ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ

ΤΟ 2021

ΤΕΥΧΟΣ 08 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Υ.Θ.

Τρίγωνα κάλαντα χρόνια σας πολλά,
το 2020 πλάτη βάλαμε ξανά.
Τρίγωνα κάλαντα μέσα στον ιό,
ούτε επικίνδυνο ούτε ανθυγιεινό.
“Σας ευχαριστώ” ακούσαμε πολλά,
με ένα SMS την βγάλατε φθηνά.
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ΤΕΥΧΟΣ 08
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ Ε.Α.Υ.Θ.

Στον πόλεμο της
πανδημίας χωρίς
πυρομαχικά
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Editorial

Η ντροπή και ο σάκος του μποξ
Γράφει ο Θεόδωρος Τσαϊρίδης
Πρόεδρος 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

του Τριαντάφυλλου Τριανταφυλλίδη

Ακόμη ένας χειμώνας χωρίς
τα απαραίτητα. Μόνο που ο
φετινός έχει μια ιδιαιτερότητα, αφού εκτός από το κρύο,
υπάρχει και μια πανδημία που
αναγκάζει όλους μας να δουλεύουμε ασταμάτητα, ξεπερνώντας τους εαυτούς μας.
Ένα κράτος που απαιτεί να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας,
να είμαστε επαγγελματίες
αλλά αυτό όχι μόνο είναι ανύπαρκτο αλλά και επικίνδυνο!
Ακόμα υπάρχουν συνάδελφοι
χωρίς στολές και αλεξίσφαιρα.
Συζητάτε για διαχωριστικό στα
περιπολικά, όταν έπρεπε σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα από την παραλαβή τους
να πληρούν τις συγκεκριμένες
προδιαγραφές. Τα ατομικά
αντισηπτικά και οι υφασμάτινες μάσκες μάλλον θα έρθουν
στο… δέκατο κύμα της πανδημίας. Τα plexiglass μάλλον θα
τοποθετηθούν στην επόμενη
πανδημία. Για μέτρα στις υπηρεσίες δεν το συζητάμε.
Μαζί με άλλους συναδέλφους
επιχειρήσαμε στην Τσιμισκή
την 17η Νοεμβρίου. Καθημερινά γίνονται επιχειρήσεις με
συμμετοχή δεκάδων συναδέλ-

φων από διαφορετικές υπηρεσίες. Και μετά απορούν κάποιοι πως νοσούν τόσο εύκολα
οι αστυνομικοί...
Το κρύο το αντέχουμε. Τα
16ωρα τα αντέχουμε. Την πείνα την αντέχουμε. Το δούλεμα
σας δεν αντέχουμε!
«Σας ευχαριστώ και θα αναλάβω προσωπικά την έμπρακτη στήριξη σας», είπε ο πρωθυπουργός και ο κομματικός
στρατός έχασε την φωνή του...
Που είναι εξαφανισμένοι όλοι
οι βουλευτές της πόλης; Τι κάνατε για την έμπρακτη στήριξη
του αστυνομικού;

ΤΙΠΟΤΑ!
Και αυτά τα λέει αστυνομικός
που ζει τα ίδια και τα ίδια δύο
δεκαετίες τώρα και δεν έχει
δει έμπρακτη αναγνώριση από
καμιά κυβέρνηση. Πάμε στον
«πόλεμο» με «όπλα» το φιλότιμο
και την αυταπάρνηση, γιατί τα
πραγματικά «πυρομαχικά» το
κράτος «ξέχασε» να μας τα χορηγήσει.
Σας περιμένουμε στις επόμενες
εκλογές να μας πείτε τα «ΘΑ»
σας για την Αστυνομία…

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.

Να αφήσετε τα παιδιά και τις οικογένειες μας, έξω από
την πολιτική αντιπαράθεσή σας. Μας στερούνται για να
είμαστε:
• στον Έβρο, ώστε να αποτρέψουμε την μαζική εισβολή
από απέναντι
• στα νησιά και οπουδήποτε άλλου, για να συμμαζέψουμε
τα… ασυμμάζευτα των δικών σας, ανύπαρκτων μεταναστευτικών πολιτικών
• στις εθνικές και λοιπές εορτές, αφού και αυτές τις μετατρέψατε σε πεδίο μάχης και αντιπαράθεσης
Και εξαιτίας των δικών σας αντιπαραθέσεων, οι οικογένειες μας ζουν με το άγχος, αν κάθε 17η Νοέμβρη, 6η Δεκέμβρη ή διάφορες άλλες ημερομηνίες, θα επιστρέψουμε
σπίτια μας ή θα χτυπήσει το τηλέφωνο για να τους ενημερώσουν ότι βρισκόμαστε -το λιγότερο- τραυματίες στο
νοσοκομείο.

Επίσης, οι οικογένειες μας στερούνται επιπλέον, καθώς
πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για να αγοράσουμε
τη στολή μας, το αλεξίσφαιρο μας, να επισκευάσουμε το
περιπολικό, την μηχανή και το λεωφορείο. Δηλαδή, πράγματα που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να μας παρέχετε!
Και όλα αυτά συμβαίνουν εξαιτίας των δικών σας διαχρονικών αποτυχημένων πολιτικών, που έχουν μετατρέψει την
Αστυνομία σε σάκο του μποξ και «το παιδί για όλες τις δουλειές».
Μια ζωή, το πολιτικό σύστημα κρύβει, πίσω από την ΕΛ.
ΑΣ. τις αποτυχίες του, είτε αυτές λέγονται μνημόνια, είτε
λέγονται μεσοπρόθεσμα, είτε πανδημία, είτε βία στα γήπεδα…
Οπότε σας επιστρέφουμε την ντροπή με μια απλή ερώτηση: Ντρέπεστε για όλα τα παραπάνω;
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Όχι άλλα… «θα»

3η ανοικτή επιστολή
προς τους βουλευτές Θεσσαλονίκης
Αν ο αστυνομικός δεν στηριχθεί τώρα, πότε;
Προ των ευθυνών τους θέτει –για μία ακόμη
φορά- η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, τους βουλευτές όλων των κομμάτων που εκλέγονται στην Α’ και Β’ περιφέρεια.
Με 3η κατά σειρά επιστολή της, τους ενημερώνει για τα προβλήματα που ταλανίζουν τα
μέλη της και ζητά τη συνδρομή τους για την
οριστική επίλυσή τους.
Στην επιστολή της η Ένωση χαρακτηρίζει
«καταφανέστατη» τη διάσταση μεταξύ των
προεκλογικών υποσχέσεων και μετεκλογικών πράξεων της κυβέρνησης στον χώρο
της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία οδήγησε
στην περαιτέρω υποτίμηση του αστυνομικού
έργου. «Οκτώ μήνες μετά την έναρξη της
πανδημίας, ο αστυνομικός συνεχίζει να είναι
καθημερινά στην πρώτη γραμμή της μάχης
κατά της διασποράς του κορωνοϊού. Παρά τις
συνεχείς εξαγγελίες για αποσυμφόρηση των
χώρων εργασίας και υιοθέτηση μέτρων προστασίας, ακόμα δεν έχουν παρασχεθεί ούτε
τα απαραίτητα μέσα για την διασφάλιση της
υγείας του αστυνομικού προσωπικού. Πρωτίστως, σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός των
κρουσμάτων στους εργαζόμενους της Ελληνικής Αστυνομίας αυξάνεται εκθετικά. Αν δεν
βρεθεί τρόπος να ανακοπεί αυτό το κύμα, σύντομα ορισμένες Υπηρεσίες της ΓΑΔΘ δεν θα
μπορούν να λειτουργήσουν», υπογραμμίζει.
Αμέσως μετά παραθέτει τις πολυάριθμες
παραλείψεις των αρμοδίων, οι οποίες προκαλούν ολοένα και περισσότερα υπηρεσιακά
προβλήματα. Συγκεκριμένα:

- Οι περισσότερες Υπηρεσίες που εξυπηρετούν το κοινό δεν έχουν διαχωριστικούς
ακρυλικούς υαλοπίνακες (plexiglass) και οι
εργαζόμενοι έρχονται σε άμεση επαφή με
τους πολίτες.
- Δεν έχει θεσπιστεί ειδικό νομοθετικό
πλαίσιο για την τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων διαχωριστικών στα υπηρεσιακά
οχήματα, με στόχο την προστασία των Αστυνομικών και των κρατούμενων που εισέρχονται σε αυτά.
- Πολλοί Αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες της ΓΑΔΘ, εκτελούν υπηρεσία φύλαξης σε
πτέρυγες Covid-19 και σε νοσοκομεία, χωρίς
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Παράλληλα, σημαντικός αριθμός Αστυνομικών απασχολούνται στη φύλαξη ανήλικων ασυνόδευτων, βρεφών ή νηπίων, στα Νοσοκομεία.
- Ο ΕΟΔΥ είναι κυριολεκτικά «άφαντος» και
δεν μεταβαίνει σε Υπηρεσίες που έχουν κρούσματα, για να πραγματοποιήσει τεστ στο
προσωπικό.
- Η απουσία του ΕΟΔΥ από τις φυλακές,
εξαναγκάζει την Αστυνομία να οργανώνει
ολόκληρες επιχειρήσεις για τη μεταφορά
φυλακισμένων, ασθενών ή ύποπτων κρουσμάτων, στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
- Παρότι η φύση της εργασίας είναι ιδιαίτερη και επιβάλλει την θέσπιση ειδικού
πρωτοκόλλου διαχείρισης κρουσμάτων, στο
αστυνομικό προσωπικό εφαρμόζεται το γενικό πρωτόκολλο, το οποίο ανά πάσα στιγμή
τροποποιείται κατά το δοκούν.

- Δεν έχει προβλεφθεί ο κατάλληλος τρόπος
εμφάνισης στα Τμήματα Ασφαλείας, ατόμων,
τα οποία είναι υποχρεωμένα σε συγκεκριμένες ημέρες, να παρουσιάζονται σε αυτά, κατόπιν ανακριτικών κυρίως διατάξεων και όχι
μόνο. Στη Θεσσαλονίκη, ο αριθμός αυτός αγγίζει τα 500 άτομα σε συγκεκριμένα ΤΑ και
θα προκαλέσει τεράστιο συγχρωτισμό στα
Τμήματα.
Η ΕΑΥΘ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός
ότι η δεδομένη συγκυρία θα αφήσει το αποτύπωμά της και στην οικονομική κατάσταση
των αστυνομικών, οι οποίοι δεν θα πληρωθούν τις νυχτερινές ώρες εργασίας τους
για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο, λόγω
της υπέρβασης του ανώτατου ορίου ωρών.
Αυτό οφείλεται στην αναστολή αδειών και
την υπερεργασία.
«Δυστυχώς, η υπερπροσπάθεια του αστυνομικού προσωπικού δεν εκτιμάται στο ελάχιστο
και αυτό μας το απέδειξε και η δική σας αδιάφορη στάση. Ενώ, σας έχουμε αποστείλει δύο
επιστολές για την κατάσταση που επικρατεί
στο Σώμα και την ασυνέπεια λόγων και έργων
της κυβέρνησης σχετικά με την χορήγηση
εκτάκτου επιδόματος, αυτό που εισπράξαμε
είναι νεύματα συμπάθειας και μπόλικα «ΘΑ».
Με λύπη μας, πρέπει να σας επαναφέρουμε
στην ωμή πραγματικότητα. Προεκλογικά ευαγγελιζόσασταν ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι ψηλά στην ατζέντα σας αλλά… πιάσαμε
πάτο! Αν ο Έλληνας Αστυνομικός δεν στηριχθεί τώρα, πότε;», καταλήγει η επιστολή.

