η Πολιτεία δεν έχει αναγνωρίσει
εμπράκτως».
Ακολούθησε η ομιλία του προέδρου
της ΠΟΑΣΥ, Γρηγόριου Γερακαράκου, ο οποίος προχώρησε σε μια ενδελεχή ενημέρωση για τα τρέχοντα
ζητήματα. Χαιρετισμούς απηύθυναν
ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας
Βορείου Ελλάδος, αντιστράτηγος
Κωνσταντίνος Σκούμας, ο βοηθός
Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή,
Κωνσταντίνος Σπανούδης, ο βου-

λευτής Ά Θεσσαλονίκης και Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
ΝΔ, Σταύρος Καλαφάτης, ο βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, Λεωνίδας Στολτίδης και ο εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, Γεώργιος Φεστερίδης. Αμέσως μετά έγιναν οι

καθιερωμένες βραβεύσεις αστυνομικών
και Υπηρεσιών, οι οποίοι με προθυμία και
ζήλο κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, εξιχνίασαν σημαντικές υποθέσεις και αναχαίτισαν επιτυχώς σοβαρά
επεισόδια που στόχευαν στη διατάραξη

της δημόσιας τάξης. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η βράβευση του πρώτου προέδρου
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κελεσίδη από τον κ.
Τσαϊρίδη.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής

Συνέλευσης, ο αντιπρόεδρος Οικονομικών
Θεμάτων της Ομοσπονδίας, Βασίλης Πανταζής, ενημέρωσε τους αστυνομικούς
αναλυτικά για την πρόταση που κατέθεσε
η Ομοσπονδία για το βαθμολόγιο, καθώς
επίσης και για όλα τα υπόλοιπα θέματα οι-

κονομικής φύσεως που απασχολούν
το προσωπικό. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με τις απαντήσεις των
ερωτήσεων που κατέθεσαν τα μέλη.
Να σημειωθεί ότι –εκτός από τους
προαναφερόμενους- με την παρουσία τους, τίμησαν την Συνέλευση ο
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου
Θεσσαλονίκης, αρμόδιος για θέματα της δημοτικής Αστυνομίας κ.
Δημήτρης Δαγκλής, ο Διευθυντής
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος Γεώργιος
Δούβαλης, ο Διευθυντής Ασφαλείας
Θεσσαλονίκης, ταξίαρχος Αντώνιος
Τζιτζής, ο Διευθυντής Αλλοδαπών
Θεσσαλονίκης, Αστυνομικός Διευθυντής, Απόστολος Χαβδούλας, ο
Διευθυντής Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, ταξίαρχος, Αριστείδης Μπαρμπούτης,
ο αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ,
Θεόφιλος Παπαδάκης, ο γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων & Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΠΟΑΣΥ,
Σταύρος Φέτκος, το μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΑΣΥ,
Δημήτριος Παδιώτης, το μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ, Γεώργιος Δεληγιώργης, το Προεδρείο της Ένωσης Αξιωματικών
Κεντρικής Μακεδονίας, τα Προεδρεία των Ενώσεων Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, Ημαθίας, Πιερίας, Σερρών, Φλώρινας, το
Προεδρείο της Ένωσης Στρατιωτικών
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος
Βορείου Ελλάδος της Αθλητικής Ένωσης κ. Γεώργιος Ζάχαρης, ο πρώην
πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Φωτόπουλος καθώς επίσης πολλοί συνάδελφοι και πολίτες.
Το προεδρείο της Ένωσης ευχαριστεί
τα μέλη της και όλους τους προσκεκλημένους, που παρευρέθηκαν στις
εργασίες του ανώτατου οργάνου.
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Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών
στην περιοχή που υπηρετεί ο/η
σύζυγος αστυνομικός

