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Στη Δημοκρατία
ο διάλογος
είναι
ανοικτός
και η κριτική δημόσια.
      

Του: ΚΑΤΣΑΡΟΥ Σωτηρίου – Δικηγόρου Αθηνών
Συνταγματολόγου / Ποινικολόγου
Νομικού Συμβούλου της Τοπικής Διοίκησης IPA Ν. 
Θεσσαλονίκης

Η ελευθερία της δια του τύπου πληροφορήσεως 
εφαρμόζεται και στους Αστυνομικούς, που 
ευρίσκονται σε ηθελημένη σχέση εξουσιάσεως 
προς το Κράτος (Συμβούλιον της Επικρατείας 
1802/1986) ακόμη και αν πρόκειται περί 
δημοσιεύσεως δημοσίου εγγράφου που ασκεί 
έντονη ή δριμεία κριτική (Ολομέλεια Αρείου 
Πάγου 691/1985) επί των ενδιαφερομένων 
αυτούς θεμάτων ( Ολομέλεια Αρείου Πάγου 
926/1979).
Η κατοχυρωμένη με τις διατάξεις των άρθρων 
5 Α, 14, παρ. 1 του Συντάγματος και 10 της 
Συμβάσεως της Ρώμης, που έχει υπερνομοθετική 
ισχύ δυνάμει του άρθρου 28 παρ. 1 του 
Συντάγματος και του ΝΔ 53/1974, ελευθερία της 
πληροφορήσεως θεσπίσθηκε και καλύπτει από 
τις πιο αδιάφορες και αβλαβείς πληροφορίες 
μέχρι και ιδίως εκείνες που ανησυχούν, 
δυσαρεστούν και προσβάλλουν το Κράτος, 
δημοσίους λειτουργούς ή με οποιαδήποτε 
μερίδα του Λαού (σχετ. Υπόθεση HANDYSIDE 
της 7-12-96 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
Η υπόθεση Ηandyside στα Ποινικά Χρονικά, τόμ. 
ΚΗ’, σελ.369 επ. – Φ. ΒΕΓΛΕΡΗ, Η Σύμβαση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ, 
Συνταγματική θεωρία και πράξη).  
Δεν χρειάζεται οι δημοσιογράφοι Αστυνομικοί 
να έχουν πολιτικά ή κομματικά προσόντα και 
διασυνδέσεις κεραυνού για να κάνουν χρήση 
της ελευθερίας του τύπου. 
     Στη Δημοκρατία ο διάλογος είναι ανοικτός 
και η κριτική δημόσια.

Πώς να αντιμετωπίζεις τον 
εαυτό σου όταν θυμώνει.
Του: Αρχιμανδρίτη Γοντικάκη Βασιλείου

Μη λες ότι «αυτά κι αυτά έπαθα», ότι «το και το μου 
είπαν», γιατί εσύ είσαι που ελέγχεις τα πάντα.
Ακριβώς όπως μπορείς να σβήσεις και να ανάψεις 
μια σπίθα, έτσι μπορείς και να ξανάψεις τον θυμό 
μέσα σου ή να τον συγκρατήσεις. Όταν δεις εκείνον 
που σε στεναχωρεί ή όταν έρθουν στο νου σου 
όσα σου είπε ή σου έκανε και σε στεναχώρησε, να 
προσπαθήσεις να το ξεχάσεις. Κι αν τα θυμηθείς, 
να τα ρίξεις στον πειρασμό. Αντίθετα ψάξε και βρες 
κάτι καλό που μπορεί να είπε ή να έκανε κάποτε. Αν 
έχεις αυτά στο μυαλό σου, γρήγορα θα νικήσεις την 
εχθρότητα. Και αν πρόκειται να του πεις το σφάλμα 
του και να κάνεις συζήτηση μαζί του, πρώτα βγάλε 
από μέσα σου το πάθος, σβήσε το θυμό σου, και 
τότε να του ζητήσεις ευθύνες και να τον ελέγξεις για 
τις πράξεις του. Έτσι θα μπορέσεις εύκολα να είσαι 
σε θέση υπεροχής. Γιατί όταν είμαστε θυμωμένοι 
δεν μπορούμε ούτε να πούμε ούτε να ακούσουμε 
κάτι σωστό. Αν όμως απαλλαγούμε από το πάθος, 
τότε δεν θα μας ξεφύγει κάποια σκληρή κουβέντα, 
ούτε και θα μας φανεί σκληρό κάτι που είπαν οι 
άλλοι. Γιατί συνήθως δεν μας εξαγριώνουν τα ίδια 
τα λόγια που θα μας πουν αλλά η εχθρική διάθεση 
που έχουμε. Πολλές φορές, αν τα ίδια περιπαιχτικά 
λόγια τα ακούσουμε από φίλους που αστειεύονται 
ή από μικρά παιδιά δεν θα νοιώσουμε δυσαρέσκεια 
ούτε θα θυμώσουμε, αλλά θα γελάσουμε και θα τα 
πάρουμε γι’ αστεία. Γιατί δεν τα ακούσαμε με κακή 
διάθεση, ούτε με την ψυχή μας προκατειλημμένη 
από τον θυμό. Επομένως και με αυτούς που έχεις 
πρόβλημα, αν σβήσεις το θυμό και διώξεις την 
εχθρότητα, τίποτα απ’ όσα λέγονται δεν θα μπορέσει 
να σε στεναχωρήσει. Χωρίς αγάπη, υψώνοντας την 
φωνή μας, αποκαλύπτουμε το ψέμα της ζωής μας.

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (I.P.A.) στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων της , δημιούργησε 
IPA HOUSES (Ξενώνες) για εξυπηρέτηση των 
μελών της και των οικογενειών αυτών, στην 
Ελλάδα και το Εξωτερικό.
IPA HOUSES υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα Εθνικά 
Τμήματα της IPA.
Ειδικότερα στις παρακάτω χώρες έχουν ως 
εξής:
Στην Αυστραλία 1 IPA HOUSES, στο Βέλγιο 1, 
στη Δανία 5, στην Γαλλία 1, στην Φιλανδία 1, 
στην Γερμανία 22, στην Σκοτία 1, στην Ουγγαρία 
4, στην Ιρλανδία 5, στο Ισραήλ 1, στην Ιταλία 
1,  στο Λουξεμβούργο 1, στην Ολλανδία 4, στη 
Νορβηγία 1, στην Πολωνία 3, στην Πορτογαλία 
2, στη Ρουμανία 1, στην Νότιο Αφρική 5, στην 
Ισπανία 4, στην Σουηδία 5.
Στην Ελλάδα λειτουργούν 2, IPA HOUSES. Tο 
ένα στην Αθήνα - Αχαρνών 21  στον 2ο όροφο 
που προσφέρει τρία επιπλωμένα δωμάτια με 
δύο τουαλέτες, κουζίνα κ.λ.π. και με υπεύθυνο 
διαχειριστή τον ΚΑΡΚΑΛΗ Κυριάκο τηλ. 
6972704253.
Το δεύτερο στην Θεσσαλονίκη στην οδό Συγγρού 
28 στον 6ο όροφο που προσφέρει τέσσερα 
επιπλωμένα δωμάτια με δύο τουαλέτες, κουζίνα 
και σε όλα τα δωμάτια ΤV και aircondision, με 
υπεύθυνο διαχειριστή τον ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ 
Βασίλειο τηλ.6975905020. Επίσης πρόσφατα με 
πρωτοβουλία της Τ.Δ. Χίου δημιουργήθηκε και 
στην Χίο IPA HOUSES με υπεύθυνο διαχειριστή 
τον ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ευστράτιο τηλ. 6937364211.
Το μέλος που θέλέι να χρησιμοποιήσει IPA 
HOUSES στην Ελλάδα θα πρέπει να επικοινωνεί 
με τον αρμόδιο διαχειριστή. Όσοι θέλουν να 
χρησιμοποιήσουν τα IPA HOUSES στο Εξωτερικό, 
να επικοινωνούν με τον ΚΑΡΚΑΛΗ Κυριάκο για 
να τους δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες 
επικοινωνίας.
Τα IPA HOUSES διαθέτουν όλα τα απαραίτητα 
(π.χ. κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες 
κ.λ.π.). Επίσης η κουζίνα των IPA HOUSES 
διαθέτει ηλεκτρικό ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα 
και όλο τον  απαραίτητο οικιακό εξοπλισμό.
Οι τιμές διαμονής είναι πολύ χαμηλές.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Α’Αντιπρ. Εθν. Τμήματος ΙPA
Γ.Γ.  Τ.Δ.  IPA Θεσσαλονίκης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ

ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ

Για ενήλικες:
1) Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία).
2) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 (παρέχεται από 
την Υπηρεσία).
3) Μία φωτογραφία 4Χ6 εκατοστών εμφανισμένη με 
χημικό τρόπο σε φωτογραφικό χαρτί, όχι σε κοινό 
χαρτί εκτυπωτή.
4) Παράβολο χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) 
από ΔΟΥ ή περίπτερο ή διπλότυπο είσπραξης από 
ΔΟΥ αξίας 22 € + 20% προσαύξηση ΟΓΑ (συνολικό 
κόστος 26,40 €).
5) Παράβολο Δημοσίου (κίτρινου χρώματος) 
ή διπλότυπο είσπραξης από ΔΟΥ αξίας 50 € 
(περιλαμβάνονται έξοδα αποστολής).
6) Δελτίο Ταυτότητας και φωτοαντίγραφο αυτού (το 
Δελτίο να μην είναι φθαρμένο, κομμένο, λερωμένο, 
να μην έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία αυτού και αν ο 
αριθμός Δημοτολογίου δεν είναι ο αναγραφόμενος 
απαιτείται γνώση του νέου αριθμού Δημοτολογίου.
7) Αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος.