Επιστολή της ΕΑΥΘ στην πολιτική και φυσική Ηγεσία
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Πράξεις οι προτάσεις της ΕΑΥΘ
για τεστ στους αστυνομικούς
Σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία και τη θωράκιση της υγείας των
αστυνομικών απέναντι στο δεύτερο σαρωτικό κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού, ανέλαβε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
Είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τις επαφές με θεσμικά πρόσωπα για τη
συστηματική παρακολούθηση της υγείας του προσωπικού της ΓΑΔΘ και ξεκαθαρίζει ότι η συνεχής επαγρύπνηση και οι στοχευμένες παρεμβάσεις της,
αποδίδουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Σε αυτό το πλαίσιο, στις αρχές Νοεμβρίου κατέθεσε στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, υποστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο και
στους Αστυνομικούς Διευθυντές της ΓΑΔΘ τις προτάσεις της για τη βελτίωση της οριακής κατάστασης που επικρατεί στις αστυνομικές Υπηρεσίες
λόγω των πολλών κρουσμάτων Covid-19.
«Πολλοί διοικούντες έχουν κλείσει ερμητικά τα αυτιά και τα μάτια τους και προσποιούνται ότι δεν
βλέπουν την οριακή κατάσταση που επικρατεί
μέσα στο Σώμα. Τα κρούσματα σε συναδέλφους
μας είναι καθημερινά και ολοένα αυξανόμενα. Εν
αντιθέσει, η ιχνηλάτησή τους είναι επιφανειακή και
πρόχειρη, με αποτέλεσμα, οι αστυνομικοί να βγαίνουν σε καραντίνα ο ένας μετά τον άλλον. Όσο κι
αν κάποιοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την
πραγματικότητα, επαναλαμβάνουμε ότι εφόσον
δεν θωρακιστεί η λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών, σύντομα θα μπουν τα πρώτα ‘λουκέτα’»,
αναφέρει σε ανακοίνωσή της.
Η Ένωση υπογραμμίζει το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες αλλά και οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν λάβει μια σειρά απαραίτητων μέτρων για την προστασία των εργαζομένων τους και κατέθεσε
συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες είναι εύκολο να υιοθετηθούν καθώς
είναι άμεσα εφαρμόσιμες, ανέξοδες και θα περιορίσουν τις συνέπειες του
κορωνοϊού εντός της ΓΑΔΘ, έστω και με καθυστέρηση. Αυτές είναι:
Προσωπικό ασφαλείας
Οι αστυνομικές υπηρεσίες και τα γραφεία Τμημάτων που απασχολούνται στην περαίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών να λειτουργούν με
προσωπικό ασφαλείας για την αποφυγή συγχρωτισμού.
Ενημέρωση πολιτών
Να υπάρξει εκστρατεία ενημέρωσης από τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και τα συναρμόδια υπουργεία ώστε οι πολίτες να μην προσέρχονται στις αστυνομικές υπηρεσίες για ζητήματα που δεν είναι σημαντικά.
Σταθερές βάρδιες

Οι βάρδιες των εποχούμενων και σταθερών περιπολιών να χωριστούν σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων και να μην επιδέχονται αλλαγές. Έτσι θα περιοριστεί ο αριθμός των ατόμων που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.
Ηλεκτρονικά παραπεμπτικά από το ΚΙΘ
Τα παραπεμπτικά από το Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης για τους Αστυνομικούς
που είναι ύποπτα κρούσματα Covid-19, να εκδίδονται ηλεκτρονικά για να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και να προστατεύονται οι αστυνομικοί που
εργάζονται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, το ιατρικό προσωπικό του
ΚΙΘ και η δημόσια υγεία.
Εκπαίδευση του προσωπικού του ΚΙΘ για rapid tests
Συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες της, η Ένωση με επιστολή της στον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο
Μιχαήλ Καραμαλάκη, πρότεινε την εκπαίδευση του
υγειονομικού προσωπικού του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης (ΚΙΘ) στη διενέργεια τεστ και την
εφαρμογή τους στο αστυνομικό προσωπικό και στις
Υπηρεσίες της ΓΑΔΘ που έχουν κρούσματα κορωνοϊού.
Ικανοποιήθηκαν οι δύο προτάσεις της ΕΑΥΘ
«Με ικανοποίηση ενημερωθήκαμε ότι η ανωτέρω
πρόταση της Ένωσης υιοθετήθηκε και με απόφαση
της Ηγεσίας, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης εφοδιάστηκε με 2000 rapid tests. Ειδικότερα, τα 1.500 παρασχέθηκαν στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, ενώ τα
υπόλοιπα 500 χορηγήθηκαν στο Περιφερειακό Ιατρείο της ΔΑΕΘ. Ήδη, εξειδικευμένο προσωπικό του ΚΙΘ εκπαιδεύτηκε στη σωστή χρήση των τεστ και
πλέον είναι σε θέση να αρχίσει τους ελέγχους», ανακοίνωσε η Ένωση.
Οι μόνες εκκρεμότητες ήταν η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του κατάλληλου
χώρου για την πραγματοποίηση των ελέγχων και μια ηλεκτρονική διαδικασία
που επιβάλλεται να γίνει από πλευράς της Υπηρεσίας.
«Για να μην έχουμε υπηρεσιακές εκτροπές και αστοχίες, επαναλαμβάνουμε
ότι τα τεστ αφορούν, αποκλειστικά και μόνο, το αστυνομικό προσωπικό. Επίσης, στη συνάντηση που είχαμε με την Ηγεσία της ΓΑΔΘ και τον Διευθυντή
του ΚΙΘ, μεταξύ άλλων, θέσαμε και το θέμα της άυλης συνταγογράφησης. Με
ταχείς ρυθμούς, η πρότασή μας υλοποιήθηκε και πλέον το ΚΙΘ δύναται να την
εφαρμόσει, προσφέροντας στους συναδέλφους μας τη δυνατότητα έκδοσης
ιατρικών συνταγών εξ αποστάσεως, μέσω μιας απλής, ασφαλούς, και προσιτής διαδικασίας για όλους», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Οι καταλήψεις
εκκενώνονται,
οι δυνάμεις
παραμένουν
Ζητά τη διακοπή της φύλαξης ιδιωτικού κτηρίου
Τη διακοπή της φύλαξης ιδιωτικού κτηρίου, το οποίο εκκενώθηκε
από τις αστυνομικές δυνάμεις μετά από πολύχρονη κατάληψή του,
ζητά η Ένωση Αστυνομική Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης με επιστολή της
προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σε αυτήν, η Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιτυχή επιχείρηση εκκένωσης ακινήτου στην οδό Ολύμπου, το οποίο βρισκόταν
υπό κατάληψη. Χρησιμοποιούνταν ως στέκι αντιεξουσιαστών και ορμητήριο για επιθέσεις κατά αστυνομικών σε επεισόδια. Αυτό το καταμαρτυρούν και τα ευρήματα της Αστυνομίας από το εσωτερικό του
κτηρίου, ενώ να σημειωθεί ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να
υπάρξει σύλληψη, καθώς δεν βρέθηκαν άτομα στο εσωτερικό του.
Μετά την εκκένωση του ακινήτου, τελέστηκαν όλες οι απαραίτητες
εργασίες ώστε να αποτραπεί η ανεμπόδιστη επανακατάληψή του.
Όμως, οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τη φύλαξή του και δεν έχει αποσαφηνιστεί ο χρόνος της αποδέσμευσής
τους. «Χωρίς να έχουμε διάθεση να επισέλθουμε στον επιχειρησιακό
σχεδιασμό, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τις αντιρρήσεις μας

για την απόφαση συνεχούς φύλαξης ενός ιδιωτικού κτηρίου από δεκάδες αστυνομικούς», αναφέρει η Ένωση στην επιστολή της.
Όπως τονίζει, η Αστυνομία ενήργησε ως όφειλε και εκκένωσε το
ακίνητο, πλην όμως η παρουσία διμοιριών στην είσοδό του αποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός αφορούσε αποκλειστικά τις ενέργειες που
έπρεπε να γίνουν μέχρι τη στιγμή της εκκένωσης. Κατόπιν δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόβλεψη για το μέλλον του κτηρίου, ο
ιδιοκτήτης δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προστασία της
περιουσίας του, κι ως εκ τούτου το βάρος επωμίζεται και πάλι το
αστυνομικό προσωπικό της ΔΑΕΘ.
«Σε μια εποχή που η Ελληνική Αστυνομία ενεργεί σε πολλά και δύσκολα πεδία, η ακινητοποίηση δυνάμεων έξω από ιδιωτικά κτήρια
αποτελεί απαγορευτική πολυτέλεια. Η κατασπατάληση δυνάμεων
κοστίζει ακριβά τόσο στη δημόσια ασφάλεια, όσο και στις εσωτερικές λειτουργίες των Υπηρεσιών. Παρακαλούμε για την παρέμβασή
σας ώστε να διακοπεί η επιζήμια φύλαξη, όπως επίσης να οριοθετηθεί η δράση των αστυνομικών δυνάμεων στα εκκενωμένα κτήρια για
να μην επαναληφθούν τέτοια περιστατικά», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναγνωρίζεται η προσφορά της ΕΛ.ΑΣ.

Δωρεά υπηρεσιακών τζάκετ
Η ΕΑΥΘ αξιοποίησε τα 2.000€ από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου

Για την αγορά υπηρεσιακών τζάκετ θα διατεθεί το ποσό

μόσια το Ίδρυμα Παπαγεωργίου καθώς «τέτοιες ενέρ-

των 2.000 ευρώ που δώρισε το Ίδρυμα Παπαγεωργίου

γειες αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση της προσφο-

στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

ράς της Ελληνικής Αστυνομίας» και δίνουν δύναμη

Τα τζάκετ θα δοθούν στους αστυνομικούς των ΑΤ της

στους αστυνομικούς να αντιμετωπίσουν συστρατευ-

Διεύθυνσης Αστυνομίας.

μένοι τις κοινωνικές και υπηρεσιακές δυσκολίες που

Η Ένωση αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δη-

βιώνουν.
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Αίτημα της ΕΑΥΘ για αποδέσμευση αστυνομικών από τη φύλαξη ανηλίκων

Σε κίνδυνο η υγεία των
αστυνομικών στα νοσοκομεία
Υπόμνημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Την αποδέσμευση του προσωπικού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης από την προστατευτική φύλαξη
ανηλίκων στα νοσοκομεία και την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να μην αποδυναμωθεί επιπλέον το
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, που ήδη έχει αρκετά κρούσματα κορωνοϊού, ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης, με υπόμνημά της προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Στο υπόμνημα των 1.077 λέξεων, η ΕΑΥΘ ζητά τη συνδρομή
του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για τη διευθέτηση μίας κατάστασης η οποία,
δεδομένης της πρωτοφανούς
κατάστασης που επικρατεί
στη χώρα και ιδίως στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, λόγω της πανδημίας και
της εξάπλωσης του Covid-19,
δυσχεραίνει την εκτέλεση των
καθηκόντων των αστυνομικών
και θέτει σε άμεσο κίνδυνο την
υγεία των ίδιων και των οικογενειών τους.
Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των
αμέτρητων καθηκόντων, με τα
οποία είναι επιφορτισμένο το
Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας,
είναι και η προστατευτική φύλαξη ανηλίκων σε δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με το άρθρο 118
του Π.Δ. 141/1991.
Σκοπός θεσπίσεως της ανωτέρω
διατάξεως είναι η προστασία της
δημόσιας τάξης, η οποία οριοθετείται ως αυτοτελές έννομο
αγαθό στον Ποινικό Κώδικα και
έχει διφυή χαρακτήρα, δηλαδή
αποτελεί τόσο κρατικό όσο και
κοινωνικό έννομο αγαθό.
Βέβαια, όταν θεσπίστηκε ο θεσμός της προστατευτικής φύλαξης ανηλίκων πριν από 30
χρόνια, ο νομοθέτης δεν είχε
σε καμία περίπτωση προβλέψει

την κατάσταση που επικρατεί
σήμερα με την πληθώρα κυρίως ασυνόδευτων αλλοδαπών
ανηλίκων, τα οποία τίθενται σε
καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.
Σκοπός του νομοθέτη, τότε,
ήταν η μέριμνα για τα παιδιά
που κινδύνευαν ή έφευγαν από
το σπίτι τους, περιστατικά μικρά στον αριθμό που εύκολα
μπορούσε να τα διαχειριστεί η
ελληνική αστυνομία.
Σήμερα, σε καθημερινή βάση,
πληθώρα αστυνομικών διατίθενται προς προστατευτική
φύλαξη ανηλίκων στα νοσοκομεία. Οι ανήλικοι αυτοί, κυρίως
αλλοδαποί, φυλάσσονται σε
νοσοκομεία, λόγω ανηλικότητας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι
προβλεπόμενες διαδικασίες και
να μεταφερθούν μετέπειτα σε
δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων.
Πέραν όλων αυτών, εκτιμούμε
ότι τα ασυνόδευτα ανήλικα,
οποιασδήποτε καταγωγής και
εθνικότητας, έχουν την ανάγκη στήριξης από ειδικούς της
ψυχικής υγείας, όπως ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς
κλπ., και όχι την φύλαξη από
αστυνομικούς μέσα σε ένα νοσοκομείο.
«Η παραμονή των συναδέλφων
στα νοσοκομεία εγκυμονεί άμε-