19

η φωνη των αστυνομικων

Δωρεά της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Δικαίωση για την προάσπιση του οικογενειακού θεσμού
Δεκτό έγινε το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για την άρση
της αδικίας αναφορικά με τη δυνατότητα συνυπηρέτησης των εκπαιδευτικών στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγος αστυνομικός.
Είχε προηγηθεί επιστολή της (μέσω ΠΟΑΣΥ),
προς τους υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως και Προστασίας του
Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας την
ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών.
Όπως είναι ήδη γνωστό, η συνυπηρέτηση των
συζυγών που ασκούν επαγγέλματα που διέπονται από το καθεστώς των μεταθέσεων, είναι
επιβεβλημένη για την προστασία της οικογένειας. Η συγκεκριμένη ανάγκη γίνεται ακόμα
μεγαλύτερη όταν αφορά αστυνομικούς, οι
οποίοι απασχολούνται σε κυλιόμενες βάρδιες, άστατα ωράρια και οι οικογένειές τους
συχνά αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα δύσκολες
και πιεστικές συνθήκες λόγω της φύσης της
εργασίας τους.
Η πρωτοβουλία της Ένωσης, η οποία είχε

ως σκοπό την προάσπιση του οικογενειακού
θεσμού, βρήκε άμεσα ανταπόκριση. Τα δύο
υπουργεία προχώρησαν στην άρση της μέχρι
σήμερα αδικίας και έκαναν τις απαραίτητες
αλλαγές στο άρθρο 20 του Ν.4703/2020.
Συγκεκριμένα, υπήρξε ειδική μέριμνα για την
απόσπαση εκπαιδευτικών συζύγων υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, η οποία προστέθηκε στο άρθρο 21Α του Ν.2946/2001.
Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: «το δικαίωμα
της παρ.1 παρέχεται και στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι του ένστολου
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού Σώματος και των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης. Στην
περίπτωση αυτή, ως στρατιωτική μονάδα
νοείται η αστυνομική, πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και το κατάστημα κράτησης
όπου παρέχει πραγματική υπηρεσία το εν
λόγω προσωπικό».
Στην επιστολή της, η ΕΑΥΘ είχε με απόλυτο

τρόπο ξεκαθαρίσει ότι η εξαίρεση που υπήρχε στην συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών στην
περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγος αστυνομικός, είχε διαταράξει τον προγραμματισμό
πολλών οικογενειών και είχε βαρύνει αισθητά
τον οικονομικό προϋπολογισμό τους. «Επιπλέον, βρισκόμενοι μπροστά σε ένα νέο κύμα
πανδημίας που μπορεί να επιφέρει κλείσιμο
των σχολειών και ανάγκη συνένωσης των οικογενειών, θα θέσει σε κίνδυνο την συνοχή
και την ισορροπία μεταξύ των μελών τους.
Επειδή ο θεσμός της οικογένειας προστατεύεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Συντάγματος, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν διακρίσεις και καθυστερήσεις για την επίτευξή του.
Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους,
παρακαλούμε όπως προβλεφθεί η συνυπηρέτηση των εκπαιδευτικών που είναι σύζυγοι
Αστυνομικών, σε εκπαιδευτική μονάδα της
περιοχής που υπηρετεί ο αστυνομικός», ανέφερε η ΕΑΥΘ στην επιστολή της προς τους
δύο υπουργούς.

Η ΕΑΥΘ συνεχίζει τη στήριξη των πολυτέκνων

Με μία συγκινητική κίνηση, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης δώρισε 91 υπηρεσιακά τζάκετ, αξίας 5.500 ευρώ, τα οποία διατέθηκαν
για την υλικοτεχνική ενίσχυση των διμοιριών της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες και με ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη ενέργεια «αποδεικνύει τον σεβασμό και την έμπρακτη υποστήριξη της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης στο έργο και την εν γένει προσφορά των αστυνομικών στο
κοινωνικό σύνολο και στην ασφάλεια της χώρας, ενώ παράλληλα μας γεμίζει χαρά και ικανοποίηση».

“ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο”

Δωρεά στην ΕΑΥΘ
για την υλικοτεχνική υποδομή των
αστυνομικών
Σε δωρεά ύψους 2.000 ευρώ στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, προχώρησε ο κ. Δημήτρης Μανάρης και το «ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο». Το χρηματικό ποσό
θα διατεθεί για την αγορά υλικοτεχνικής υποδομής των αστυνομικών της ΓΑΔΘ. Το προεδρείο της Ένωσης τον ευχαρίστησε θερμά και του απένειμε τιμητική πλακέτα εξαίροντας
την αλτρουιστική πράξη του, με την οποία επικοινωνεί το μήνυμα της ανιδιοτελούς προσφοράς και της αναγνώρισης του έργου που προσφέρουν οι αστυνομικοί στο κοινωνικό
σύνολο.