Για ανήλικους:
1) Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία).
2) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 (παρέχεται από 
την Υπηρεσία).
3) Μία φωτογραφία 4Χ6 εκατοστών για Διαβατήριο 
νέου τύπου.
4) Παράβολο χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) ή 
διπλότυπο είσπραξης από ΔΟΥ αξίας:
α) Για ανήλικο έως 14 ετών, 13 € + 20% προσαύξηση 
ΟΓΑ (χορηγείται Διαβατήριο για 3 έτη).
β) Για ανήλικο άνω των 14 ετών, 22 € + 20% 
προσαύξηση ΟΓΑ (χορηγείται Διαβατήριο για 5 
έτη).
5) Παράβολο Δημοσίου (κίτρινου χρώματος) 
ή διπλότυπο είσπραξης από ΔΟΥ αξίας 50 € 
(περιλαμβάνονται έξοδα αποστολής).
6) Παρουσία του ανήλικου και των 2 γονέων που 
ασκούν την γονική μέριμνα, ή παρουσία ανηλίκου 
και του ενός γονέα και έγγραφη συναίνεση του 
άλλου με Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 στην 
οποία θα αναγράφει ότι: «Δίνω τη συγκατάθεσή 
μου προκειμένου να εκδώσει το ανήλικο τέκνο μου 
Διαβατήριο», με θεώρηση του γνησίου υπογραφής 
του από Δημόσια Αρχή.
7) Για ανήλικο έως 12 ετών: προσκόμιση 
πιστοποιητικού γέννησης με φωτογραφία 
επικολλημένη (όχι πιασμένη με συρραπτικό) και 
βεβαίωση ταυτοπροσωπείας επί του πιστοποιητικού 
από Δημόσια Αρχή.
Για ανήλικο άνω των 12 ετών υποχρεωτικά με 
προσκόμιση Δελτίου Ταυτότητας.

SMS:  Εσύ συνάδελφε (Αστυνομικέ, Ειδικέ Φρουρέ, 
Συνοριακέ Φύλακα, Πολιτικέ Υπάλληλε), έκανες 
αίτηση εγγραφής στο Tαμείο Επαγγελματικής 
Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.); 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή 
αιτήσεων, επικοινωνήστε με την Τοπική Διοίκηση  
IPA Θεσ/νίκης  και τον Α’ Αντιπρόεδρο
του Εθνικού Τμήματος IPA 
κ. Γιαννακόπουλο Βασίλειο τηλ. 6975905020

SMS: Εσύ Συνταξιούχε συνάδελφε γράφτηκες στην 
Ένωση Αστυνομικών Ε.Α. Ν. Θεσ/νίκης;
Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθημερινά 08:00-17:00
στα γραφεία της Ένωσης - Προμηθέως 1–2ος όροφ.

I.P.A.
HOUSES
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“Δύναμη”
Έκδοση της ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Mοναστηρίου 326  ΤΚ  546 28
Τηλ. 2310-388195   Fax. 2310-776414

Υπεύθυνος  Έκδοσης - Διευθυντής
Ηλίας Βασιλάκης
τηλ. 6975905010
e-mail: VASILAKIS.H@hotmail.com 

Νομική  υποστήριξη
1) Σωτήριος Κατσαρός – Δικηγόρος Αθηνών
    Συνταγματολόγος – Ποινικολόγος  
2) Ιωάννης Μισαηλίδης – Δικηγόρος Θεσ/νίκης
3) Παύλος Νικολαίδης  – Δικηγόρος Θεσ/νίκης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, 
μερική, ή περιληπτική ή κατά παράφραση 
ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του    
περιοδικού με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, 
ηλεκτρονικό φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή  
άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του  
εκδότη. 
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς  Δικαίου 
που ισχύουν στην χώρα μας.

ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ   ΚΕΙΜΕΝΑ
Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν
τις απόψεις του υπογράφοντα
και όχι απαραίτητα τις θέσεις - απόψεις
και προβληματισμούς της Ένωσης.

Φωτοστοιχειοθεσία:
Δημήτριος Καραβάς
28ης Οκτωβρίου 100
τηλ. 2310 - 727151
Εκτύπωση:
Δημήτριος Κοτσαρίδης
τηλ. 2310 - 707188
Χορηγοί επικοινωνίας:
Υπουργείο Μακ. Θράκης
Δήμος Θεσσαλονίκης
Νομαρχία Θεσσαλονίκης

Το Δ. Σ.  της Τοπικής Διοίκησης
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών ( Ι.P.A.)

Νομού Θεσσαλονίκης

Ηλίας Βασιλάκης
Πρόεδρος

Βασ. Γιαννακόπουλος
Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Χρυσουλάς
Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος

Νικ. Ταχματζίδης
Αντιπρόεδρος

Δημ. Μπουραζάνας
Αν. Γ. Γραμματέας

Ιάκωβος Τσαγκαλίδης
Ταμίας

Χριστ. Χριστοδουλής
Υπ. Δημ. Σχέσεων

Λάζαρος Αντωνιάδης
Αναπλ. Ταμίας
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ΙΝΤΕRNET – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ…
   Κίνδυνοι
   και προφυλάξεις
   για τα παιδιά.Κατ’ αρχήν θα ήθελα να δώσω τα θερμά μου 

συγχαρητήρια - στους υπευθύνους έκδοσης - για το 
πρώτο τεύχος του περιοδικού «Δύναμη» της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) Θεσσαλονίκης, 
το οποίο μελέτησα με μεγάλη προσοχή και με 
εξέπληξε η σπουδαία θεματολογία του. Εκτός από 
τα συγχαρητήριά μου, παρακαλώ να δεχτείτε και τις 
θερμές ευχαριστίες μου για την τιμή να φιλοξενηθεί 
άρθρο μου στο τεύχος 2. 

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ
Λέγοντας ηπατίτιδα εννοούμε την φλεγμονή του 
ήπατος, η οποία μπορεί να προέλθει από ιούς, 
φάρμακα, τοξίνες, οινόπνευμα ή να είναι αυτοάνοση. 
Εδώ θα ασχοληθούμε με τις ιογενείς ηπατίτιδες, 
οι οποίες αποτελούν σοβαρό πρόβλημα δημόσιας 
υγείας με μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα. 
Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τις ηπατίτιδες 
Α,Β,C,D. 

Hπατίτιδα Α: Πρόκειται για νόσο που μεταδίδεται 
δια της εντερικής οδού (κοπρανοστοματική οδός), 
δηλαδή μέσω μολυσμένων τροφίμων ή νερού.  
Η μετάδοση γίνεται ευκολότερη όταν υπάρχει 
συνωστισμός ή κακή προσωπική υγιεινή. Έτσι η 
διασπορά του ιού σε τρόφιμους και προσωπικό 
ιδρυμάτων, καθώς και στα άλλα μέλη της 
οικογένειας είναι συχνή. Ευτυχώς σχεδόν όλοι που 
προσβάλλονται από την ηπατίτιδα Α αναρρώνουν 
πλήρως και δεν μεταπίπτουν σε χρονιότητα. Η 
θνησιμότητα είναι περίπου 0,1% στις αναπτυγμένες 
χώρες. Τα συμπτώματα είναι ανορεξία, κόπωση, 
αδυναμία, αρθραλγίες, μυαλγίες, κεφαλαλγία, 
βήχας, φωτοφοβία και φαρυγγίτις. Μπορεί να 
υπάρχει πυρετός, καθώς και υπέρχρωση ούρων και 
αποχρωματισμός κοπράνων.  Η προφύλαξη έναντι 
του ιού της ηπατίτιδας Α βασίζεται: α) Στα γενικά 
μέτρα προσωπικής υγιεινής (πλύσιμο χεριών) καθώς 
και προσπάθεια εκσυγχρονισμού και βελτίωσης 
των όρων δημόσιας υγείας που αφορούν στην 
παρασκευή τροφίμων, ύδρευση και αποχέτευση. β) 
Παθητική ανοσοποίηση με τη χορήγηση ανθρώπινης 
γ-σφαιρίνης που περιέχει έτοιμα αντισώματα για τον 
ιό σε προσωπικό και τροφίμους βρεφοκομείων ή 
βρεφονηπιακών σταθμών ή σε προσωπικό φυλακών, 
σχολείων ή νοσοκομείων σε περιπτώσεις επιδημίας. 
γ) Ενεργητική ανοσοποίηση με τη χορήγηση 
εμβολίου.

Ηπατίτιδα Β: Στη χώρα μας υπάρχουν περίπου 
300.000 ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β. 5 έως 10% 
των ενηλίκων καθώς και 90% των νεογνών που θα 
μολυνθούν από τον ιό της ηπατίτιδας Β θα μείνουν 
χρόνιοι φορείς.  Για να θεωρηθεί ότι κάποιος είναι 
φορέας χρόνιας ηπατίτιδας Β θα πρέπει να έχει το 
δείκτη HBsAg (Αυστραλιανό αντιγόνο), θετικό στο 
αίμα του για περισσότερους από 6 μήνες.