σους κινδύνους για την υγεία
τους, των οικογενειών τους
αλλά και εν γένει του κοινωνικού συνόλου. Η πολύωρη παραμονή τους σε αυτούς τους
χώρους χωρίς κανένα προστατευτικό για αυτούς μέσο, τους
εκθέτει σε μεγάλο βαθμό στον
ιό σε καιρό πανδημίας. Το ίδιο
φυσικά ισχύει και για τα ανήλικα που βρίσκονται στον χώρο
του νοσοκομείου αφού παραμένουν σε αυτόν για αρκετές
μέρες μέχρι να πάνε σε κάποια
δομή. Ένα υγιές ανήλικο λοιπόν
παραμένει στον «κρύο» χώρο
του νοσοκομείου σε περίοδο
πανδημίας ενώ θα έπρεπε να
βρίσκεται σε δομή φιλοξενίας
με εξειδικευμένο προσωπικό να
φροντίζει για την καθημερινότητά του. Σήμερα η πλειονότητα
των πολιτών που προσέρχονται
στα νοσοκομεία νοσούν κυρίως
από κορωνοϊό. Για το ιατρικό,
το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, με το οποίο έρχονται
σε επαφή οι αστυνομικοί, υπάρχει μέριμνα και λαμβάνονται τα
μέτρα για την προστασία του,
ενώ οι αστυνομικοί όπως και
τα παιδιά που βρίσκονται σε
προστατευτική φύλαξη, είναι
εκτεθειμένοι αναμένοντας σε
χώρους μη προστατευμένους,
αυξάνοντας κατά πολύ τις πιθανότητες να έρθουν σε επα-

φή με τον κορωνοϊό και ακόμη
και να νοσήσουν. Σε μία τέτοια
περίπτωση, πέραν του ίδιου
του αστυνομικού διασαλεύεται
η υγεία του οικογενειακού περιβάλλοντος του αστυνομικού
αλλά και των υπολοίπων συναδέλφων του καθώς και των πολιτών, αφού ο αστυνομικός που
σήμερα είναι διατεταγμένος σε
υπηρεσία προστατευτικής φύλαξης ανηλίκου σε νοσοκομείο,
την επομένη θα εκτελέσει υπηρεσία στην οποία θα έρχεται σε
άμεση επαφή με τους πολίτες ή
με κρατουμένους, ενώ είναι προφανές πως μπορεί να διατεθεί
σε υπηρεσία εντός του Αστυνομικού Καταστήματος ερχόμενος
σε επαφή με πληθώρα συναδέλφων, με αποτέλεσμα να διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων
που είναι πιθανό να μεταδοθεί
και να διασπαρθεί ο ιός», αναφέρεται στο υπόμνημα.
Φυσικά, ευνόητο είναι πως
εκτός από την υγεία των αστυνομικών, των οικογενειών τους
αλλά και τη δημόσια υγεία, τίθεται σε διακινδύνευση η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών
της Ελληνικής Αστυνομίας και
η δημόσια τάξη, διότι εφόσον
κάποιος αστυνομικός βρεθεί
θετικός στο κορωνοϊό τίθεται
σε καραντίνα δεκατεσσάρων
ημερών.
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Διορία στην Πολιτεία μέχρι το τέλος του χρόνου

Δικαστική διεκδίκηση

της απλήρωτης νυχτερινής
εργασίας
Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΕΑΥΘ
Διορία στην Πολιτεία, μέχρι την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020, να
προχωρήσει στη λήψη μέτρων σε ό,τι αφορά την πληρωμή του
συνόλου της νυχτερινής εργασίας για το αστυνομικό προσωπικό,
έδωσε με ομόφωνη απόφασή του, το διοικητικό συμβούλιο της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Σε διαφορετική
περίπτωση, ξεκαθάρισε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη και σε
αυτό το πλαίσιο είχε ήδη συνάντηση με τον Νομικό Σύμβουλό
της, Θάνο Χαριστό.
«Επειδή οι γενικολογίες, η εξαίρεσή μας από κάθε έμπρακτη
αμοιβή και η παραπομπή των αιτημάτων μας «από τον Άννα στον
Καϊάφα», αποτελούν κατάφωρο εμπαιγμό και υποβαθμίζουν τις
συνθήκες εργασίας μας, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας
και να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας στην πληρωμή έκαστης
δεδουλευμένης ώρας εργασίας», αναφέρει η Ένωση σε σχετική
ανακοίνωσή της.
Να σημειωθεί ότι μετά την υπ’αριθ. 44/2020 από 27-4-2020
πρόταση της Ένωσης προς την ΠΟΑΣΥ για αύξηση του ανώτατου
μηνιαίου και ετήσιου ορίου των ωρών νυκτερινής απασχόλησης
και την αποπληρωμή του συνόλου των δεδουλευμένων νυχτερινών ωρών εργασίας του αστυνομικού προσωπικού, το προεδρείο
της ΕΑΥΘ ενέτεινε την προσπάθεια ανάδειξης του ζητήματος.
Έθεσε το θέμα, μεταξύ άλλων, σε συνάντηση που είχε με τους
Βουλευτές Θεσσαλονίκης του Κινήματος Αλλαγής, οι οποίοι κατέθεσαν σχετική ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών.
Η απάντηση του υπουργείου, εκτός από αποκαρδιωτική για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, απέδειξε για πολλοστή φορά την
έλλειψη μέριμνας και δικαιοσύνης από πλευράς των κυβερνώντων.

Η πληρωμή των αστυνομικών για εργασία που έχουν ήδη παράσχει, οφείλει να είναι αυτονόητη σε ένα ευνομούμενο κράτος.
Πολλώ δε μάλλον, όταν η υπέρβαση του ανώτατου ορίου των
ωρών νυχτερινής απασχόλησης οφείλεται στην αναστολή
αδειών, την αδιάλειπτη εργασία και την πλήρη επαγρύπνηση
του προσωπικού λόγω των ειδικών και δυσμενών συνθηκών
που αντιμετώπισε η χώρα κατά το τρέχον έτος (Covid-19, μεταναστευτικό, φύλαξη συνοριογραμμής Έβρου, κ.α.).
«Απαιτούμε με την ίδια ευκολία που αναστέλλονται οι άδειες
και ψηφίζονται νομοθετικές ρυθμίσεις, να πραχθεί επιτέλους
το αυτονόητο και να αποπληρωθούν όλες οι ώρες των δεδουλευμένων ωρών νυχτερινής εργασίας για το έτος 2020. Επιπλέον, οι υπαίτιοι της υπέρβασης των ωρών πρέπει να ελέγχονται κι εντός του Σώματος. Ειδικότερα, όταν στην εφαρμογή
του POL φαίνεται ξεκάθαρα ότι πολλοί αστυνομικοί έχουν
υπερβεί το όριο των ωρών νυχτερινής εργασίας, όσοι συνεχίζουν να τους διαθέτουν σε νυχτερινές βάρδιες επιβάλλεται να
ελέγχονται διεξοδικά, πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν συνάδελφοι της ίδιας Υπηρεσίας που είναι πολύ κάτω του ορίου
και δεν διατίθενται σε νυχτερινή υπηρεσία», υπογραμμίζει η
ΕΑΥΘ.
Παράλληλα, η Ένωση εκτός από την επαναφορά του αιτήματος για αύξηση του ανώτατου μηνιαίου και του ετήσιου ορίου
των ωρών νυκτερινής απασχόλησης, διεκδικεί την επαναφορά
των 64 ωρών νυχτερινής εργασίας το μήνα για κάθε αστυνομικό, ενώ σε περίπτωση αναστολής αδειών λόγω υπηρεσιακών
αναγκών, την μη οριοθέτηση αυτών.

ΔΩΡΈΑΝ νομική

κάλυψη για τα μέλη μας
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

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.

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

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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Αποκαρδιωτική η εικόνα του ΑΤ Ευόσμου

Αντιμέτωπο με το… λουκέτο
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αναφορικά με την αποκαρδιωτική υπηρεσιακή εικόνα του ΑΤ Ευόσμου. Καλεί την Ηγεσία
της ΕΛ.ΑΣ. να προχωρήσει στην άμεση ενίσχυσή του με προσωπικό και να μειώσει τις
ενισχυτικές υπηρεσίες. Διαφορετικά, προειδοποιεί ότι το ΑΤ θα οδηγηθεί με μαθηματική
ακρίβεια στο… κλείσιμο!
Η Ένωση επισκέφθηκε το ΑΤ Ευόσμου, προκειμένου να δώσει στα στελέχη του τα υπηρεσιακά τζάκετ που δώρισε η «ISOMAT». Η επίσκεψη στάθηκε η αφορμή να συζητηθούν
τα πολλά προβλήματα που ταλανίζουν το συγκεκριμένο Τμήμα, το οποίο αστυνομεύει
τον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της βόρειας Ελλάδας.
Όπως έγινε γνωστό, με τις εσωτερικές μεταθέσεις, η Υπηρεσία ενισχύθηκε «στα χαρτιά»
με έναν αστυνομικό, ο οποίος όμως είναι αποσπασμένος σε άλλη Υπηρεσία και ουδέποτε παρέδωσε φύλλο πορείας. Παρότι οι ανάγκες του Τμήματος για ανακριτικούς υπαλλήλους είναι τεράστια, η Διεύθυνση Αστυνομίας δείχνει να μην ενδιαφέρεται για την
επάνδρωσή του και απόδειξη αυτού, είναι η απόσπαση προσωπικού από το ΑΤ προς το
Επιτελείο της. Οι συνολικές αποσπάσεις από το ΑΤ Ευόσμου προς άλλες Υπηρεσίες είναι
16, αριθμός δυσθεώρητος για την υπάρχουσα δύναμή του και τις αυξημένες αρμοδιότητές του. Όμως, ακόμα και κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, το Τμήμα συνεχίζει,
ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να ενισχύει άλλα ΑΤ!
Οι πρόσφατες 30 αποσπάσεις στη ΓΑΔΘ από άλλες Υπηρεσίες της επικράτειας, έδωσαν
μια μεγάλη ευκαιρία για ενίσχυση του Τμήματος. Ωστόσο, και πάλι το ΑΤ Ευόσμου παραλήφθηκε και ούτε ένας Αστυνομικός δεν αποσπάστηκε σε αυτό. Τα ανωτέρω έχουν
ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αποδυνάμωση του Τμήματος. Οι αστυνομικοί με δυσκολία ανταπεξέρχονται πλέον στα καθήκοντά τους και ο πίνακας υπηρεσίας καταρτίζεται
με… «αλχημείες». Επιπλέον, πολλοί αστυνομικοί αναγκάζονται να προστρέχουν στην
Υπηρεσία σε ώρες εκτός υπηρεσίας για να περαιώσουν υπηρεσιακές ενέργειες (επιδόσεις, καταθέσεις, κτλ). Φυσικά, η έγκαιρη χορήγηση των ημερήσιων αναπαύσεων δεν
είναι καθόλου δεδομένη, εντείνοντας την κόπωση του προσωπικού.
«Πλέον, κανείς δεν πείθεται από το προσποιητό ενδιαφέρον της Ηγεσίας, το οποίο κατά
κύριο λόγο είναι βραχύχρονο και εκδηλώνεται μόνο εάν έχει προκύψει κάποιο ανυπέρβλητο κώλυμα…», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση.

Πολλά και χρόνια προβλήματα - Αναζητούνται λύσεις

Αυτοψία της ΕΑΥΘ σε έξι ΑΤ
και την υποδιεύθυνση Μεταγωγών
Πάντα στο πλευρό των αστυνομικών και αναζητώντας λύσεις στα
πολλά και χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε αυτοψία σε
έξι Αστυνομικά Τμήματα και την υποδιεύθυνση Μεταγωγών. Κατέγραψε τις ελλείψεις, ήρθε αντιμέτωπη με την αποκαρδιωτική εικό-

Για τις ελλείψεις
στα Αστυνομικά
Τμήματα Αμπελοκήπων και Δέλτα
ενημερώθηκε η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης,
κατά τη διάρκεια
επίσκεψής της σε
αυτά για την παράδοση υπηρεσιακών τζάκετ στα
στελέχη τους.
Και τα δύο τμήματα αντιμετωπίζουν τεράστιο
πρόβλημα με την
έλλειψη αστυνομικού προσωπικού και τις χρόνιες αποσπάσεις
σε άλλες Υπηρεσίες. Παρότι η
οργανική δύναμη του ΑΤ Δέλτα
είναι 50 αστυνομικοί, η υπάρχουσα δύναμη είναι μόλις 37.