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

Πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση
της υπογεννητικότητας
Βοήθημα 500 ευρώ για 4ο τέκνο
Συνεχίζεται η έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη του θεσμού της οικογένειας από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
Ακόμη δύο μέλη ωφελήθηκαν από το εφάπαξ βοήθημα των 500
ευρώ, για την απόκτηση τέταρτου παιδιού.
Η απόφαση για την στήριξη της οικογένειας ελήφθη σε μία επο-

χή όπου τα στατιστικά κρούουν τον κώδωνα για την υπογεννητικότητα και ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση του προέδρου της
ΕΑΥΘ, Θεόδωρου Τσαϊρίδη. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς
είναι μέλη της Ένωσης δικαίωμα λήψης του βοηθήματος έχει μόνο
ο ένας.

Θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να προηγείται τηλεφωνικό ραντεβού.

Η φύση της δουλειάς 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

Συγκινητική η ανταπόκριση

Εθελοντική αιμοδοσία
από την ΕΑΥΘ
Η επόμενη την 18η Σεπτεμβρίου
Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η πραγματικά συγκινητική συμμετοχή των αστυνομικών στην εθελοντική αιμοδοσία
της Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Οι εβδομάδες της καραντίνας μείωσαν σημαντικά τα αποθέματα σε αίμα και για
αυτό και η συγκεκριμένη αιμοδοσία
ήταν ιδιάζουσας σημασίας. Ευτυχώς,
η έκκληση για στήριξη της τράπεζας
αίματος εισακούστηκε και δεκάδες
προσέτρεξαν για να προσφέρουν το
δώρο της ζωής.
Για πρώτη φορά, η αιμοδοσία της Ένωσης πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα
σε δυο σημεία για λόγους καλύτερης
εξυπηρέτησης αλλά και τήρησης των
μέτρων αποφυγής διασποράς της πανδημίας. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί

προσήλθαν -κατόπιν ραντεβού- στη
Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων
Θεσσαλονίκης όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, καθώς και στην αίθουσα Αιμοδοσίας εντός της Διεθνούς
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
Η ΕΑΥΘ ευχαριστεί θερμά όλους τους
αιμοδότες που συμμετείχαν και με τη
συμβολή τους στήριξαν όσους έχουν
ανάγκη. Η επόμενη ομαδική εθελοντική
αιμοδοσία έχει οριστεί και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 στο Αστυνομικό Μέγαρο.
Υπενθυμίζεται ότι κάθε αιμοδότης συνάδελφος 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.

Για πέμπτη χρονιά η ΕΑΥΘ στηρίζει τα παιδιά

Σχολικές τσάντες
για τα πρωτάκια
Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης δώρισε σχολικές τσάντες και γραφική ύλη
στα πρωτάκια του Δημοτικού Σχολείου
που είναι παιδιά μελών της. Ωστόσο, τα
μέτρα για την προστασία της δημόσιας
ασφάλειας επέβαλαν την ακύρωση της
προγραμματισμένης σχετικής εκδήλωσης
στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
Έτσι, οι δικαιούχοι παρέλαβαν τις τσάντες
τους, υγειονομικό υλικό και παιδικές μάσκες από τα γραφεία της Ένωσης, όπου

Νέα πρωτοβουλία από την Ένωση

Κάρτα μέλους
της ΕΑΥΘ

πολλοί από αυτούς προσήλθαν συνοδευόμενοι από τα παιδιά τους.
Να σημειωθεί ότι και φέτος η συμμετοχή
ήταν τεράστια και μοιράστηκαν περισσότερες από 250 τσάντες, ενώ τα ενθαρρυντικά σχόλια και η ικανοποίηση των μελών, συνεχίζουν να είναι ο μεγαλύτερος
αρωγός στο έργο της Ένωσης. Τέλος, η
ΕΑΥΘ ευχαριστεί θερμά το «ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο» που στήριξε την συγκεκριμένη ενέργεια με τα εξαιρετικά του προϊόντα.

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