Το διαδίκτυο (internet) μας οδηγεί σε ένα κόσμο 
συναρπαστικό, σε ένα κόσμο που είναι ακόμη 
συναρπαστικότερος για τα παιδιά μας. Ο κόσμος 
του διαδικτύου είναι ένας χώρος απόλυτης 
ελευθερίας όμως που μας θέτει μπροστά σε 
νέες προκλήσεις, αφού την εκμεταλλεύονται και 
άτομα με ύποπτους ή εγκληματικούς σκοπούς, 
όπως:
• Την σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.
• Την καλλιέργεια βίαιης συμπεριφοράς, 
που κυρίως στρέφεται ενάντια σε άτομα ή 
ομάδες διαφορετικής φυλής, εθνικότητας και 
θρησκείας.
• Την καλλιέργεια μίσους κατά της κοινωνίας 
και προπαγάνδας της τυφλής βίας ως               
• μέσο αλλαγής του κόσμου.
• Την προώθηση της άποψης ότι οι απαγορευμένες 
ουσίες (ναρκωτικά, καπνός, οινόπνευμα) 
απελευθερώνουν το νέο άνθρωπο από το στρες 
και την καταπίεση των μεγαλυτέρων και τον 
κάνουν πιο δημιουργικό. Μάλιστα παρέχονται 
οδηγίες για την παραγωγή από νόμιμες ουσίες 
ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων 
ουσιών.
• Την προβολή δραστηριοτήτων παράνομων ή 
δραστηριοτήτων που κινούνται στις παρυφές 
της νομιμότητας και έχουν σχέση με τυχερά 
παιχνίδια και στοιχήματα.
• Την προβολή ακραίων θρησκευτικών 
συμπεριφορών (λατρείας του Σατανά, 
καταστροφικών αιρέσεων). Στην περίπτωση αυτή 
διατυπώνονται ιδιαίτερα ελκυστικές προτάσεις 
για την στρατολόγηση νέων μελών.
Από όλους όμως αυτούς τους κινδύνους, 
εκείνος που απειλεί περισσότερο τα παιδιά μας 
είναι η παιδοφιλία, που σε παγκόσμιο επίπεδο 
έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις. Οι γονείς, 
αυτό που δεν πρέπει να κάνουν είναι να μην 
απαγορεύσουν την πρόσβαση των παιδιών τους 
στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι ένα σύμπλεγμα 
λεωφόρων της πληροφορίας και η αποκοπή 
του παιδιού από το νέο κόσμο που έρχεται θα 
είναι αρνητικά καταλυτική για το μέλλον του. 
Το internet είναι ένα μέσον που σε πάει όπου 

XΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος
Υπ. Δημ. Σχέσεων IPA Θεσ/νίκης
e-mail: Christos Cristodoulis@hotmail.com

Η κατάσταση του χρόνιου φορέα της ηπατίτιδας Β 
μπορεί να εξελιχθεί σε ενεργό ηπατίτιδα, κίρρωση 
ή και καρκίνο του ήπατος (ο κίνδυνος για καρκίνο 
του ήπατος είναι αυξημένος μέχρι και 300 φορές 
σε σχέση με το γενικό πληθυσμό). Άτομα που 
θεωρούνται υψηλού κινδύνου για ηπατίτιδα Β είναι 
άτομα με συχνή εναλλαγή ερωτικών συντρόφων 
ή ερωτικοί σύντροφοι ασθενών με ηπατίτιδα Β, 
εργαζόμενοι σε επαγγέλματα υγείας, χρήστες 
ναρκωτικών ουσιών, ομοφυλόφιλοι άνδρες, 
αιμοκαθαιρόμενοι και προσωπικό φυλακών. Η 
ηπατίτιδα Β δε μεταδίδεται με χρήση από κοινού 
σκευών διατροφής, φτέρνισμα, βήχα και απλή 
σωματική επαφή. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται 
έλεγχος των ατόμων υψηλού κινδύνου ούτως ώστε 
να εμβολιαστούν σε περίπτωση που δεν έχουν έρθει 
σε επαφή με τον ιό ή να τεθούν υπό παρακολούθηση 
και να λάβουν θεραπεία σε περίπτωση που είναι ήδη 
φορείς του ιού και δεν το γνωρίζουν. Είναι πολύ 
σημαντικό επίσης να γίνεται έλεγχος των συγγενών 
φορέων του ιού και όσων μένουν στην ίδια κατοικία. 
Η διαθέσιμη σήμερα θεραπεία μπορεί να χορηγηθεί 
είτε από του στόματος είτε με τη μορφή ενέσεων 
και σκοπεύει στην ύφεση της φλεγμονής και την 
αποτροπή της εξέλιξης της νόσου σε κίρρωση και 
ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα.  

Ηπατίτιδα C: Μεταδίδεται με τους ίδιους τρόπους 
που μεταδίδεται και η ηπατίτιδα Β. Αντίθετα με την 
ηπατίτιδα Β το μεγαλύτερο ποσοστό (άνω του 95%) 
που θα προσβληθούν από τον ιό θα μείνουν μόνιμοι 
φορείς και κινδυνεύουν το ίδιο να μεταπέσουν σε 
κίρρωση και καρκίνο ήπατος. Δυστυχώς δεν υπάρχει 
εμβόλιο για την ηπατίτιδα C και η πρόληψη της 
νόσου βασίζεται στο να αποφύγει κανείς να έρθει 
σε επαφή αίμα με αίμα άλλου ατόμου είτε λόγω 
τραυματισμού είτε λόγων μολυσμένων ενδυμάτων 
ή επιδέσμων. Ακόμα με την αποφυγή να μοιράζεται 
κανείς αντικείμενα ατομικής περιποίησης που μπορεί 
να έχουν πάνω τους ίχνη αίματος (οδοντόβουρτσες, 
ξυραφάκια, λίμες νυχιών, ψαλίδια). Επίσης, 
αποφυγή σεξουαλικών πρακτικών υψηλού κινδύνου, 
καθώς και την διενέργεια ερωτικής πράξης κατά 
τη διάρκεια της εμμηνορρυσίας. Συνιστάται πάντα 
η χρήση προφυλακτικών σε εφήμερες σχέσεις. Η 
θεραπεία βασίζεται στον έλεγχο της PCR  και του 
γονοτύπου του ιού (υπάρχουν διάφοροι τύποι του 
ιού με διαφορετική ανταπόκριση στη θεραπεία) και 
στη συνέχεια χορήγηση αγωγής για διαφορετικό 
χρονικό διάστημα ανάλογα με το γονότυπο. 

Ηπατίτιδα D: Η ηπατίτιδα D προσβάλει μόνο αυτούς 
που έχουν ήδη ηπατίτιδα Β είτε σαν συνλοίμωξη Β 
και D από την αρχή είτε σαν επιλοίμωξη του ιού 
D σε ασθενή ο οποίος ήδη έπασχε από ηπατίτιδα 
Β. Η θεραπεία είναι παρόμοια με τη θεραπεία της 
ηπατίτιδας Β.-

Ιατρείο – Ενδοσκοπήσεις:
Εγνατίας 86, 3ος ορ. Στάση Αριστοτέλους 
09.30-12.30 & 18.30-20.30
εκτός απογεύματος Τετάρτης 
τηλ. 2310271264 & 2310271903 
fax. 2310271903 κιν. 6944385004. 

θες αρκεί να ξέρεις να το χρησιμοποιείς και 
να ξέρεις «τι ζητάς». Έτσι λοιπόν οι γονείς θα 
πρέπει:
• Να μάθουν για το internet, αντί να το 
ξορκίζουν. Υπάρχουν πολλοί και «ανέξοδοι» 
τρόποι να αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις γι’ 
αυτό.
• Να διαθέτουν χρόνο «on line» μαζί με τα 
απιδιά τους, είτε στο σπίτι, είτε στα internet 
kafe. Η ενασχόλισή τους με τα παιδιά τους, 
αποτελεί την μεγαλύτερη εγγύηση για την 
ασφάλειά τους.
• Να είναι πληροφορημένοι για τους τρόπους 
γονικής επιτήρησης στο τομέα αυτό, καθώς και 
για τους  κινδύνους που το διαδίκτυο εγκυμονεί 
για τα παιδιά και τους νέους γενικότερα. Στην 
περίπτωση όμως αυτή θα πρέπει να έχουν κάνει 
ξεκάθαρη συζήτηση με τα παιδιά τους, τα οποία 
με κανένα τρόπο δε θα πρέπει να νοιώσουν ότι 
«κατασκοπεύονται» από τους γονείς τους.
• Τέλος θα πρέπει να παίρνουν ενεργό μέρος στον 
αγώνα ενάντια στην κατάχρηση του διαδικτύου 
για παράνομους ή ανήθικους σκοπούς. Έτσι όταν 
υποπέσει στην αντίληψή τους π.χ. η κυκλοφορία 
πορνογραφικού υλικού, στο οποίο εμπλέκονται 
ανήλικοι, θα πρέπει άμεσα να ενημερώνουν την 
Αστυνομία.
Τα σημάδια που προειδοποιούν ότι το παιδί 
ενδεχομένως κινδυνεύει είναι:
• Όταν διαθέτει πολύ χρόνο «on line» ειδικά 
το βράδυ.
• Όταν εντοπιστεί πορνογραφικό υλικό στον 
υπολογιστή που χρησιμοποιεί.
• Όταν λαμβάνει τηλεφωνήματα από άτομα που 
δεν γνωρίζετε ή κάνει το ίδιο τηλεφωνήματα 
(συχνά υπεραστικά) σε αριθμούς που επίσης 
δεν γνωρίζετε.
• Όταν λαμβάνει δώρα ή δέματα από κάποιον 
που σας είναι άγνωστος.
• Όταν σβήνει τον υπολογιστή ή αλλάζει αμέσως 
επιφάνεια εργασίας, όταν μπείτε στο δωμάτιο.
• Όταν απομονώνεται προοδευτικά από την 
οικογένεια
• Όταν χρησιμοποιεί σύνδεση στο διαδίκτυο η 
οποία ανήκει σε άλλον.
• Όταν χρεώνεται η πιστωτική σας κάρτα με 
άγνωστης αιτιολογίας ποσά.
Στην συνέχεια αναφέρω κάποιες απαραίτητες 
ενέργειες του γονέα για την εξασφάλιση όσο 
μεγαλύτερης επαφής γίνεται με το παιδί.
1) Έχετε τον υπολογιστή σε κοινόχρηστο χώρο 
και όχι στο δωμάτιο του παιδιού.
2) Απευθυνθείτε στην επιχείρηση σύνδεσης 
με το διαδίκτυο για την εγκατάσταση φίλτρων 
προστασίας των παιδιών από ακατάλληλο 
υλικό.
3) Κουβεντιάστε με το παιδί σας, όλους τους 
ενδεχόμενους κινδύνους, κυρίως εκείνων της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
4) Χρησιμοποιείται με το παιδί σας την ίδια 
διεύθυνση για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-
mail).
Πηγή πληροφοριών: Δ/νση Δημ. Σχέσεων 
Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.   