Σημαντικές ελλείψεις
προσωπικού

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και
στο ΑΤ Αμπελοκήπων όπου η ελάχιστη δύναμη του Τμήματος εξαναγκάζει τους αστυνομικούς να

Χρόνια και άλυτα προβλήματα
τέλεσμα τα υφιστάμενα προβλήματα να
διαιωνίζονται. Παρότι, η Υπηρεσία καθημερινά ενισχύεται με περίπου δέκα αστυνομικούς από διάφορα Τμήματα, αυτό
δεν μεταβάλλει ουσιωδώς την υπηρεσιακή
κατάσταση. Οι αρμοδιότητες της υποδιεύθυνσης Μεταγωγών-Δικαστηρίων είναι
μείζονος σημασίας και η εύρυθμη λειτουργία της είναι καθοριστική για τη δημόσια
ασφάλεια. Η μεταγωγή κρατουμένων απαιτεί μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό
που έχει οξυμένα αστυνομικά αισθητήρια,
επιχειρησιακή ετοιμότητα και μπορεί να
αντιδράσει αντανακλαστικά σε απρόβλεπτες καταστάσεις.
Επιπλέον, κατά το παρελθόν η Ένωσή έχει
καταγγείλει κατ’ εξακολούθηση τις μεταγωγές ασθενών κρατουμένων των φυλακών Διαβατών, οι οποίοι επικαλούνται

να που παρουσιάζουν πολλά ΑΤ και σημείωσε τα παράπονα των
αστυνομικών.Ήδη μέρος των προβλημάτων έχει επιλυθεί μετά
την παρέμβαση της Ένωσης, ενώ οι προσπάθειες θα συνεχιστούν
μέχρι τα αστυνομικά τμήματα να σταματήσουν να αποτελούν το
«αποπαίδι» της ΓΑΔΘ.

Πολυάριθμες οι αποσπάσεις
στα ΑΤ Αμπελοκήπων και Δέλτα

Υποδιεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων

Για τα χρόνια και άλυτα προβλήματα που
ταλανίζουν την τόσο ευαίσθητη και καίρια
υποδιεύθυνση Μεταγωγών – Δικαστηρίων, ενημερώθηκε η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης κατά την επίσκεψή της στην Υπηρεσία για τη διανομή
υπηρεσιακών τζάκετ που δώρισε η εταιρία
«Κ&Ν EFTHYMIADIS S.A.».
Εδώ και χρόνια, η υποδιεύθυνση Μεταγωγών-Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης δεν
ενισχύεται με μόνιμο προσωπικό, με απο-
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τον χαρακτηρισμό «επείγον» σε κάθε μορφής αδιαθεσία που αισθάνονται. Καθώς
σε τέτοιες περιπτώσεις, η μεταγωγή του
ασθενούς σε νοσοκομειακό ίδρυμα γίνεται από την υποδιεύθυνση Μεταγωγών,
πλέον ο μηνιαίος αριθμός των μεταγωγών
να ξεπερνάει τις 300! Χαρακτηριστικά,
αναφέρθηκε περιστατικό ασθενούς που
μετάχθηκε τρεις φορές την ίδια ημέρα σε
νοσοκομειακό ίδρυμα. «Θα πρέπει όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς να αντιληφθούν ότι
η μεταγωγή κρατούμενων φυλάκων δεν
είναι μια απλή υπόθεση και ελλοχεύει πολλαπλούς κινδύνους. Κατά συνέπεια, θα
πρέπει να υπάρχει αγαστή συνεργασία και
σεβασμός μεταξύ τους και να προωθούνται τα πραγματικά επείγοντα περιστατικά
προς όφελος όλων», αναφέρει η Ένωση σε
ανακοίνωσή της.

κάνουν αυτοδίκαιη χρήση των
οφειλόμενων αναπαύσεών τους.
Οι πολυάριθμες αποσπάσεις είναι ανυπέρβλητο υπηρεσιακό
εμπόδιο που δημιουργεί επίπλαστη εικόνα πληρότητας στα Τμήματα και απαιτεί την εξεύρεση
μόνιμης λύσης.
«Επειδή τα προαναφερόμενα
αποτελούν μέρος του γενικότερου προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα Αστυνομικά Τμήματα
της Θεσσαλονίκης, είναι επιβεβλημένο το μεγαλύτερο μέρος
των αστυνομικών που θα μετατεθούν στη ΓΑΔΘ μέσω των συ-

μπληρωματικών μεταθέσεων, να
τοποθετηθούν στα ΑΤ. Το αίτημα
αυτό, θα κατατεθεί επίσημα από
την Ένωσή προς τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης
και αναμένουμε να ευοδωθεί
προς όφελος των συναδέλφων
και της τοπικής κοινωνίας. Πλέον, δεν υπάρχουν περιθώρια για
εφησυχασμό ή χρονική μετάθεση του ζητήματος. Τα Αστυνομικά Τμήματα καθημερινά ψυχορραγούν και πλέον η επιβίωσή
τους επαφίεται στη βούληση της
Ηγεσίας της ΓΑΔΘ», υπογράμμισε
η Ένωση.

Παράπονα για μέτρα τάξης
στο κέντρο της πόλης

Έλλειψη
υπηρεσιακού
οχήματος στο
ΑΤ Θερμαϊκού
Με αφορμή την παράδοση υπηρεσιακών τζάκετ, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε το ΑΤ Θερμαϊκού και συνομίλησε με τα
στελέχη του για τις συνθήκες εργασίας. Είναι από τις λίγες φορές που ΑΤ δεν
αντιμετωπίζει κάποια σημαντικά λειτουργικά προβλήματα, οι ημερήσιες αναπαύσεις χορηγούνται εύρυθμα και δεν υπάρχει αξιοσημείωτη έλλειψη προσωπικού.
Ωστόσο, εκφράστηκαν παράπονα για τα συνεχή μέτρα τάξης σε διάφορα σημεία στο κέντρο της πόλης. Επειδή οι μετακινήσεις είναι συχνές, οι αστυνομικοί αναγκάζονται να διανύσουν πολλά χιλιόμετρα για την μετάβαση και την
επιστροφή τους στην έδρα της Υπηρεσίας. Είναι επιβεβλημένο, οι αρμόδιοι
για την έκδοση των μέτρων τάξης να περιλάβουν στα κριτήρια επιλογής του
προσωπικού, την χιλιομετρική απόσταση των Τμημάτων από το σημείο ανάληψης υπηρεσίας, και να επιλέγουν αυτά που βρίσκονται μακρύτερα, μόνο όταν
υπάρχει πραγματική ανάγκη. Τέλος, αναφέρθηκε η έλλειψη υπηρεσιακού οχήματος που προκαλεί δυσκολίες στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες μετακίνησης του προσωπικού. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μόνο ένα περιπολικό στην
Υπηρεσία, το οποίο κινείται σε έναν τεράστιο τομέα αρμοδιότητας, με όσα
αυτό συνεπάγεται για την αστυνόμευση των περιοχών και την έγκαιρη προσέλευση του πληρώματος.

Έλλειψη προσωπικού
σε ΑΤ Τούμπας-Τριανδρίας
και Πυλαίας-Χορτιάτη
Η ΕΑΥΘ παρέδωσε τζάκετ
Δύο σημαντικά Αστυνομικά Τμήματα
του πολεοδομικού συγκροτήματος
επισκέφτηκε η ΕΑΥΘ, όπου ενημερώθηκε για τα ζητήματα που απασχολούν τα στελέχη τους και εξέτασε τη
δρομολόγηση λύσεων. Συγκεκριμένα,
βρέθηκε στα ΑΤ Τούμπας-Τριανδρίας
και Πυλαίας-Χορτιάτη, όπου παρέδωσε στους αστυνομικούς υπηρεσιακά τζάκετ που δώρισε η «MAKIOS
Logistics».
Κατά τη διάρκεια των επαφών στο ΑΤ
Τούμπας-Τριανδρίας, οι εκπρόσωποι
της Ένωσης μετέφεραν στον διοικητή
τα έντονα
παράπονα
των αστυνομικών για
τη συνεχόμενη διάθεσή τους
σε διπλές
νυχτερινές
βάρδιες. Η
συγκεκριμένη πρακτική, εκτός
από
ανεπίτρεπτη,
είναι παράνομη
και
η Ένωση,
όπως και
το
συνδικαλιστικό
κίνημα, έχει
δώσει σημαντικούς
αγώνες για
την κατάργησή της. Η
αναβίωσή
της, συγχρόνως αναγεννά την παρωχημένη αντίληψη που επικρατούσε
εντός του Σώματος, θεωρώντας αυτονόητο το ότι ο αστυνομικός πρέπει να
λογίζεται και να λειτουργεί σαν… υπεράνθρωπος. Ο διοικητής του Τμήματος ανέφερε ότι οι φετινές εσωτερικές μεταθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα
την αποδυνάμωση της Υπηρεσίας,
παρότι ο τεράστιος τομέας αρμοδιότητας και οι αυξημένες αρμοδιότητες
συνηγορούσαν για το αντίθετο. Η εξέλιξη ήδη άφησε τα αποτυπώματά της
τόσο στην έκδοση της υπηρεσίας που
καταρτίζεται με μεγάλη δυσκολία,
όσο και στις εσωτερικές λειτουργίες
του Τμήματος, το οποίο είναι ένα από
τα κεντρικότερα της πόλης. Φυσικά,
η έλλειψη προσωπικού δεν είναι ένα

πρόβλημα που αντιμετωπίζει μόνο το
ΑΤ Τούμπας-Τριανδρίας.
Στη συνεχεία, η Ένωση μετέβη στο ΑΤ
Πυλαίας-Χορτιάτη όπου η κατάσταση που επικρατεί είναι ανάλογη. Οι
αστυνομικοί δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι αυξημένες υπηρεσιακές
ανάγκες, ενώ παράλληλα, η αδιάκοπη ενίσχυση της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών και του ΑΤ Λευκού Πύργου
κοστίζει σημαντικά στο παρεχόμενο
αστυνομικό έργο. Ο διοικητής του
Τμήματος επιβεβαίωσε τις υπηρεσιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει
και
δήλωσε ότι
το πρώτο
του μέλημα είναι
να τηρεί
απαρέγκλιτα τα
εργασιακά δικαιώματα
του προσωπικού
παρά τις
αντιξοότητες.
«Η Ένωσή
δεν
μπορεί
να
μην
επισημάνει ότι το
τελευταίο
έτος μετατέθηκαν στη
ΓΑΔΘ 150
αστυνομικοί, μέσω των τακτικών κι συμπληρωματικών μεταθέσεων, πλην όμως, οι
τοποθετήσεις τους έγιναν με τέτοιο
τρόπο που δεν υπήρξε καμία αισθητή διαφορά στα οργανογράμματα
και στη λειτουργία των Αστυνομικών
Τμημάτων. Πλέον, είναι πασιφανές ότι η στήριξη της Διεύθυνσης
Αστυνομίας πρέπει να γίνει με βούληση της ανώτατης Ηγεσίας και οι
λύσεις που θα δοθούν επιβάλλεται
να έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Διαφορετικά, θα βρισκόμαστε πάντοτε
στο ίδιο σημείο και θα μιλάμε για
τον τρόπο διαχείρισης ενός προβλήματος, το οποίο συντηρείται με
την σιωπηρή συναίνεση των αρμοδίων», αναφέρεται σε ανακοίνωση
της ΕΑΥΘ.
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Πρόταση της ΕΑΥΘ

Εκπαίδευση στην
αντιμετώπιση
τραυμάτων μάχης
Επιστολή προς τον Αρχηγό της
ΕΛ.ΑΣ.
Την ένταξη διδασκαλίας
πάνω σε πρακτικές Α’ βοηθειών και για βαρείς τραυματισμούς, βίαια περιστατικά ή
τραύματα μάχης στην ετήσια
εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού, προτείνει η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκη με επιστολή
της –μέσω ΠΟΑΣΥ- προς τον
Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη.
Υπενθυμίζει ότι με πρωτοβουλία της, οι διμοιρίες της ΔΑΕΘ,
οι Ομάδες ΖΗΤΑ και ΔΙΑΣ της
Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης
Θεσσαλονίκης, οι Ομάδες
ΟΠΚΕ της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης και η
ΕΚΑΜ, έχουν εφοδιαστεί με
εξειδικευμένα σακίδια πρώτων βοηθειών (kit), τα οποία
περιέχουν υλικά για την αντιμετώπιση βαριών αιμορραγικών και βαλλιστικών τραυμάτων. Οι Ομάδες ΖΗΤΑ, ΟΠΚΕ
και ΔΙΑΣ συχνά πραγματοποιούν εκπαιδεύσεις πάνω στην
χρήση των προαναφερομέ-