Άρθρο του: Κοντιζά Γεωργίου

Ειδικού Γαστρεντερολόγου για παθήσεις: 
στομάχου, εντέρου, οισοφάγου, παγκρέατος, 
ήπατος.
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Το ιδανικό σε μια κοινωνία θα ήταν, η κοινή γνώμη, 
να αποτελεί τη δημιουργική συνιστώσα της. Για 
ποια, όμως, κοινή γνώμη μιλάμε και πως αυτή 
διαμορφώνεται;
Συντίθεται από τη γνώμη όλων μας και εμπεριέχει 
πολλά αντιφατικά χαρακτηριστικά, ως φαινόμενο 
συλλογικής συμπεριφοράς και αποτέλεσμα της 
κοινωνικής ζωής. Η αντιφατικότητα της ιδιοσυστασίας 
της έχει να κάνει με το ότι πάντα μεταβάλλεται 
ανάλογα με το αντικείμενο της αναφοράς της. 
Και ποτέ δεν εκφράζει την κρίση του κοινωνικού 
συνόλου καθολικά. Δεν είναι δυνατόν να εκφράζει 
όλα τα μέλη της κοινωνίας και ούτε πρόκειται ποτέ 
να επιτευχθεί μια ενιαία άποψη για κάποιο θέμα ή 
γεγονός. 
Πάντα θα υπάρχει η πλειοψηφία και η μειοψηφία. 
Άρα όταν ομιλούμε για την κοινή γνώμη, εννοούμε 
τη διαμορφωθείσα αντίληψη της πλειοψηφίας που 
κυριαρχεί σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή για 
συγκεκριμένα ζητήματα της κοινωνίας.
Η επικρατούσα αντίληψη και άποψη εκτοπίζει 
πάντα τις διαφορετικές φωνές, γιατί αποτελούν τη 
μειοψηφία. Έχει όμως ενδιαφέρον και σημασία το 
πώς διαμορφώθηκε αυτή η επικρατήσασα τελικά 
αντίληψη της πλειοψηφίας. Όσο πιο ανεκτική και 
ανεπτυγμένη είναι μια κοινωνία, τόσο η κοινή 
γνώμη αναπτύσσεται και εδραιώνεται ελεύθερα 
και ανεπηρέαστα, μέσα από το διάλογο και την 
επικοινωνία. Αντίθετα σε μια κοινωνία καινούργιο 
και το άγνωστο, διακατέχεται από δυσπιστία και 
καχυποψία για καινοτομίες, εξαιτίας διαφόρων 
προκαταλήψεων και καταλήγει να επιβραδύνει και 
να ελέγχει ασφυκτικά κάθε προσπάθεια αλλαγής της 
κατεστημένης κοινωνικής κατάστασης.
Μόνο σε δημοκρατικά οργανωμένες και ανεπτυγμένες 
κοινωνίες η κοινή γνώμη υιοθετεί προοδευτικές 
αξιολογικές θέσεις και ασκεί διακριτικό και 
ουσιαστικό έλεγχο στην κοινωνική ζωή. Στις 
σημερινές σύγχρονες, ανά τον κόσμο, κοινωνίες τα 
πράγματα άλλαξαν άρδην.
Οι πληθυσμιακές ανακατατάξεις διαμόρφωσαν 
ανομοιογενείς κοινωνίες, με συνέπεια ο ρόλος της 
κοινής γνώμης να φθίνει διαρκώς σε σύγκριση με 
το παρελθόν. Μέσα στις σημερινές πολυπληθείς 
κοινωνίες διαπιστώνουμε ότι οι σχέσεις μεταξύ 
των μελών χαρακτηρίζονται από ανασφάλεια και 
ασάφεια. Η κατάσταση δε αυτή επιτείνεται από 
την εμφάνιση φαινομένων μιμητισμού, μόδας, 
παροδικών συρμών, που εύκολα συντίθενται 

Ηλίας Κ. Μάρκου

  Δύο διαταγές (της ντροπής) οι: α) υπ’ αριθ. 
224388/3/18-β από 26-08-2008  και β) υπ’ 
αριθ. 9009/11/561-α  από 28-08-2008, οι οποίες 
εκδόθηκαν από το Αρχηγείο της  Ελληνικής 
Αστυνομίας εκθέτουν βάναυσα τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ 
Βασίλειο. 
  Η πρώτη διαταγή αφορά την ανάκληση διάθεσης 
τριών Αστυνομικών από εκτέλεση υπηρεσίας στα 
γραφεία της Τοπικής Διοίκησης IPA Αθηνών και της 
Τοπικής Διοίκησης ΙPA Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει 
να αναφερθεί ότι όσον αφορά την προσφορά της 
Ένωσής μας, προς τους συναδέλφους αλλά και 
γενικότερα στην Αστυνομία και την Κοινωνία, αυτή 
έχει αναγνωρισθεί ποικιλοτρόπως και δεν μπορεί 
να αμφισβητηθεί από κανέναν 
και κυρίως από ανθρώπους 
που δεν γνωρίζουν. Εάν είχαμε 
την ευκαιρία να μας ρωτήσουν 
θα τους ενημερώναμε ότι στον 
ξενώνα που λειτουργεί στην 
Θεσσαλονίκη, την προηγούμενη 
χρονιά είχαμε πλέον των 600 
διανυκτερεύσεων συναδέλφων 
και οικογενειών τους, από 
κάθε γωνιά της επικράτειας. 
Επίσης θα μπορούσαμε να 
τους ενημερώσουμε για τους 
εκατοντάδες ξένους συναδέλφους 
μας, τους οποίους υποδεχτήκαμε 
στην νομό μας και παρείχαμε τις 
όποιες  το δυνατόν διευκολύνσεις, 
αλλά και για τις σπουδαίες 
εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά 
ταξίδια που δημιουργήσαμε τόσο 
στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό και 
άλλα πολλά. Εμείς λέμε ότι, ίσως, σωστά έπραξαν 
γιατί απλά δεν γνωρίζουν και δεν επιθυμούν (για 
άγνωστους λόγους) να μάθουν ρωτώντας μας!!
  Η δεύτερη διαταγή αφορά την απαγόρευση 
διάθεσης του πρώτου τεύχους του περιοδικού 
μας «Δύναμη» από το περίπτερο της ΕΛ.ΑΣ. στην  
73η ΔΕΘ!! Να σημειωθεί ότι η απαγόρευση του 
περιοδικού μας, έγινε χωρίς να δουν το περιοδικό 
και αυτό καθιστά όχι μόνο την απαγόρευση ως 
κίνηση κατά της Ελευθεροτυπίας και της Δημοκρατίας 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ αλλά στην κυριολεξία επρόκειτο για 
μια αψυχολόγητη κίνηση, εμφανώς βιαστική και 
προφανώς εξυπηρετική αυτών  που φοβόντουσαν, 
άραγε γιατί, την κυκλοφορία ενός περιοδικού από μια 
βαθιά φιλοσοφημένη Ένωση όπως είναι η Διεθνής 
Ένωση Αστυνομικών (I.P.A.) και κατά συνέπεια η 
Τοπική Διοίκηση IPA Νομού Θεσσαλονίκης.
  Ο κ. Αρχηγός, ο οποίος είναι μέλος της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών, εκτέθηκε βάναυσα από την 
απαράδεκτη συμπεριφορά υφισταμένων του, οι οποίοι 
υπέγραψαν για λογαριασμό του αυτές τις διαταγές. 
Πιστεύουμε ότι ο κ. Αρχηγός θα διατάξει αμέσως 

και αποσυντίθενται. Όμως, όσο και αν ατόνησε ο 
ρόλος της κοινής γνώμης σήμερα, η χρησιμότητά 
της και η αξία της είναι δεδομένη και αναγκαία 
για τη λειτουργία της κοινωνίας. Εκείνο, λοιπόν 
που προέχει είναι να προσαρμόζεται στις εκάστοτε 
κοινωνικές συνθήκες και να διαμορφώνεται με τα 
εκάστοτε καινούργια κοινωνικά δεδομένα, από 
παράγοντες που θα στοχεύουν πάντα στο λογικό 
της ανθρώπινης ύπαρξης και λιγότερο στο θυμικό, 
για την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας. Να 
διαμορφώνεται από παράγοντες που θα σέβονται την 
άλλη άποψη, που θα κάνουν πράξη την πλήρη και 
αντικειμενική ενημέρωση και που θα αντιμετωπίζουν 
τα κοινωνικά ζητήματα με ευθυκρισία, με γνώση και 
ευαισθησία. Αλλά ας περιοριστούμε στην ελληνική 
κοινωνία και κοινή γνώμη. Ποιοι είναι αυτοί οι 
παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση 
της λεγόμενης κοινής γνώμης; Ενδεικτικά θα 
μπορούσαμε να αναφέρουμε, την Πολιτεία (το 
επίσημο κράτος), ως φορέας πολιτικής δύναμης 
και εξουσίας, τα πολιτικά κόμματα και οι συντεχνίες 
(αφού επηρεάζουν σημαντικά τη συλλογική 
συνείδηση), τα Μ.Μ.Ε, οι κοινωνικές επαφές και 
σχέσεις (αφού πάντα υπάρχει αλληλεπίδραση στη 
σκέψη και τη συμπεριφορά των μελών της κοινωνίας) 
και τέλος τα διάφορα βιώματα του παρελθόντος που 
αναμφίβολα συμβάλλουν στη συγκινησιακή των 
ανθρώπων φόρτιση και έμμεσα συνιστούν παράγοντα 
διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Συμπερασματικά 
καταλήγοντας και συνοψίζοντας θα λέγαμε:
Όλοι μας, ως απλά μέλη της ευρύτερης κοινωνίας, 
αλλά και ως μέλη όλων των άλλων παραγόντων 
που προαναφέρθηκαν (κράτος, κόμματα, συντεχνίες, 
ΜΜΕ) έχουμε χρέος να συμβάλλουμε και να 
αναδείξουμε τα θετικά στοιχεία του ρόλου της κοινής 
γνώμης. Να αποτρέψουμε τον κίνδυνο να μεταβληθεί 
σε έρμαιο πολιτικής ή άλλης εκμετάλλευσης, 
ανασχετικός παράγοντας στη δυνατότητα εξέλιξης 
της κοινωνίας με τη συντήρηση προκαταλήψεων 
και τη δημιουργία καινούργιων. Να συνδράμουμε 
ώστε να διαμορφώνεται κατά τρόπο που να παρέχει 
συναισθηματική ασφάλεια, να συνέχει το σύνολο, 
να παρεμποδίζει και να περιορίζει στο ελάχιστο 
τυχόν εξουσιαστικές αυθαιρεσίες. Κοντολογίς ως 
ελληνική κοινωνία με παρελθόν στην ελευθερία 
και τη δημοκρατία έχουμε χρέος να ενισχύουμε 
παντιοτρόπως τη διαμόρφωση υγιούς κοινής γνώμης, 
αφού αυτή συνιστά και στοιχείο αυτοπροσδιορισμού 
της κοινωνίας μας και ταυτόχρονα το κριτήριο 
διαφοροποίησής της από άλλες. Κι έχουμε πολλά 
παραδείγματα διαφοροποίησης της ελληνικής 
κοινωνικής γνώμης τόσο από την ευρωπαϊκή όσο 
και από την παγκόσμια σε ζητήματα παγκοσμίου 
ενδιαφέροντος. Διαφοροποίηση, που αποτέλεσε 
τον καταλύτη στην οργανωμένη προπαγάνδα των 
δορυφορικών καναλιών και των κέντρων εξουσίας 
των «δυνατών» της γης για ένοπλες επεμβάσεις 
σε διάφορα σημεία του πλανήτη και πάντα για 
«ειρηνικούς» σκοπούς. Στον πόλεμο της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας η ελληνική κοινή γνώμη κατά 
συντριπτικό πλειοψηφικό ποσοστό, το μεγαλύτερο 
στον κόσμο σύμφωνα με τις σφυγμομετρήσεις, 
διαφοροποιήθηκε με μοναδική παρρησία και τελικά, 
δυστυχώς δικαιώθηκε.- 