νων ειδών, χάρη στην ύπαρξη
εξειδικευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού εντός των
Υπηρεσιών τους. Καθώς κάτι
ανάλογο δεν ισχύει στη ΔΑΕΘ,
η Ένωση διοργάνωσε ειδική
εκδήλωση για την εκπαίδευση
του προσωπικού της. Όπως
αποδείχθηκε, οι γνώσεις και
η εξάσκηση των αστυνομικών
ήταν καθοριστικής σημασίας.
Σε αρκετές περιπτώσεις, η
άμεση παρέμβασή τους λειτούργησε σωτήρια για αστυνομικούς και πολίτες που
τραυματίστηκαν σοβαρά.
Ωστόσο, δεν υπάρχει η ανάλογη εξέλιξη στο πρόγραμμα εκπαίδευσης του αστυνομικού
προσωπικού. Εν έτει 2020,
οι αστυνομικοί δεν διδάσκονται τις ειδικές πρακτικές που
πρέπει να εφαρμόσουν για τη
διάσωση κάποιου ατόμου, ως
πρώτοι αφιχθέντες σε βίαιο
επεισόδιο ή ατύχημα. Η δυνατότητα αυτή δύναται, καθώς
εντός του Σώματος υπάρχουν αστυνομικοί που είναι

πιστοποιημένοι εκπαιδευτές
και μπορούν να διδάξουν σε
εκπαιδεύσεις που αφορούν
την υποστήριξη της ζωής
ενός τραυματία από πτώσεις
τροχαίων ατυχημάτων, βαλλιστικά τραύματα, θύματα
διαδηλώσεων που έχουν προσβληθεί από χημικούς παράγοντες ή φέρουν τραύματα
από βίαιη κρούση ή έχουν
υποστεί εγκαύματα από διάφορες ουσίες.
«Επειδή οι προαναφερόμενες
κατηγορίες ατυχημάτων συχνά λαμβάνουν χώρα εν ώρα
καθήκοντος, δεν επιτρέπεται
οι συντηρητικές εκπαιδεύσεις του προσωπικού να μην
συμπεριλαμβάνουν τις πρακτικές αντιμετώπισής τους.
Ιδιαίτερα, τη δεδομένη χρονική στιγμή που μεγάλο μέρος
των αστυνομικών δυνάμεων
βρίσκεται στη συνοριογραμμή του Έβρου, κι αν συνυπολογίσουμε τους πολλαπλούς
και αστάθμητους κινδύνους
που διατρέχουν, η εκπαίδευ-

ση αυτή γίνεται ακόμα πιο
επιτακτική και απόλυτα αναγκαία για τους συναδέλφους
μας. Παράλληλα, επιβάλλεται η δημιουργία ενός ειδικού κωδικού δαπάνης, ώστε
τα απαιτούμενα υλικά να
χορηγούνται σε όλους τους
Αστυνομικούς που εκτελούν
εξωτερικές υπηρεσίες. Κλείνοντας θέλουμε να επισημάνουμε ότι, οι Αστυνομικοί
διαχρονικά συμπαραστέκονται ενεργά στο κοινωνικό
σύνολο, ενώ δεν είναι λίγες
οι φορές που η συμβολή τους
αποδείχθηκε καταλυτική για
τη διατήρηση της ζωής κάποιου συνανθρώπου μας.
Δυστυχώς, δεν παρατηρείται
η ανάλογη αναγνώριση της
προσφοράς τους από την
φυσική Ηγεσία, η οποία με
μεγάλη φειδώ και επιφύλαξη απονέμει ηθικές αμοιβές,
ακόμα και για εξαιρετικές
πράξεις που έχουν ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη»,
καταλήγει η επιστολή.

Ιστορικός Νοέμβρης του ’88
-18 Νοεμβρίου 1988.
-Η Δ.Ε.Α.Β.Ε(Δημοκρατική ΄Ενωση Αστυνομικών
Βόρειας Ελλάδος),πραγματοποιεί ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
-Σε μια ιστορική συνεδρίαση όπου είχα την τιμή
να προεδρεύω,
ο Πρόεδρος και ιδρυτής της Δ.Ε.Α.Β.Ε. Αθηναγόρας ΠΑΖΑΡΛΗΣ έδωσε τον τόνο, όπως σημειώνει
και ο συγγραφέας ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ στο
βιβλίο του Π.Ο.ΑΣ.Υ.-Η δικαίωση-1988-2008,στη σελίδα 64: «Φλογερούς λόγους εκφώνησαν
οι... Αθηναγόρας ΠΑΖΑΡΛΗΣ-Ανέστης ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ-Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ.
-Με τους παρισταμένους συναγωνιστές των άλλων Νομών να ενισχύουν,με την παρουσία και
τον τεκμηριωμένο λόγο τους, την ανάγκη να...
οδηγήσουμε το συνδικαλισμό μας μπροστά.
-ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ-ΑΛΜΠΑΝΟΓΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ- ΡΙΖΟΥ-ΜΑΝΤΑΛΟΣ-ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ-ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ--ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ-ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ-ΨΕΜΑΤΑΚΗΣ-ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ κ.α από όμορους
Νομούς,ένωσαν τις δυνάμεις τους με τα... λιοντάρια μας, των Μ.Α.Τ.και ιδρυτικά στελέχη της
Δ.ΕΑ.Β.Ε.
-ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ-ΖΟΥΡΛΑΝΤΩΝΗΣ-ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΛΛΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΚΑΖΕΠΗΣ-ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ-ΣΔΡΑΚΑ-ΤΣΙΑΠΑΚΙΔΗΣ-ΕΚΙΖΙΔΗΣ-ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ-ΖΩΜΠΟΣ-ΣΤΑΪΚΙΔΗΣ-ΣΑΜΑΝΔΗΣ-ΑΛΕΚΑ
ΡΕΝΤΖΟΥ κ.α.

ο μετέπειτα Γεν.Γραμματέας της ΄Ενωσης και μέλος του Δ.Σ. της ΠΟ.ΑΣ.Υ.,Στέφανος ΦΑΚΗΣ και
εκατοντάδες άλλοι συνάδελφοί μας Αστυνομικοί.
-΄Ολοι μαζί...ενωμένοι...μια γροθιά...αποφασισμένοι για ...όλα.
-Υπό τα βλέμματα ανδρών της ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που παρακολουθούσαν τις εργασίες μας
,για να μεταφέρουν τα εντός της αιθούσης τεκταινόμενα στην... Υπηρεσία τους,
η Γενική μας Συνέλευση αποφάσισε... συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας για την Παρασκευή
...25 Νοεμβρίου 1988.
-΄Εχοντας πληροφόρηση για τα αποφασισθέντα
στη Γενική μας Συνέλευση,
η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση με διαταγή του
τότε Γεν.Αστυν.Δ/ντού Αθανασίου ΜΟΡΦΑΚΗ,
διέταξε ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ όλων των Αστυνομικών δυνάμεων του Νομού με την...αψυχολόγητη
επιχείρηση...»ΑΡΕΤΗ».
-Τότε τους...έπιασε η προκοπή.
-Υπό το βάρος των νέων δεδομένων και με μια κίνηση...ματ,αποφασίζουμε και πραγματοποιούμε
την συγκέντρωση μια μέρα...ΠΡΙΝ.
-Ετσι την ...24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1988, και ενώ είχε
προηγηθεί καταρρακτώδης βροχή στην πόλη της
Θεσσαλονίκης,
500-600 Αστυνομικοί και μέλη των οικογενειών
μας, με πανώ και συνθήματα εμφανιζόμαστε στην
οδό Εγνατίας με κατεύθυνση μέσω της οδού Βενιζέλου στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

-΄Εκπληκτοι οι διερχόμενοι και οι επιβαίνοντες σε
αυτοκίνητα, βλέπουν για πρώτη φορά ένστολους
αλλά και με πολιτική περιβολή Αστυνομικούς και
μέλη των οικογενειών τους με...πανώ και... συνθήματα, να διαδηλώνουν για το δικαίωμά τους για
ελεύθερη άσκηση του συνδικαλιστικού μας δικαιώματος, απαιτώντας εκδημοκρατισμό στο Σώμα
και αποκατάσταση των πρώτων ήδη διωχθέντων
στελεχών μας.
-Είχαμε την ατυχία να συμπέσει η εκδήλωσή μας
με την κηδεία της Χριστίνας ΩΝΑΣΗ,ο θάνατος
της οποίας σχεδόν μονοπώλησε την επικαιρότητα.
-Αυτή η συγκέντρωση και η πορεία, ήταν η θρυαλλίδα των εξελίξεων που ερχόταν και που έμελλαν να αποτελέσουν την απαρχή ενός...τιτάνιου..
ιερού αγώνα,
-Ακολούθησε μια σειρά γεγονότων-διεργασίες-συζητήσεις- συναντήσεις στελεχών μας- που είχαν
σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων.
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ-ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ-ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ-ΜΠΕΛΕΒΩΝΗΣ-ΑΛΜΠΑΝΟΓΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ-ΠΑΖΑΡΛΗΣ-ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ-ΜΑΧΑΙΡΑΣ-ΚΟΓΚΑΣ-ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ-ΝΙΚΑΣ-ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-ΦΑΚΗΣ-ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ-ΜΑΝΔΑΛΟΣ-ΚΟΝΤΑΞΗΣ-ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ
-ΓΟΓΟΛΟΣ-ΜΑΛΑΓΚΩΝΙΑΡΗΣ-ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
αλλά και πολλοί άλλοι,με τους ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ-ΡΙΖΟΥ-ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ-ΓΟΥΛΑ-ΑΞΟΝΙΔΗ-ΑΝΤΩΝΙ-
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ΟΥ-ΒΟΥΔΟΥΡΗ-ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ να αναδεικνύονται για την κοντινή συνέχεια,άλλωστε ορισμένοι
απ αυτούς υπήρξαν στο κίνημα εξ αρχής.
-Απ την ίδρυση μέχρι και την «νομιμοποίηση» του
1994,πληρώθηκε βαρύ τίμημα απ όλα σχεδόν τα
στελέχη μας.
-Με ...απίστευτη δουλειά,στο παρασκήνιο,αλλά και στο καθημερινό προσκήνιο,επιβάλαμε
βήμα...βήμα μια σειρά αλλαγών.
-Σε ένα πόλεμο με...καθημερινές μάχες.
-Που στην εξέλιξή του...άφηνε πίσω του ...θύματα.
-Κάποιοι από μας πληρώσαμε δυσβάστακτο
τίμημα.
-Η αντίδραση του συστήματος...βάναυση.
-Απέναντι στις Ενώσεις και τα στελέχη μας.
-Όπλο τους οι βρώμικες μεταθέσεις στην αρχή.
-Οι απολογίες και τα χρηματικά πρόστιμα.
-Οι Ε.Δ.Ε. και οι αργίες στη συνέχεια.
-Με τις αποτάξεις να συμβαίνουν για κορυφαία
στελέχη μας,σε μια προσπάθεια τρομοκράτησης
του συνόλου του προσωπικού.
-Δηλώσεις μετάνοιας με υπογραφή σχετικών δηλώσεων αποχής από κάθε συνδικαλιστική δράση,ως πράξη παράνομη και αντιβαίνουσα το
Νόμο,με επαπειλούμενη ποινή την απόταξη για
κάθε... παρεκτρεπόμενο .
-Γενικές επιφυλακές σε μια προσπάθεια αποτροπής σύναξης Αστυνομικών ακόμη και για εκδηλώσεις,όπως χοροί για συλλογή χρημάτων αναγκαίων για τη λειτουργία των Ενώσεων.
-Και αφού μας σκόρπισαν σχεδόν όλους τους...
επικίνδυνους κατ αυτούς, σε όλα
τα άκρα της Ελληνικής επικράτειας Ελληνικής Επικράτειας,μέχρι
και 800 χιλιόμετρα μακριά απ τα
σπίτια μας,νόμιζαν ότι τελείωσαν
μαζί μας.
-Οι πιέσεις απ το εξωτερικό-την
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση,Εργατικούς
και άλλους φορείς-Οργανώσεις και
κόμματα-ανάγκασαν κάποια στιγμή την Ελληνική πολιτεία να αποδεχθεί μια αδήρρητη αλήθεια.
-΄Οτι δικαίωμα στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών και στο συνδικαλισμό
έχουν και οι ένστολοί μας,με τις
δεσμεύσεις εννοείται και τους περιορισμούς του συντάγματός μας.
-Και ...εγένετο φως.
-Οι ένστολοί μας απέκτησαν φωνή
και δικαιώματα.
-Κάποιοι στο δύσκολο τότε ξεκίνημα, μας θεώρησαν ως... αναρχικούς.
-Κάποιοι μας συμπεριφέρθηκαν
σαν... εγκληματίες.
-Αυτό που δεν μπόρεσαν ποτέ να προσάψουν σε
στελέχη μας ήταν.. αντιεπαγγελματική-υπηρεσιακή μας λειτουργία.
-Κανένα στέλεχός μας μέχρι τότε, δε διώχθηκε
για κανένα... πειθαρχικό παράπτωμα.
-32 χρόνια μετά από εκείνη την...ιστορική μέρα,και 27 χρόνια απ την ΑΠΟΤΑΞΗ μου απ την
ΕΛ.ΑΣ-εξ αιτίας της συνδικαλιστικής μου δράσης-ανατριχιάζω,επαναφέροντας στη μνήμη μου
καταστάσεις και πρόσωπα συναδέλφων.
-Φοβάμαι ότι ενδεχόμενα...κάποιους ξέχασα.
-Δεν είχα επί τούτου, καμιά πρόθεση να τους μειώσω την προσφορά.
-Αισθάνομαι ιδιαίτερη την τιμή να συνυπάρξω,
με πολλούς σπουδαίους συνδικαλιστές συναδέλφους της εποχής εκείνης.
-Καταξιώθηκα εκλεγείς στα υψηλά αξιώματα του
κινήματός μας,τόσο ως πρόεδρος της ΄Ενωσης
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και ως
ο 1-ος Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. υπηρετώντας ΑΡΧΕΣ και ΑΞΙΕΣ για εμπέδωση του υγιούς...ακηδεμόνευτου...
καθαρού συνδικαλισμού.
-΄Ηταν αγνό και καθαρό το ξεκίνημά μας...τότε.
-Στη διαδρομή... χάλασαν κάποια πράγματα.
-Βάλαμε τον πήχυ... πολύ ψηλά,απ την...αρχή.
-Κάποιοι στην πορεία πέρασαν από... κάτω.
-΄Αλλοι από... δίπλα.
-Με κάποιους να βάζουν το... κόμμα τους... πάνω
απ το συνάδελφο και τα συμφέροντα του κλάδου.