έρευνα και απόδοση ευθυνών, ενημερώνοντας 
σχετικά και την Ένωσή μας. Να σημειωθεί ότι κάθε 
χρόνο στο περίπτερο της ΕΛ.ΑΣ. στην ΔΕΘ υπήρχαν 
προς διάθεση για τους επισκέπτες του περιπτέρου 
διάφορα έντυπα υπηρεσιακά, συνδικαλιστικά και 
της Διεθνούς Ένωσης. 
Άς σημειωθεί ότι η Τοπική Διοίκηση IPA 
Θεσσαλονίκης, προ διετίας είχε διαθέσει τον μισό 
προϋπολογισμό της, για να στηρίξει οικονομικά 
την λειτουργία του περιπτέρου της Ελληνικής 
Αστυνομίας στην ΔΕΘ !
  Η Ένωσή μας, με κατεπείγουσα επιστολή (με 
courier) απευθυνόμενη στον ίδιο τον κ. Αρχηγό, 
λίγες ημέρες πριν τα εγκαίνια του περιπτέρου της 
ΕΛ.ΑΣ. στην 73η ΔΕΘ, ζήτησε από τον κ. Αρχηγό να 

επανεξετάσει την διαταγή απαγόρευσης 
διάθεσης του περιοδικού μας από το 
περίπτερο της ΔΕΘ, χωρίς δυστυχώς 
να τύχουμε της όποιας απαντήσεως 
θετικής ή αρνητικής! 
Δεν δυνάμεθα να γνωρίζουμε την τύχη 
ούτε και αυτής της επιστολής μας!
Με νέο έγγραφό μας (συστημένο) 
προς τον κ. Αρχηγό με αριθμό πρωτ. 
072/2008 και ημερομηνία 06-10-2008 
ζητήσαμε να ενημερωθούμε για το 
σκεπτικό απαγόρευσης διάθεσης του 
περιοδικού μας από το περίπτερο της 
ΔΕΘ.
Μέχρι που δόθηκε η ύλη του 
περιοδικού για εκτύπωση δεν πήραμε 
απάντηση, αλλά περιμένουμε!.
 Διάφορες πληροφορίες που 
λαμβάνουμε, μιλούν για ένα 
καλά οργανωμένο σχέδιο, από 

απίθανους ανθρώπους, που έβαλαν ως στόχο την 
συνδικαλιστική και όχι μόνο εξόντωσή μου και 
όσο συνδέονται μεταξύ των αυτές οι πληροφορίες 
διαφαίνεται να συμπληρώνουν την απάντηση σε ένα 
παζλ ερωτημάτων, το οποίο παζλ κινείται μεταξύ 
Μεσογείων 96 και Κανελλοπούλου 4.
  Τέλος ας γνωρίζουν όλοι ότι το πρώτο τεύχος 
(10.000 τεμάχια ) έγινε ανάρπαστο και σε αυτό 
βοήθησε και η απαγόρευσή του από το Αρχηγείο 
της Ελληνικής Αστυνομίας! 
Αυτά προς το παρόν και θα επανέλθουμε σε επόμενο 
τεύχος μας, με πλήρες ρεπορτάζ αποκαλύπτο- ντας 
όλους τους συντελεστές αυτής της απαράδεκτης, 
βίαιης και απρεπούς σε βάρος μας συμπεριφοράς, 
ελπίζοντας να έχουμε και τις θέσεις του κ. 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με τα 
ανωτέρω.- 

Ηλίας Βασιλάκης
Πρόεδρος Τ.Δ. IPA Θεσσαλονίκης      

Η κοινή γνώμη – Στοιχείο 
συνοχής της ελληνικής 

κοινωνίας 
και κριτήριο 
διαφοροποίησής 
της από άλλες…

ΕΞΕΘΕΣΑΝ ΤΟΝ
κ. ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ !
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Συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι Αστυνομικοί, Ειδικοί Φρουροί, Συνοριακοί 
Φύλακες και Πολιτικοί Υπάλληλοι της ΕΛ.ΑΣ., σας καλώ όλους σε 
μαζικές εγγραφές στο νεοϊδρυθέν Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 
(Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.).
Οι περισσότεροι από εσάς με γνωρίζετε πάρα πολλά χρόνια και είστε 
βέβαιοι ότι ποτέ δεν θα σας καλούσα να προβείτε σε μία παρόμοια 
κίνηση αν δεν ήμουν σίγουρος ότι διασφαλίζονται πλήρως τα 
συμφέροντά σας. Το Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. (που μετά από μεγάλες μελέτες 
του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, έρχεται 
να διαδεχθεί το γνωστό σε όλους σας ταμείο του ΛΑΜΔΕΑ το οποίο 
έκλεισε τον κύκλο του με επιτυχία.
Χωρίς λοιπόν δεύτερες σκέψεις (όπως προβοκατόρικα προσπάθησε 
να δημιουργήσει σκέψεις αμφισβήτησης, συνδικαλιστικός φορέας 
του Οργανισμού μας, ο οποίος καλό θα ήταν να κοιτά τα {διαλυμένα} 
του οίκου του), σας καλώ όλους να εγγραφείτε  στο νέο Ταμείο 
Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.).
Αιτήσεις διατίθενται από τα γραφεία της Ένωσής μας: Μοναστηρίου 326 
(5ος όροφος) και τον Γ. Γραμματέα της Ένωσής μας και Α’Αντ/δρο του 
Εθνικού Τμήματος, κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο τηλ. 6975905020.

Στις 17 Οκτωβρίου 2008, ο πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της ΔΕΑ 
κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος συνοδευόμενος και από στελέχη του 
Ελληνικού  Τμήματος,  στο  Αμφιθέατρο  του  Αστυνομικού   Μεγάρου 
Θεσ/νίκης, ενημέρωσε τους συναδέλφους για το νέο Ταμείο 
Επαγγελματικής Ασφάλισης. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν: Το 
προεδρείο της  Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων, το προεδρείο 
της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Ν. Θεσσαλονίκης, το προεδρείο 
του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Θεσσαλονίκης, το προεδρείο του 
Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων ΕΛ.ΑΣ. / Π.Σ. Μακεδονίας – Θράκης 
και τα προεδρεία των Τοπικών Διοικήσεων I.P.A. Μακεδονίας. Οι 
εγγραφές στο νέο Ταμείο άρχισαν και συνεχίζονται κανονικά.

Ηλίας Βασιλάκης,  Πρόεδρος 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.)
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Ε. ΚΑΙ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ WIND
1. Το μηνιαίο πάγιο που σε όλες τις εταιρίες είναι 5,88€+ΦΠΑ στον Συνεταιρισμό είναι ΔΩΡΕΑΝ.
2. Η ενδοεπικοινωνία 150 λεπτών που σε όλες τις εταιρίες είναι 7,98€+ΦΠΑ στον Συνεταιρισμό ΔΩΡΕΑΝ.
3. Χρέωση ενδοεταιρικών κλήσεων μετά το 150 λεπτό, 0,070€ ανά λεπτό.
4. Ενιαία χρέωση κλήσεων προς WIND - VOADAFON – COSMOTE – Q TELECOM= 0,13€ ανά λεπτό. 
5. Xρέωση προς σταθερά ΟΤΕ 0,146€ ανά λεπτό.
    Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 30  δευτερόλεπτα.
6. Όποιος επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα, μπορεί να κρατήσει τον ίδιο αριθμό που ήδη έχει
    και σε οποιαδήποτε εταιρία, χωρίς καμιά επιβάρυνση δηλαδή ΔΩΡΕΑΝ φορητότητα.
7. Στην περίπτωση που κάποια σύνδεση πραγματοποιήσει συνολική ετήσια κίνηση 350€, μετά όλων
    των επιβαρύνσεων ΦΠΑ κλπ. θα επιστραφεί με την ετήσια ανανέωση, ποσό 80€ σε μετρητά.
8. Και τώρα από 1 Αυγούστου 2008 προσφορά της WIND και του Συνεταιρισμού 70 ΔΩΡΕΑΝ(απλά γραπτά)
    SMS κάθε μήνα σε όλες τις συνδέσεις, αλλά και δυνατότητα προαγορασμένου χρόνου 400 και 600 λεπτών.
    Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.2310-553538 και 6975909933 (Προμηθέως 1) στον Συνεταιρισμό.
    Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε Ειδ. Φρουρούς, Συν. Φύλακες, Πολ. Υπαλλήλους. Υ.Δ.Τ,
    Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και Υπαλλήλους Αγροφυλακής και στα μέλη των οικογενειών τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΤΗΣ  ΕΛΠΑ  ΣΤΟΝ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ  ΜΑΣ
Η ΕΛΠΑ προσφέρει έκπτωση 25% στον Συνεταιρισμό μας για τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Ετήσια συνδρομή οδικής βοήθειας για 1 αυτ/το 98€, αντί των 130€ που είναι η κανονική τιμή. Για 2 αυτ/τα 
169€, αντί 225 που είναι η κανονική τιμή. Για Μοτο 71€, αντί 95 που είναι η κανονική τιμή. Για περισσότερες 
πληροφορίες και εγγραφές, στον Συνεταιρισμό μας – Προμηθέως 1 Θεσ/νίκη τηλ. 2310-553538