-Και με... κατηγορίες από κάποιους άλλους εντελώς άστοχες για στελέχη μας, που θυσίασαν τη
ζωή τους ολόκληρη, στην μεγάλη ιδέα του...Αστυνομικού συνδικαλισμού.
-Δεν γνωρίζουν και μιλούν...άδικα για κάποιους.
-Οφείλουμε πολλά σε..πολλούς.
-Περισσότερα σε κάποιους...άλλους.
-Οφείλουμε... όμως.
-Θα σταθώ για λίγο σε μια ιδιαίτερη κατηγορία
συνδικαλιστικών μας στελεχών,με τεράστια προσφορά στο συνδικαλιστικό μας κίνημα,που εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση,μιας και δεν άντεχαν
να ζουν κάτω από το καθεστώς ανελευθερίας
που κάποιοι επέβαλαν με λύσσα στο Σώμα μας.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΜΠΑΝΟΓΛΟΥ.
΄Ισως ο αδικηθείς περισσότερο απ όλους αυτής
της κατηγορίας.
-Με τεράστια προσφορά-με καθαρό λόγο-τεκμηριωμένη πάντα την άποψη του-δυναμική την παρουσία και τις πράξεις του να μην έχουν αφήσουν
ούτε την ελάχιστη σκιά...καιροσκοπισμού και σκοπιμότητας.
΄Εφυγε λίγο πριν τεκμηριώσει δικαίωμα σύνταξης,χάνοντας όλα τα ασφαλιστικά-εργασιακά του
δικαιώματα.
-ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΑΝΔΡΕΑΣ.
΄Ηπιος-συναινετικός-με υπόβαθρο σκέψης υψηλό-με συναδελφικότητα και διαλλακτικότηταμπροστάρης-με πρωτοβουλίες-με καλή γραφή
και άριστη εκφορά λόγου-πειστικός και ιδιαίτερα

αγαπητός σε όλους.
Αναγκάσθηκε σε παραίτηση με πολύ λίγα χρόνια
υπηρεσίας μη ανεχόμενος να ζει στο δύσκολο
εκείνο υπηρεσιακό περιβάλλον.
-ΘΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΖΕΠΗΣ.
Ο...αντισυμβατικός αγωνιστής-Με παρουσία σε
όλα-Με υψηλό το πνευματικό του υπόβαθρο-πολιτικοποιημένος στο έπακρο.Δεν άντεξε το βρώμικο σε βάρος του πόλεμο μιας διοίκησης ανέντιμης και βρώμικης όσο δεν μπορεί κανείς να
φαντασθεί.
Εξαναγκάσθηκε σε παραίτηση,μιας και οι σε
βάρος του διώξεις και μεταθέσεις δεν είχαν
τελειωμό.
-Πέτρος ΣΑΜΑΝΔΗΣ .Ιδρυτικό μέλος-Με πολύτιμη προσφορά.Βρέθηκε εκτός Σώματος για
τους ίδιους λόγους.
Αγαπητοί συνάδελφοι.
-Την ιστορία εκείνης της περιόδου τη γνωρίζω
καλύτερα απ τον καθένα.
-Η Θεσσαλονίκη κράτησε όρθια την ιδέα του
Αστυνομικού συνδικαλισμού,αντέχοντας μέχρι
τέλους,με τα όποια λάθη και παλινωδίες κάποιων ανάμεσά μας που μπέρδεψαν χρώματα-κόμματα και πλήγωσαν την ιδέα του συνδικαλισμού μας.
-Δεν ήταν μόνο ο επαναστατικός Αθηναγόρας
ΠΑΖΑΡΛΗΣ που το άρχισε όλο αυτό-δεν ήταν
απλά τα λιοντάρια των ΜΑΤ της πόλης μας,που
ήταν η κύρια βάση και δύναμή μας.
-΄Ημασταν ενωμένοι σαν... γροθιά την πρώτη

εκείνη αρχή.
-Με εξέλεξαν πρόεδρο,αν και γνώριζαν ότι ιδεολογικά ανήκα σε άλλο με αυτούς χώρο.
-Με ακολούθησαν μέχρι του σημείου που...
άντεξαν.
-Και τους είμαι ευγνώμων γι αυτό.
-Η Θεσσαλονίκη ήταν το κέντρο αναφοράς για
το συνδικαλισμό στη Βόρεια Ελλάδα,αλλά και
για την υπόλοιπη χώρα,λόγω μεγέθους και γεωγραφικής θέσης.
-Μέσα σε μια κατάσταση με χιλιάδες διώξεις-μεταθέσεις-συμβούλια-δικαστήρια-αργίες-αποτάξεις,κρατώντας ουσιαστικά ένα Σωματείο με
μόνη τη σφραγίδα του,ευρισκόμενος μάλιστα
500 χιλιόμετρα μακριά απ το σπίτι και το Σωματείο μου,λόγω της μετάθεσής μου στο Μεταγωγών της Αθήνας. Πάλευα να κρατήσω στο
προσκήνιο και την επικαιρότητα το συνδικαλισμό μας που κατέρρεε Πανελλαδικά,μιας και
υπήρχε η δυνατότητα καθημερινής παρουσίας
και πρόσβασης μου στα Μ.Μ.Ε- στον τύπο και
όπου αλλού χρειαζόταν.
-Υπήρξαν φορές που λόγω αδυναμίας να υπάρξει απαρτία για τις συνεδριάσεις μας,ταξιδέψαμε στην Αθήνα,διανύοντας μέχρι και 900 χιλιόμετρα,με κάποιους να μην προσέρχονται και
να μην έχουν τη λεβεντιά να πάρουν έστω και
ένα τηλέφωνο για να μην ταξιδεύουμε άδικα οι
υπόλοιποι
-Ο συνδικαλισμός έφτασε μπροστά στον... γκρεμό.
-Η διοίκηση του χώρου και η πολιτική ηγεσία
έριξε το βάρος της σε εμένα και
τον Δημήτρη ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ,ως Γενικό Γραμματέα και πρόεδρο
της.Π.Ο.ΑΣ.Υ.αντίστοιχα.
-Ημασταν εκ του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
μας, οι κατά νόμο... εκπρόσωποι
του κινήματός μας.
-Ήμασταν εκ των πραγμάτων ο...
κίνδυνος για το σύστημα.
-Οι σωρευμένες αργίες μας, μας
οδηγούσαν μαθηματικά εκτός Σώματος.
-Πρόλαβαν να πετύχουν πρώτα τη
δική μου ΑΠΟΤΑΞΗ, με αυτή του
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ να έρχεται.
-Ο ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ,αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη μας πρόλαβαν και
απλά τη στιγμή που ψηφίστηκε ο
Νόμος για τη «νομιμοποίηση»,τους
βρήκε στην ενέργεια.
-Με μόνο εμένα απ την Π.Ο.ΑΣ.Υ.
διωχθέντα-αποταχθέντα και μηδέποτε αποκατασταθέντα.
Υ.Γ.
-Το καθένα απ τα στελέχη εκείνης της εποχής
θα μπορούσε να γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο με
την προσωπική του προσφορά-συνεισφορά.
-΄Αλλος λίγο...άλλος περισσότερο δώσαμε ότι
μπορέσαμε.
-Για να καλυτερέψουμε τις συνθήκες εργασίας
για τους συναδέλφους μας και το Σώμα.
-Κρατήστε ένα καλό λόγο για όλους όσους συμμετείχαν στον όμορφο εκείνο αγώνα.
-Πείτε την καλή σας κουβέντα για τη μετέπειτα
προσπάθεια.
-Ο συνδικαλισμός είναι μια διαρκής-διαδραστική διαδικασία προσφοράς πάνω απ όλα.
-Και όσες κι αν είναι οι... παρασπονδίες και
το... ξεστράτισμα κάποιων,το γενικό προκύπτον
καλό είναι...αδιαμφισβήτητο.
-Ο Αστυνομικός συνδικαλισμός είναι το δικό
μας...ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.
-Όσοι το ζήσαμε από μέσα το γνωρίζουμε πολύ...
πολύ καλά αυτό.
-Αδυνατώ να φαντασθώ όσο ζω,να το δω γκρεμίζεται.
-Προστατέψτε τον, σαν τα...μάτια σας.
ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ
Πρώην Πρόεδρος της ΄Ενωσης Αστυνομικών
Θεσσαλονίκης(πρώην Δ.Ε.Α.Β.Ε)
Πρώην Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων.
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Επί τάπητος τα προβλήματα

Πρωτοβουλίες και δωρεές ζωής μέσω της Ένωσης

Συνάντηση ΕΑΥΘ
με βουλευτές
του ΚΙΝΑΛ

Δωρεά rapid-tests
και τοποθέτηση plexiglass
στις αστυνομικές Υπηρεσίες

Δέσμευση για ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
Με τους βουλευτές του ΚΙΝΑΛ Χαράλαμπο Καστανίδη (Α’ Θεσσαλονίκης) και Γιώργο Αρβανιτίδη (Β’ Θεσσαλονίκης), είχε το προεδρείο
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων παρουσία του τομεάρχη Θεσσαλονίκης σε θέματα Προστασίας του Πολίτη, Γιώργου Φεστερίδη.
Κατά τη διάρκεια της, το προεδρείο ανέφερε τα τεράστια κενά
στη λήψη μέτρων προστασίας των αστυνομικών από την εξάπλωση της πανδημίας, αλλά και τη μη πρόβλεψη ανάλογων ενεργειών
στις αστυνομικές Υπηρεσίες, όπως την τοποθέτηση plexiglass σε
όλες τις Υπηρεσίες. Επίσης, μετέφερε την πρότασή του για διενέργεια τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού σε όλους τους αστυνομικούς που
επιστρέφουν από άδεια και σε όσους υπηρετούν σε Υπηρεσίες που
έρχονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε
στις μετακινήσεις παράτυπων μεταναστών εντός της επικράτειας,
οι οποίοι μετά τη σύλληψή τους μεταφέρονται σε πολλές και διαφορετικές Υπηρεσίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης της νόσου. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, η Ελληνική Αστυνομία είναι ο μόνος
κλάδος που δεν ανταμείφθηκε έμπρακτα για την προσφορά του
στον αγώνα κατά της πανδημίας και εξαιρέθηκε από το ανάλογο
επίδομα που δόθηκε στους υγειονομικούς υπαλλήλους. Κατόπιν,
συζητήθηκαν οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, οχήματα και
άλλα απαραίτητα είδη για τη λειτουργία των Υπηρεσιών. Η Ένωση
επισήμανε την πρόταση που έχει καταθέσει αρμοδίως και αφορά
την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους να προχωρούν σε δωρεές προς τις αστυνομικές
Υπηρεσίες της εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Το προεδρείο δεν παρέλειψε να αναδείξει την τεράστια προσπάθεια
που κάνουν οι αστυνομικοί που υπηρετούν σε ΑΤ και ΤΑ, οι οποίοι
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για όλα τα προβλήματα
που ανακύπτουν. Ωστόσο, τα πολυάριθμα προβλήματα εντός των
Υπηρεσιών και η λάθος διαχείριση του προσωπικού, έχουν οδηγήσει
στη μόνιμη έλλειψη προσωπικού, με όσα αυτό συνεπάγεται. Η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί εφόσον υιοθετηθεί η πρόταση της
Ένωσής για θέσπιση ενός αξιοκρατικού Κώδικα Μεταθέσεων εντός
των Αστυνομικών Διευθύνσεων. Η Ένωση επέδωσε υπόμνημα προς
τους βουλευτές, με όλες τις επιμέρους προτάσεις που έχει καταθέσει στην πολιτική και φυσική Ηγεσία.
Από μέρους τους, οι κύριοι Καστανίδης και Αρβανιτίδης αναγνώρισαν το δίκαιο των αιτημάτων, τα οποία χαρακτήρισαν απολύτως
λογικά και υπογράμμισαν ότι η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των αστυνομικών θα επιφέρει άμεσα θετικά αποτελέσματα στη
δημόσια ασφάλεια. Τέλος, δεσμεύτηκαν ότι θα θέσουν όλα τα προαναφερόμενα θέματα στην κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος
Αλλαγής, ώστε να υπάρξει η δέουσα ανάδειξη αυτών.
«Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει τις
επαφές της με τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς φορείς,
καθώς παρατηρείται διευρυμένη αδράνεια από πλευράς τους για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί και αδιαφορία
για την αξιοσημείωτη προσφορά τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η ΕΑΥΘ.