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ  ΕΛΕΓΧΟ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΣΤΑ  ΚΤΕΟ
Η AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. – ADR Α.Ε., ιδιωτικό ΚΤΕΟ Θέρμης τηλ. 2310-487500 στην Θέρμη Θεσ/νίκης.
προσφέρει έκπτωση 20% στον τεχνικό έλεγχο αυτ/των, με την επίδειξη της Υπηρεσιακής Ταυτότητας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ  ΑΥΤ/ΤΩΝ
Το φανοποιείο του ΜΗΤΡΑΚΑ Απόστολου, που βρίσκεται έναντι του κοσμικού κέντρου ΜΙΘΡΙΟΝ
και παραπλεύρως του νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ στην περιφερειακή οδό στην Πολίχνη
τηλ. 2310-681689 προσφέρει έκπτωση 20% σε όλες τις εργασίες φανοποιείας του αυτ/του σας
(λαμαρινοδουλειά – βαφές κλπ).

ΕΙΔΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ    
Ο Συνεταιρισμός σε συνεργασία με γραφείο Ασφαλίσεων, προσφέρει:
1) ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤOKINHΤΩΝ με ειδικές τιμές στις εταιρίες INTERAMERIKAN και ΦΟΙΝΙΞ.
2) ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ με ειδικό πρόγραμμα για Αστυνομικούς με ένα ιδιαίτερο ασφαλιστικό προϊόν των  
LLOYD’S του Λονδίνου, που έγινε αποκλειστικά για Αστυνομικούς.
Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας τηλ. 2310-553538.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ  ΣΕ  ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΚΙΝΗΤΩΝ  ΚΑΙ  ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Παρέχεται έκπτωση 7% για αγορά συσκευών κινητών τηλεφώνων επί της λιανικής τιμής καθώς και σε 
διάφορα αξεσουάρ κινητών στα παρακάτω καταστήματα της WIND:
α) Εγνατίας 47 και Ι.Δραγούμη, β) Μητροπόλεως και Κομνηνών 10, γ) Αγίας Σοφίας 10, δ) Εμπορικό  
Κέντρο «ΜΕΓΑΡΟ ΕΓΝΑΤΙΑ» Μοναστηρίου – Πλ.Δημοκρατίας και Λαγκαδά 5, ε) Γιαννιτσών 61 και Κολλέτη,  
στ) Τσιμισκή 99 – 101, ζ) CARREFOUR (Πυλαία) Τομπάζη 15 και η) WIND - κ. Γεώργιος Μαχαιρίδης - Πλ. 
Θέρμης.

Ο  Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Μελών Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών (Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α) έκλεισε απολύτως 
πετυχημένα τον κύκλο του και αλλάζει. Γίνεται Ταμείο 
Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελληνικού Τμήματος 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.). 
Τι είναι όμως τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης;      
                       
1. ΓΕΝΙΚΑ: Α) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3029/2002, 
τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ιδρύονται ανά 
επιχείρηση ή κλάδο εργαζομένων, με πρωτοβουλία 
των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή με συμφωνία των 
εργοδοτών και των εργαζομένων. Β) Πρόκειται για την 
μετεξέλιξη των Αλληλοβοηθητικών Σωματείων ή Ταμείων 
(άρθρο 21 του Ν.281/1914) που καθιερώθηκαν από το 
1914 και έπειτα προσδιορίστηκαν ως Ειδικά Κεφάλαια 
μέσω του άρθρου 4 του ν.1264/82. Γ) Αφορούν κυρίως 
σε ασφαλιστικές παροχές υγείας και σύνταξης.
2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Α) Τα 
ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης τίθενται τόσο υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, όσο και υπό τον έλεγχο της ανεξάρτητης 
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Η λογική μιας τέτοιας 
εποπτείας και ελέγχου, δεν υπονοεί οποιαδήποτε άμεση 
ή έμμεση διαχείριση των πόρων ή και των παροχών του 
Ταμείου, ούτε επίσης κάποιας μορφής κηδεμονία από το 
κράτος. Αποκλειστικό αντικείμενο του κρατικού ελέγχου 
είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων 
και η εύρυθμη και σε βάθος χρόνου βιωσιμότητα του 
Ταμείου. Β) Κάθε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 
οφείλει να κινηθεί εντός ενός νομοθετικού πλαισίου 
το οποίο εγγυάται την επαγγελματική του διαχείριση 
(επί ποινή αυστηρότατων διοικητικών κυρώσεων, 
βλ. Φ.51010/1821/16/16-2-2004) προς όφελος των 
ασφαλισμένων. Γ) Εξασφαλίζονται τα δικαιώματα 
των ασφαλισμένων και παρέχεται μακροχρόνια πνοή 
βιωσιμότητας, μέσω: α) του ελέγχου της Εθνικής 
Αναλογιστικής Αρχής ως και της δημοσίευσης της έκθεσής 
της στον τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
β) της υποχρεωτικής ευρείας ενημέρωσης κάθε 
ασφαλισμένου (μέσω ατομικού ενημερωτικού δελτίου) 
από την πλευρά του Ταμείου, γ) της ετήσιας δημοσιότητας 
βασικών οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων, δ) 
της υποχρεωτικής εφαρμογής του κλαδικού λογιστικού 
σχεδίου για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης σε 
συνδυασμό με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα 
οποία διακρίνονται για την ακρίβεια και επιστημονική 
κατάρτιση των οικονομικών τους καταστάσεων, ε) της 
νομοθετικής ρύθμισης για θέματα που αφορούν την 
επενδυτική πολιτική, την αντασφαλιστική κάλυψη, την 
αναλογιστική υποστήριξη, τα περιθώρια φερεγγυότητας 
τα μαθηματικά αποθέματα, τους θεματοφύλακες κ.λ.π. 
Δ) Καμία από τις εισφορές εργοδότη ή εργαζόμενου δεν 
υπόκειται σε οποιουδήποτε είδους άμεσες (ως π.χ. ΦΚΕ 
και χαρτόσημο) ή έμμεσες επιβαρύνσεις. Ταυτόχρονα, 
όλες οι εισφορές (εργαζομένων και εργοδοτών) προς το 
Επαγγελματικό Ταμείο θεωρούνται δαπάνες και εκπίπτουν 
από το φορολογητέο εισόδημα συνολικά, ανεξαρτήτως 
ύψους ή και άλλων πιθανών ασφαλιστικών εισφορών. 
Σαν παράδειγμα αναφέρουμε ότι, στην περίπτωση ίδρυσης 

Επαγγελματικού Ταμείου, για ετήσια εισφορά ύψους 1.000 
€ από κάθε μέλος με φορολογητέο εισόδημα ύψους π.χ. 
25.000 €, θα υπάρχει έκπτωση φόρου για το συγκεκριμένο 
μέλος ίση με 270 € (είναι ευνόητο ότι αναλόγως της 
αντίστοιχης φορολογικής κλίμακας, η έκπτωση φόρου του 
παραδείγματός μας μπορεί να φτάσει έως και τα 370 € για 
υψηλότερα φορολογητέα εισοδήματα). Ε) Διασφαλίζεται 
η δυνατότητα των δημιουργούμενων Επαγγελματικών 
Ταμείων να εκμεταλλευθούν την ενιαία αγορά και το 
ενιαίο νόμισμα με προοπτική να αυξηθούν τα έσοδα από 
τις επενδύσεις προς όφελος των ασφαλισμένων.
3.ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΔΕΑ 
ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
1) Αποσυνδέεται η μακροχρόνια πορεία του ΛΑΜΔΕΑ 
από μη σχετιζόμενες με τη φιλοσοφία του, οπτικές, 
πρωτοβουλίες και αυτοαποκαλούμενους «ειδικούς». 2) 
Διασφαλίζεται το επίπεδο των ασφαλιστικών παροχών 
και τίθενται τα θεμέλια για τη μελλοντική τους επέκταση, 
απαξιώνοντας τη σύναψη ιδιωτικών ατομικών συμβολαίων 
(π.χ. για νοσοκομειακή περίθαλψη ή και για σύνταξη). 3) 
Διασφαλίζεται η μακροχρόνια επαγγελματική διαχείριση 
του ΛΑΜΔΕΑ, μέσω: α) Υποχρεωτικών Αναλογιστικών 
αποτιμήσεων, μελετών συσχέτισης Περιουσίας – 
Υποχρεώσεων, υπολογισμού τεχνικών και μαθηματικών 
αποθεματικών και περιθωρίου φερεγγυότητας, β) 
Κανόνων επενδύσεων και ασφαλιστικής τοποθέτησης, γ) 
Αντασφαλιστικών υποχρεωτικών συμβάσεων, δ) Ετήσιων 
εκθέσεων, οικονομικών καταστάσεων και ενημερωτικών 
δελτίων μετόχων, ε) Λογιστικής Οργάνωσης και 
τήρησης μητρώου, στ) Ύπαρξης Θεματοφυλάκων 
και επαγγελματιών διαχειριστών επενδύσεων. 4) 
Διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εξαρτώμενων 
μελών – τέκνων των μετόχων, μέσω της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης. 5) Θεμελιώνεται η λειτουργία του νέου 
Επαγγελματικού Ταμείου σε συμπαγείς και νομοθετικά 
κατοχυρωμένες δομές, καθιστώντας για παράδειγμα 
εξαιρετικά δύσκολη τη διάλυση του ΛΑΜΔΕΑ στην 
περίπτωση που μετατραπεί σε Ταμείο Επαγγελματικής 
Ασφάλισης. 6) Προστατεύονται οι διάφοροι κλάδοι 
παροχών του ΛΑΜΔΕΑ/ΤΕΑ από οποιαδήποτε μετακίνηση 
αποθεματικών και διασφαλίζεται
η ανεξαρτησία του. 7) Η μετεξέλιξη του ΛΑΜΔΕΑ σε ΤΕΑ, 
δύναται να λειτουργήσει εμμέσως ως μοχλός διεκδίκησης 
μακροπρόθεσμης συμμετοχής στις εισφορές εκ μέρους του 
εργοδότη (Δημόσιο), κατ’ επέκταση δηλαδή σε έμμεσες 
μισθολογικές αυξήσεις. 8) Η μετατροπή του ΛΑΜΔΕΑ σε 
ΤΕΑ θα δώσει την δυνατότητα για εγγραφή ως μέλη του 
Ταμείου όλων των εργαζομένων στην ΕΛ.ΑΣ. ανεξάρτητα 
αν είναι μέλη της Ι.P.A. 
 