Μοριακά τεστ στο ΤΑ Πυλαίας

Με πρωτοβουλία της ΕΑΥΘ
και σε συνεργασία με την

Aegean Medical Service

Τη διενέργεια μοριακών τεστ
στο ΤΑ Πυλαίας υλοποίησε η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Aegean Medical
Service, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στην έδρα της Υπηρεσίας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Η ΕΑΥΘ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά
τον ιδιοκτήτη της Αegean
Medical Service, κ. Αθανάσιο
Νανάκο, ο οποίος από την
πρώτη στιγμή της πανδημίας
βρίσκεται δίπλα στην Ένωση
και στηρίζει το αστυνομικό
προσωπικό με κάθε δυνατό
τρόπο.
Μάλιστα σε ανακοίνωσή της
η ΕΥΑΘ υπογραμμίζει ότι οι
παραλείψεις στην εφαρμογή
του υγειονομικού πρωτοκόλλου είναι συνεχείς, με τους

αστυνομικούς να νοσούν ο
ένας μετά τον άλλον, εξηγώντας πως «το δεύτερο κύμα
της πανδημίας έχει ήδη εκδηλωθεί και η αλματώδης
αύξηση των κρουσμάτων
στις αστυνομικές Υπηρεσίες
προμηνύει δυσοίωνες εξελίξεις. Καθημερινά, η Ένωση
γίνεται δέκτης καταγγελιών
και παραπόνων για τα αργά
αντανακλαστικά των αρμοδίων και τους πλημμελείς
ελέγχους εντός των Υπηρεσιών. Οι συνεχείς παραλείψεις
στην εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου και στην
ιχνηλάτηση επαφών, έχουν
ως συνέπεια την περαιτέρω
διασπορά του ιού και πλέον, οι αστυνομικοί νοσούν ο
ένας μετά τον άλλον. Τα ζητήματα αυτά, τα έχουμε γνωστοποιήσει στην πολιτική και
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φυσική Ηγεσία, χωρίς κανένα
αποτέλεσμα. Η ΓΑΔΘ δεν έχει
θωρακίσει τη λειτουργία των
Υπηρεσιών της και ο ΕΟΔΥ δεν
αποστέλλει κλιμάκιά του για
να πραγματοποιήσουν τους
απαραίτητους μαζικούς ελέγχους στο προσωπικό. Δυστυχώς, αυτή η αδιάφορη στάση
των αρμοδίων έχει επιφέρει
ένα πολύπλευρο σωματικό,
ψυχολογικό και οικονομικό
φορτίο στους συναδέλφους
μας».
Η προαναφερόμενη «εγκατάλειψη» της Ελληνικής Αστυνομίας και η κραυγή αγωνίας
των αστυνομικών, οδήγησαν

την ΕΑΥΘ στην απόφαση να
προχωρήσει στη διενέργεια
μοριακών τεστ στο ΤΑ Πυλαίας, το οποίο έχει σημαντικό
αριθμό κρουσμάτων.
«Ελπίζουμε να είναι η τελευταία φορά που αναγκαζόμαστε να καλύψουμε τα κενά
που προκαλεί η αδιάφορη
στάση της Πολιτείας και της
Ηγεσίας. Ωστόσο, δεν θα μπορούσαμε να πράξουμε διαφορετικά καθότι η υγεία είναι το
ύψιστο αγαθό και σε καμία
περίπτωση, δεν θα επιτρέπαμε
να διασαλευτεί στο βωμό της
κρατικής αδράνειας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Παραλείψεις και αργά αντανακλαστικά από την Ηγεσία
Την απόφαση να χορηγήσει την τοποθέτηση προστατευτικών plexiglass στις αστυνομικές Υπηρεσίες που έχουν
άμεση και διαρκή επαφή με το κοινό, έλαβε η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Παράλληλα,
εξασφάλισε, μέσω δωρεάς του δήμαρχου Ωραιοκάστρου,
Παντελή Τσακίρη και του κ. Κώστα Τσακίρη, 1.000 rapidtests για τους αστυνομικούς της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
Τα τεστ ήδη διανέμονται
σε
Υπηρεσίες που
έχουν ύποπτα
ή επιβεβαιωμένα κρούσματα
Covid-19 για να
ανακοπεί η διασπορά του ιού
στο αστυνομικό προσωπικό, στο μέγιστο δυνατό. Η δωρεά δίνει μεγάλη ευελιξία, καθώς πλέον δεν υπάρχουν
οι προγενέστερες καθυστερήσεις που ταλαιπώρησαν το
προσωπικό και εξάπλωσαν τη νόσο εντός της ΓΑΔΘ.
Τρανή απόδειξη της υπηρεσιακής ολιγωρίας που επικρατεί, είναι το γεγονός ότι οκτώ μήνες μετά την έναρξη της
πανδημίας, ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί προστατευτικά plexiglass στις αστυνομικές Υπηρεσίες που εξυπηρετούν το κοινό. «Ως Ένωση,
έχουμε απευθύνει έκκληση σε
όλους τους αρμόδιους φορείς
για εγρήγορση
και άμεση υιοθέτηση
των
αναγκαίων μέτρων προστασίας, πλην όμως, όλοι τους κωφεύουν. Παρότι η επισκεψιμότητα στις Υπηρεσίες παραμένει αμείωτη, οι συνθήκες
εργασίας είναι αμετάβλητες και θυμίζουν την προ κορωνοϊού εποχή. Για να καλυφθεί το υπηρεσιακό κενό και να
προστατευτεί η υγεία των συναδέλφων μας, η Ένωσή μας
πήρε την πρωτοβουλία και θα χορηγήσει προστατευτικά
plexiglass στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που έχουν άμεση
και διαρκή επαφή με το κοινό», αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση.
Η Ένωση υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένες πράξεις δεν

έχουν ως στόχο να υποκαταστήσουν την Ηγεσία και να
εξαλείψουν τις υποχρεώσεις της έναντι του προσωπικού.
Τουναντίον, αναδεικνύουν τις μεγάλες παραλείψεις και
τα αργά αντανακλαστικά της. Ωστόσο, όσο δυστοπικό κι
αν φαντάζει,
αντί οι αρμόδιοι να αναγνωρίσουν
το έργο και
να
προστατέψουν τους
αστυνομικούς
της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εργάζονται
εντατικά και αδιάλειπτα για τον περιορισμό της πανδημίας, τις τελευταίες ημέρες, επιδίδονται σε έμμεση στοχοποίηση της ΓΑΔΘ για τις δραματικές συνέπειες του ιού
στη Θεσσαλονίκη.
«Μάλλον, κάποιοι ηθελημένα ξεχνούν
το ότι μέχρι
χθες οι αστυνομικοί
της
ΓΑΔΘ χαρακτηριζόμασταν ως ‘πρωταθλητές στη
βεβαίωση παραβάσεων’.
Οι ευθύνες της υφιστάμενης κατάστασης βαραίνουν πολλούς, εξαιρουμένων των αστυνομικών. Η συνήθης επιχειρούμενη προσπάθεια μετατόπισης ευθυνών στην ΕΛ.ΑΣ.
θα μας βρει
απέναντι και
δηλώνουμε
ότι όσο αυτοί
θα αναζητούν
το προσωπικό
τους
άλλοθι
εντός του Σώματος,
εμείς
θα τους υπενθυμίζουμε την
πραγματικότητα μέσω επίσημων στοιχείων και εγγράφων»,
καταλήγει η ανακοίνωση.
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Γιατί ο Έβρος
δεν πέφτει;
Γράφει ο Ιωάννης Πεχλιβανάκης
Αντιπρόεδρος ΠΟΑΣΥ και τακτικό μέλος
συμβουλίου μεταθέσεων ΓΑΔΘ
Καθοδόν για τον Έβρο, θυμάμαι εκκρεμούσαν διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου.
Μη έχοντας προσωπική εμπειρία από
τμήματα συνοριακής φύλαξης παρά μόνο
από την παρουσία μου με τις διμοιρίες της
ΥΑΤ, ήμουν σίγουρος ότι αν μη τι άλλο δεν
θα πρέπει να αναμένω τα ειωθότα. Δεν
σας κρύβω ότι το χιλιοειπωμένο ερώτημα:
«Αντί να φυλάει τα σύνορα ο στρατός, τα
φυλάει η αστυνομία;», ταλαντευόταν στη
σκέψη μου, ίσως και να πρωταγωνιστούσε
κιόλας.
Όπως πολύ σωστά έγραψε ο Στρατηγός
Κωσταράκος, η χώρα μας δέχεται μια
υβριδική εισβολή στον Έβρο. Η Τουρκία,
με τις υβριδικές της επιχειρήσεις, χρησιμοποιεί συγχρόνως και κατά την κρίση
της ολόκληρο το φάσμα των μέσων που
έχει στη διάθεσή της. Ένα από αυτά της
τα μέσα είναι η εκμετάλλευση των προσφύγων, άοπλων από διάφορες χώρες της
Ασίας και της Αφρικής. Ίσως, ο χειρότερος «εφιάλτης» για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Ο εχθρός δεν επιτίθεται με αποβατικές
δυνάμεις, πυρά και αεροπορία αλλά με
άοπλους μετανάστες. Δεν κρατάνε πολυβόλα και τυφέκια αλλά σε ορισμένες
περιπτώσεις μωρά και αντί για σχηματισμούς μάχης είναι συχνά μέλη της ίδιας
οικογένειας. Άμεσα λοιπόν μου απαντήθηκε το ερώτημα για το ρόλο του στρατού εδώ στον Έβρο. Ωστόσο, η παρουσία

τους είναι έντονη, με το επιβλητικό της
παραλλαγής να σκανάρει κάθε μέτρο των
συνόρων μας, αποφασιστικά και έτοιμος
να επέμβει.
Πολύ σύντομα κατάλαβα ότι εδώ στις Φέρες είναι «άλλη αστυνομία» όπως χαρακτηριστικά λένε οι ντόπιοι συνάδερφοι.
Άκουγα για «πατημασιές», για ιχνηλάτες
και μου φαινόταν σαν σκηνή παρμένη
από έργο. Έχοντας κάνει αρκετές υπηρεσίες με τον Αρχ/κα Ζουρνά Κωνσταντίνο
δεν μπορώ παρά να μην θαυμάσω την
ικανότητά του που από απλές πατημασιές, για τους υπόλοιπους εξ ημών, ήξερε
τον ακριβή αριθμό των ατόμων που αναζητούσαμε, την ώρα έλευσής τους καθώς
και την κατεύθυνση που έχουν διαλέξει
ώστε να μπορέσουν να βγουν σε κάποιο
σημείο της Εγνατίας Οδού και από εκεί
να επιβιβαστούν σε κάποιο προσυνεννοημένο όχημα, κατευθυνόμενοι πλέον προς
στην ενδοχώρα. Είναι πολλές οι φορές
που έχουν βρεθεί στα 25χλμ απόσταση
από τις αρχικές πατημασιές τους με τον
διοικητή Αστυνόμο Α’ Μόκαλη Ευάγγελο,
έξω μαζί τους, σπάνια εντός του οχτάωρού τους με μοναδικό σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών που σε ελάχιστες περιπτώσεις έχουν
καταφέρει να περάσουν από τη ζώνη
αποτροπής.
Τα βράδια ωστόσο ήταν διαφορετικά με
τα παρατηρητήρια να παίρνουν τα ηνία
και τις θερμικές κάμερες να ανοίγουν
μπροστά σου ένα ασπρόμαυρο τοπίο
όπου η εμπειρία των ντόπιων συναδέλφων
καθοδηγούσε τις ενέδρες και τα περιπο-