SMS: Εσύ συνάδελφε Αστυνομικέ, Ειδικέ Φρουρέ, 
Συνοριοφύλακα, Πολιτικέ Υπάλληλε έκανες αίτηση 
εγγραφής στο νέο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 
(Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.);

Συνέχεια από προηγούμενη σελίδα

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Ο  Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α. αλλάζει. -  Γίνεται Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.
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Γεώργιος Αναστασιάδης Πρόεδρος

MANDRINO HOTEL

Mandrino hotel is situated in the centre of Thessaloniki at the heart of the city’s
market and it is a 3 star hotel with a friendly atmosphere in luxurius surroundings. 
Was renovated on August 2007 & all of the 72 rooms have new furniture,
bathroom, 24hrs. a/c, hair dryer, cable-satellite & pay TV 21’’,
automatic telephone lines, internet access & mini bar.
Visit the new mandrino hall cafe.
This is also property of Mandrino family SA.

Managing Director: Mandrinos Andreas

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ Ε.Ε ΚΑΙ Ε.Α
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
Θερινές διακοπές στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής σε 
επιπλωμένα δωμάτια με κλιματισμό.
Διατίθενται δίχωρα δίκλινα -
τετράκλινα διαμερίσματα,
με δυνατότητα προσθήκης κλίνης,
για αύξηση της χωρητικότητας.
                          ΤΙΜΕΣ
   ΔΙΑΣΤΗΜΑ             ΔΙΚΛΙΝΑ         ΤΡΙΚΛΙΝΑ
01-06 έως 30-06         35  €              45  €
01-07 έως 20-08         40  €              55  €
21-08 έως 30-09         35  €              45  €
Για περισσότερες πληροφορίες-κρατήσεις
δωματίων στον  κ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ  Αθανάσιο
τηλ.2310-825317                    κιν. 6948374804
e-mail. ara.Sakis@yahoo.gr // Filio.wikidot.com 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ
Το διαγνωστικό κέντρο «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ» που 
βρίσκεται στην Καλαμαριά – Κωστή Παλαμά 33 τηλ.2310-
483200 και το Μικροβιολογικό Εργαστήριο που βρίσκεται 
στο κέντρο Θεσ/νίκης-Μητροπόλεως 69 τηλ.2310-233222 
μας παρέχουν την ακόλουθη προσφορά:
α) Εφόσον οι εξετάσεις των Αστυνομικών είναι γραμμένες 
στο βιβλιάριο του Δημοσίου, δεν πληρώνουν καμία 
συμμετοχή. 
β) Εφόσον οι εξετάσεις που θέλουν οι συγγενείς α’ 
βαθμού των Αστυνομικών είναι γραμμένες στο βιβλιάριο 
του Δημοσίου, τότε η συμμετοχή που θα πληρώνουν θα 
είναι 15% αντί του ισχύοντος 30% . Δηλαδή έκπτωση 
50%. 
γ) Εφόσον οι  εξετάσεις δεν θα είναι γραμμένες στο 
βιβλιάριο του Δημοσίου, τότε η έκπτωση επί των τιμών 
θα είναι 30%. 
Οι εκπτώσεις θα παρέχονται με την απλή προφορική 
δήλωση του μέλους ή του συγγενή του, ότι είναι 
μέλος του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσ/νίκης 
(μέλη είναι όλοι οι εν ενεργεία και Συνταξιούχοι 
Αστυνομικοί). Οι μικροβιολογικές εξετάσεις μπορούν 
να γίνουν και στο διαγνωστικό κέντρο στην Καλαμαριά 
και στο μικροβιολογικό εργαστήριο της Μητροπόλεως. 
Οι καρδιολογικές εξετάσεις καθώς και οι εξετάσεις 
Πυρινικής Ιατρικής θα γίνονται μόνο στο διαγνωστικό 
κέντρο Καλαμαριάς.

Συνέχεια από προηγούμενη σελίδα

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.
Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μου δίνεται η δυνατότητα 
να επικοινωνήσω μαζί σας, μέσα από τις σελίδες 
του περιοδικού «Δύναμη» της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυν/κών i.p.a T. Δ. Θεσσαλονίκης. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού 
Συνεταιρισμού Αστυνομικών ε.ε. και ε.α. Ν. Θεσ/
νίκης μετά από ΟΜΟΦΩΝΗ απόφασή του, συγχαίρει 
το προεδρείο της Τ.Δ. I.P.A. Θεσσαλονίκης και τους 
υπευθύνους έκδοσης του περιοδικού «Δύναμη» για 
το σπουδαίο πρώτο τεύχος του περιοδικού και τους 
ενημερώνουμε ότι τα μηνύματα που λαμβάνουμε 
είναι ότι από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του 
έγινε ανάρπαστο από όλους τους συναδέλφους, εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία.
Όπως είχαμε προβλέψει, το περιοδικό αυτό έγινε 
από το πρώτο τεύχος του….
το περιοδικό όλων των Αστυνομικών.
 Ο Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός 
ε.ε. και ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, στηρίζει με 
κάθε τρόπο την εύρυθμη έκδοση του περιοδικού 
«Δύναμη» και μέσα από τις σελίδες του περιοδικού 
θα δημοσιεύει όλες τις σπουδαίες  προσφορές 
αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που με πολύ κόπο θα 
επιτυγχάνει, προς όφελος όλων των συναδέλφων 
εν ενεργεία και εν αποστρατεία. Καλές Γιορτές με 
υγεία και οικογενειακή ευτυχία.
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
(CAUSE – GOALS – OFFER)

    It has been over 43 years, since the first time that IPA is a recognizable legal entity.
   It was the first step, ever since there have been established 47 regional  administration, over the 
corresponding districts of Police Administration, with more than 18000 policemen active or in 
pension as registered  members .
They are run by the Greek depart med, witch consist of o nine members board, that is effected 
every 3 years on the National Conference IPA counts  over 350000 members in all over the world 
( 65  countries ) it was established on 1950 in England by sergeant Arthur Troop.
    It haw always been delicates to the beliefs appointed by the National Declaration of the human 
rights and the European Board.      
    It is the only Global Police organization, without rates language race and religious discrimina-
tions and without political or syndicalistic aims.
    It is the linking part between all police organizations and the bridge to the civilians.
It is where each police man felt the need to discover the sincere, altruistic and real friendship 
apart from borders.
    IPA seeks the creation of fellow, feeling neighborliness, and their and their families on nation-
al and global level, adopting as motto the phrase “SERVO PER AMIKEKO” that is translated as 
“Serving through friendship”.
    The exchange of professional knowledge and experience on police domain, aims to the accom-
modation of national cooperation.
    To affect in a positive way through publicity the social image of Police and the relationship 
with the civilians.
      The organization of junk sport and entertaining gatherings 
      The organization of national assembly of young people, sons     
      and daughter of IPA members which aim is the understanding    
      of police chare.
      The active participation in social and cultural celebration and    
      The general offer to the wider social community.
Finally, it helps to establish mutual understanding among people and global place.
     IPA  offers a wide program of training through seminars on the national information center 
and the Giborn’s Palace in Germany with financing the participating members different place of 
the world each time, where kids of the members participate.
    The exchange of young ones kids of IPA members to who it gives the chance to live in o 
friendly family environment and to familiarize to new beliefs and to reach a high level of a for-
eign language acquisition.
     Cheap accommodation in established guest houses (IPA houses) in various countries. In our 
country for the reason, has been bought by our national department on 1995 , an apartment of 95 
s-m on the 2nd floor on 2 Acharnon street  in Athens, as the first guest house for the hospitality of 
the members of the organization.
     Furthermore, there has been bought in our city on 1996 an apartment of 100 s-m on the 6th 
floor in Sigrou Street for the exact same cause.      