Πρόσκληση για
δημιουργία Ομάδας
Φωτογραφίας

λικά ώστε να υπάρχει άμεση και εμπεριστατωμένη κινητοποίηση προς το σημείο
όπου υπήρχαν λαθρομετανάστες. Όλη τη
νύχτα όρθιοι στις θερμικές κάμερες, με
τα κουνούπια να τσιμπούν τα χέρια και
το πρόσωπο, τα μάτια να κοκκινίζουν από
την υπερπροσπάθεια αλλά το αίσθημα
ευθύνης να ξεπερνά κάθε φυσική ανάγκη, κάθε ανθρώπινη αντοχή.
Δεν πλέκω εγκώμιο, ίσως λόγω του περιορισμένου χώρου αρθρογραφίας που μου
έχει δοθεί να είμαι και λακωνικός. Έχουν
καταφέρει εδώ στο Έβρο και δη στο ΤΣΦ
Φερών, ο αστυφύλακας μέχρι και ο διοικητής να γίνονται ένα. Ένας τείχος απροσπέλαστος με τους ακρίτες ένστολούς
μας να φυλούν όχι απλά τα ελληνικά σύνορα μα συνάμα και τα ευρωπαϊκά. Λέξεις όπως «ανακριτικός και μη- ανακριτικός» δεν χωρούν εδώ, ούτε βρίσκουν
πρόσφορο έδαφος ώστε να επιβαπτίζουν,
είναι όλοι ΕΝΑΣ.
Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της
ψυχής μου όλους τους συναδέλφους που
με ζήλο μου δίδαξαν όσα έπρεπε να γνωρίζω ώστε να μπορέσω να προσφέρω και
εγώ κατά την παραμονή μου εκεί. Ωστόσο
θα ήμουν άδικος αν δεν αναφερθώ στους
δεκάδες συναδέρφους, από όλη την Ελλάδα που εθελοντικά και με αυταπάρνηση έσπευσαν να δηλώσουν την επιθυμία
τους να βρεθούν στον Έβρο. Τελος, θέλω
να τους ευχαριστήσω σαν Έλληνας πολίτης που μου απάντησαν στο πρώτο μου
ερώτημα: «Γιατί ο Έβρος δεν πέφτει;».
Απλό, ο Έβρος δεν πέφτει γιατί τον φυλάνε Τιτάνες…

Αυτή την ιδιαίτερη και άνιση μάχη με τις στιγμές θα προσπαθήσουμε να δώσουμε με τη διαμόρφωση μιας δικής μας Ομάδας Φωτογραφίας που βάζουμε
στα σκαριά.
Η φωτογραφία ως τέχνη με παγκόσμια επιρροή, αλλά και ως τεχνική υψηλών
απαιτήσεων είναι μια μυστηριακή πράξη που αφήνει ανεξίτηλα την ύπαρξη
της στην απεικόνιση της ζωής μας.
Άλλοτε σε πορτοφόλια, άλλοτε σε ξεχασμένα άλμπουμ υπάρχει πάντα μια
φωτογραφία ή και περισσότερες που μας θυμίζουν στιγμές χαράς και λύπης,
αλλοτινές εποχές που φαντάζουν σαν να ήταν μόλις χθες… ή τέλος συναισθήματα που τα κρατούσαμε καλά φυλαγμένα...
Αυτή ακριβώς τη λειτουργία της φωτογραφίας θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε, ανακαλύπτοντας σιγά-σιγά τα μυστικά και τις τεχνικές της...
Με αυτά και με άλλα πολλά στο νου σας προσκαλούμε, παρέα με την φωτογραφική σας μηχανή ή την κάμερα του κινητού σας, να κάνουμε μαζί πολλά
«κλικ» μεταφέροντας ο καθένας τη δική του πολύτιμη ματιά.
Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε το group μας στο Facebook:
https://www.facebook.com/groups/kleistro.photo.club
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Πολύτιμη προσφορά από την εταιρία «Κ&Ν EFTHYMIADIS S.A.»

Δωρεά 100 υπηρεσιακών τζάκετ
Στα στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης δόθηκαν τα 100
υπηρεσιακά τζάκετ που δώρισε η εταιρία «Κ&Ν EFTHYMIADIS S.A.» στην
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Η παραλαβή της δωρεάς
έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, από το προεδρείο της Ένωσης.
Η προσφορά αποτελεί πολύτιμη βοήθεια στη διαχρονική προσπάθεια που
καταβάλλει το προσωπικό των Αστυνομικών Τμημάτων της Θεσσαλονίκης,
πολλώ δε μάλλον στη δύσκολη και πρωτόγνωρη συγκυρία που βιώνει η
χώρα. Ο πρόεδρος Θεόδωρος Τσαϊρίδης και ο γγ της Ένωσης Γιώργος Χατζόπουλος, εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους στους ιδιοκτήτες της
εταιρείας, επιδίδοντάς τιμητική πλακέτα ως ένδειξη αναγνώρισης της ευγενικής προσφοράς.
Η Ένωση, στο πλαίσιο των ενεργειών της για τη στήριξη των εργαζόμενων
αστυνομικών, θα συνεχίσει τις επαφές με επιχειρήσεις και ιδιώτες που επιθυμούν να προσφέρουν υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τις ανάγκες των στελεχών της ΓΑΔΘ. Ωστόσο, οι πράξεις αυτές δεν απαλλάσσουν την Πολιτεία
από την υποχρέωσή της να ενισχύει και να στηρίζει έμπρακτα το αστυνομικό έργο και τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία είναι διαρκώς εκτεθειμένα
σε ποικίλους κινδύνους.

Προστατευτικές μάσκες και αντισηπτικά

Δωρεά

υγειονομικού υλικού
Από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο
Σε δωρεά υγειονομικού υλικού,
όπως προστατευτικές μάσκες
και αντισηπτικά, προς την
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προχώρησε
ο Φαρμακευτικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης. Επρόκειτο για
πράξη ανταποδοτικότητας και
αναγνώρισης του έργου που
προσφέρουν οι αστυνομικοί,
οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της
μάχης κατά της εξάπλωσης
του κορωνοϊού και υπηρετούν
αγόγγυστα το κοινωνικό σύνο-

λο, εκθέτοντας τους εαυτούς
τους σε πολυειδείς κινδύνους.
Το προεδρείο της Ένωσης
μετέβη στην έδρα του Συλλόγου, όπου ο γραμματέας
του ΦΣΘ, Γιώργος Κιοσές παρέδωσε τα είδη. Ο πρόεδρος
της ΕΑΥΘ, Θεόδωρος Τσαϊρίδης ευχαρίστησε τον Σύλλογο
για την άμεση ανταπόκρισή
του στο αίτημα της Ένωσης
για δωρεά υγειονομικού υλικού. «Τόσο οι φαρμακοποιοί
σε όλη τη χώρα όσο και οι
αστυνομικοί
προσπαθούν

και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους ώστε να βοηθήσουν
τη χώρα να βγει από αυτή τη
δύσκολη κατάσταση την οποία
βιώνουμε όλοι», τόνισε. Στη συνέχεια, επέδωσε στον κ. Κιοσέ
ευχαριστήρια τιμητική πλακέτα και μια εικόνα του προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αγίου Αρτεμίου, ως ελάχιστη

ένδειξη ευγνωμοσύνης για την
προσφορά του Συλλόγου.
«Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης στέκεται πάντα
αρωγός στα Σώματα Ασφαλείας και σε όσους συνανθρώπους μας χρήζουν βοήθειας,
δείχνοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον και τη στήριξή του»,
δήλωσε ο κ. Κιοσές.
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Με επιτυχία και η τελευταία
αιμοδοσία για το 2020
Προσφορά ζωής από τους αστυνομικούς σε
συνεργασία με το ΑΧΕΠΑ
Εξαιρετικά ικανοποιητική και πραγματικά συγκινητική
ήταν συμμετοχή των αστυνομικών στην εθελοντική αιμοδοσία της Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
8 Δεκεμβρίου. Η καραντίνα μείωσε σημαντικά τα αποθέ-

ματα σε αίμα και για αυτό και η συγκεκριμένη αιμοδοσία
ήταν ιδιάζουσας σημασίας.
Επρόκειτο για την τελευταία αιμοδοσία που πραγματοποίησε για το 2020 η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης στην έδρα της ΔΑΕΘ, σε συνεργασία με το τμήμα
Αιμοδοσίας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, τηρώντας αυστηρά
όλους τους κανόνες υγιεινής. Η προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών ήταν πολύ ικανοποιητική και αναδεικνύει
την ευαισθητοποίηση των αστυνομικών της ΓΑΔΘ για προσφορά στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
Φέτος, λόγω των ιδιαιτέρων υγειονομικών συνθηκών και
των ισχυόντων πρωτοκόλλων, διοργανώθηκαν περισσότερες αιμοδοσίες από ότι στο παρελθόν, ώστε να μπορέσουν
να συμμετάσχουν όλοι όσοι επιθυμούσαν. Η γενικότερη
ανταπόκριση ήταν άκρως ενθαρρυντική και βοήθησε στη
σημαντική ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος που διατηρεί η
Ένωση στο ΑΧΕΠΑ.
«Ευχαριστούμε θερμά όλους τους αιμοδότες και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το νέο έτος. Η προσφορά τους
είναι κάτι παραπάνω από σημαντική, καθώς μας δίνει τη
δυνατότητα να διατηρούμε ένα σταθερό απόθεμα αίματος και να στηρίζουμε τους συναδέλφους μας και τις οικογένειές τους στις δύσκολες στιγμές αναζήτησης φιαλών»,
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης.

Συνεχίζεται η στήριξη της οικογένειας των μελών
Συνεχίζεται η έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη του θεσμού
της οικογένειας από την Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Ακόμη τρία 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.
Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση
που και οι δύο γονείς είναι μέλη
της Ένωσης, δικαίωμα λήψης του
βοηθήματος έχει μόνο ο ένας.

Η ΕΑΥΘ στηρίζει το
Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο
Άμεση ήταν η ανταπόκριση της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

Κάρτα μέλους
της ΕΑΥΘ
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

στην έκκληση για βοήθεια που απηύθυνε
το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο.
Οι παρενέργειες του κορωνοϊού παραλίγο
να το… «λυγίσουν» και η διοίκηση του βρέθηκε μπροστά στην οικονομική καταστροφή.
Λόγω της πανδημίας μειώθηκαν σε ποσοστό 80%, οι χρηματικές δωρεές και οι χορηγίες καθώς και η κρατική επιχορήγηση,
με αποτέλεσμα να αδυνατούσε –μεταξύ
άλλων προβλημάτων- να θερμάνει τα οκτώ
σπίτια στα οποία διαβιούν 38 παιδιά.

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το προεδρείο της
Ένωσης μετέβη στις εγκαταστάσεις του
Χωριού στο Φίλυρο και προσέφερε φαρμακευτικά είδη και ρουχισμό για τα φιλοξενούμενα παιδιά.
Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό και αισιόδοξο το γεγονός ότι πολλοί αστυνομικοί
επικοινωνούν καθημερινά με την Ένωση
εκφράζοντας την πρόθεσή τους να στηρίξουν τα παιδιά.
Η Ένωσή καλεί με τη σειρά της όλους τους
αστυνομικούς να βοηθήσουν και να στηρίξουν το Παιδικό Χωριό, προσφέροντας ό,τι
μπορούν για τα παιδιά που μένουν στις
εγκαταστάσεις του. Αυτές τις δύσκολες
στιγμές, κάθε κίνηση βοήθειας δίνει ανάσα ζωής κι ελπίδας στον οργανισμό.

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, απο-

δεικνύουν ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες
χαίρουν καθολικής αποδοχής, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για σύναψη
νέων συμφωνιών με σημαντικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης.