                                                ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
                                       

                                             ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
                                                    ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ     

Γεννήθηκε: Το 1947 στα Περιβόλια Ολυμπίας και η αγάπη 
του για τον τόπο του είναι εμφανής στα βιογραφικά 
σημειώματά του. Καλύτερες στιγμές: Για τον ίδιο η 
ενασχόλησή του με τα γράμματα και η σχέση του με 
την ελληνική γλώσσα. Η θητεία του ως κυβερνητικού 
εκπροσώπου την περίοδο 1990-1992. Χειρότερες στιγμές: 
Το  1997 με την διεκδίκηση της αρχηγίας του κόμματος, 
που ο ίδιος αντιμετώπισε γλαφυρά. Έχει πεί: «Επέλεξαν 
εμάς τους παλιομοδίτες να μας βγάλουν εκτός, για να 
αναδείξουν κάποια “golden boys”». Έχουν πεί άλλοι: 
Θεωρείται εκ των «επιφανών στελεχών» της Νέας 
Δημοκρατίας και ταρακουνά το πολιτικό σκηνικό με τις 
δηλώσεις του και τις εκφραστικές ιδιοτυπίες του. Εξάλλου 
«ο Πολύδωρας γηράσκει αεί διδασκόμενος».
Μια ενσάρκωση του ελληνικού ονείρου 
Το φτωχόπαιδο με την  τεράστια μόρφωση που κατάφερε 
να φθάσει ψηλά εξαπολύει κεραυνούς κατά των «gold-
en boys» και κρούει τον κώδωνα κινδύνου στον 
Καραμανλή.
Ο Βύρων Πολύδωρας αποτελεί μια ενσάρκωση του 
ελληνικού ονείρου, όπως εκείνο διατυπώθηκε σε καιρούς 
χαλεπούς, με τη χώρα καθημαγμένη από τον εμφύλιο και 
το λαό φτωχό, με μόνη αξιόλογη περιουσία τα παιδιά 
του, τα οποία όφειλαν να μορφωθούν και να προκόψουν. 
Στα μέσα της δεκαετίας του 50, ο Γεώργιος Πολύδωρας 
κλείνει το παντοπωλείο του στην Ανδρίτσαινα και ανοίγει 
άλλο στον Χολαργό. Ο Βύρων, νεότερος μεταξύ εφτά 
γιων, μεταφυτεύεται επιτυχώς στην ημιαστική γειτονιά 
και αποδεικνύεται άσος τόσο στο σχολείο όσο και στην 
μπάλα.
Εκτελώντας παράλληλα χρέη μπακαλόγατου, αποκτά 
κοινωνική τριβή και μαθαίνει να οδηγεί μηχανάκι. Στα 14 
ορφανεύει από πατέρα, στα 18 του εισάγεται στη Νομική 
Σχολή. Η πολιτική του δραστηριοποίηση αποτελεί την 
προέκταση του ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους, της 
«αγοραλατρείας» του. Κόντρα στο συρμό της εποχής, ο 
Βύρων δεν εντάσσεται στην Αριστερά αλλά στην παράταξη 
που τον καιρό εκείνο εκφράζει πιότερο τους νοικοκυραίους 
παρά την ανήσυχη νεολαία. Τα καταφέρνει περίφημα: 
Στα τριάντα του ανήκει στην ηγεσία της ΟΝΝΕΔ και το 
1981, παρά τη συντριβή της Νέας Δημοκρατίας, εκλέγεται 
βουλευτής. Μη όντας από «τζάκι», διαθέτει προφανώς 
αξιοσημείωτο ταλέντο στο να μαζεύει ψήφους πόρτα - 
πόρτα και στο να συνάπτει επωφελείς συμμαχίες… 
Σύγχρονος Σαμουράι. Από την αρχή της δημόσιας 
παρουσίας του, ο Βύρων Πολύδωρας πλασάρει τον 
εαυτό του ως έναν εναλλακτικό – και σπορτίφ συνάμα – 

διανοούμενο πολιτικό. Δεν είναι επίγονος του Παναγιώτη 
Κανελλόπουλου ή του Κωνσταντίνου Τσάτσου – δεν έχει 
μετεκπαιδευθεί στη Χαϊδελβέργη, αλλά στη Νεβάδα 
των Η.Π.Α. Δεν έχει σχέση ούτε καν με τον Ευάγγελο 
Αβέρωφ, ο οποίος μπορεί μεν να δήλωνε τυροκόμος 
– συγγραφέας, είχε όμως κληρονομήσει τίτλο ευγενείας 
απ’ το θετό πατέρα του, το βαρόνο Τοσίτσα. Όχι, ο Βύρων 
αυτοσυστήνεται ως γνήσιο βλαχόπουλο. Χάρις, ωστόσο, 
στους 7.000 τόμους που έχει σχεδόν αποστηθίσει, μπορεί 
να αποκαλεί τους τσοπάνηδες «εριφιοτρόφους» και να 
μετέχει στο αρχαίο κλέος, ισχυριζόμενος ότι κατάγεται 
κατευθείαν από τον Όμηρο, αφού γεννήθηκε στο 
πετρόχτιστο σπίτι που εκείνος περιγράφει, φόρεσε ρούχα 
του αργαλειού και τράφηκε με στάρι, το οποίο παράχθηκε 
από τη ησιόδειο άροτρο. Το όνειρο του πατέρα του έχει 
εκπληρωθεί: Τρεις χιλιετίες ελληνικής ιστορίας έχουν, 
στο πρόσωπο του Βύρωνα γεφυρωθεί. Το 1990, ο Κων/
νος Μητσοτάκης τον ορίζει κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο 
Βύρων Πολύδωρας διαπρέπει με την ευγλωττία και την 
ικανότητά του να αναπλάθει δημιουργικά – και αισιόδοξα 
– την πραγματικότητα. Υφυπουργός Εξωτερικών, δύο 
χρόνια αργότερα, ταξιδεύει στην Ιαπωνία κι εκεί υιοθετεί 
τον κώδικα Μπουσίντο κι αρχίζει να αισθάνεται σαν 
ένας σύγχρονος Σαμουράι. Με ψυχολογία καμικάζι, 
θέτει το 1997 υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας. Έρχεται τελευταίος, συγκεντρώνοντας 
μόλις το 3,4 % των ψήφων. Στη συνείδηση του κόσμου 
αποτελεί πλέον ένα αιρετικό μεν, ηγετικό δε στέλεχος 
της παράταξης. Παραμονές των εκλογών του 2004, ο 
Βύρων Πολύδωρας προειδοποιεί ευθαρσώς ότι με τη 
νίκη της Νέας Δημοκρατίας θα εξαφανισθούν ευθύς 
10.000 «μανδαρίνοι» του ΠΑΣΟΚ από το δημόσιο τομέα. 
Το πληρώνει μένοντας επί δύο χρόνια εκτός κυβέρνησης. 
Το Φεβρουάριο του 2006 ορκίζεται επιτέλους υπουργός 
Δημόσιας Τάξης στη θέση του Γιώργου Βουλγαράκη. Από 
τα λόγια αλλά και από το ύφος του είναι πασιφανές ότι 
ο Βύρων Πολύδωρας απολαμβάνει όλως ιδιαιτέρως το 
καινούργιο του αξίωμα. «Είμαι βιγλάτορας, επιθεωρώ 
από ψηλά τη χώρα!», καμαρώνει, ενώ δίνει και συμβουλές 
στους τροχονόμους, χρησιμοποιώντας τον εαυτό του για 
πρότυπο: «Να μην κάνετε ούτε τους κάμακες ούτε τους 
βλάχους στις γυναίκες οδηγούς. Να είστε παραδοσιακοί 
και ρομαντικοί σαν εμένα…».
«Στρατηγός άνεμος». Παρά τις μεγαλόπνοες προθέσεις 
του, ορόσημο της θητείας του στο υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης αποτελούν οι καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι 
του 2007. Μπροστά στη λαίλαπα, ο Βύρων Πολύδωρας, 
τα ρίχνει στο «στρατηγό άνεμο» και αυτοσαρκάζεται: 
«και φυσικά εγώ είμαι ο πλέον ανίκανος, ακατάλληλος, 
ίσως ακόμα και εμπρηστής…» . Στις εκλογές του 2007, 
ο Βύρων Πολύδωρας συγκεντρώνει 20.000 σταυρούς 
λιγότερους από το 2004 και ο Καραμανλής δεν τον 
περιλαμβάνει στη νέα του κυβέρνηση. Έκτοτε, ο Βύρων 
κρούει ολοένα και τακτικότερα, ολοένα και πιο έντονα το 
καμπανάκι, καταφερόμενος εναντίον των «golden boys» 
και των «αφανών συμβούλων». Οι προθέσεις του είναι 
ευγενείς: Ακόμα όμως κι αν τα πράγματα στραβώσουν 
εντελώς κι αναγκαστεί να αποτραβηχτεί στις μελέτες του, 
ο Βύρων Πολύδωρας – που αυτοσυστήνεται ως παιδί του 
Κολοκοτρώνη – αρκεί να κοιτάξει από πού ξεκίνησε για 
να νιώσει, στα εξήντα του, απόλυτα δικαιωμένος: «Εδώ 
που έφτασες λίγο δεν είναι, τόσο που έκαμες μεγάλη 
η δόξα», που θα έλεγε και ο ομότεχνός του ποιητής 
Καβάφης…        

Ο δρόµος της ζωής του … Βύρωνα Πολύδωρα 
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Το έγκλημα αποτελεί αναμφισβήτητα ατομικό 
βιοκοινωνικό γεγονός, το οποίο συμβαίνει 
στη ζωή ενός ατόμου σε ορισμένο κοινωνικό 
περιβάλλον, αλλά και καθολικό κοινωνικό 
φαινόμενο, το οποίο ορίζεται με τον περιγρα φικό 
όρο «εγκληματικότητα». Ένα από τα σημαντικότερα 
ζητήματα της εγκληματολογικής θεωρίας, αποτελεί 
το πρόβλημα της αιτιολόγησης του εγκλήματος, 
της διαπίστωσης δηλαδή των αιτιών στα οποία 
οφείλεται η γένεσή του, γεγονός που είχε ως 
αποτέλεσμα τη διατύπωση ποικίλων θεωριών, για 
ενδογενείς, εξωγενείς, βιολογικούς και κοινωνικούς 
γενεσιουργούς παράγοντες.
Εμφορμούμενοι από τους τελευταίους, οφείλουμε 
να τονίσουμε τις ραγδαίες κοινωνικές μεταβολές 
που σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, με 
την σημαντική αστικοποίηση, τη δημιουργία 
πολυπληθών μεγαλουπόλεων με έντονα στοιχεία 
πολυπολιτισμικότητας, την υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος, την αλλοτρίωση αξιών και ιδανικών, 
την ανάδειξη του υλισμού, του ατομισμού και του 
ανταγωνισμού ως κυρίαρχες τάσεις και τη διάσπαση 
παραδοσιακών θεσμών. Εξάπλωση των ναρκωτικών 
οδηγεί σε συνακόλουθη εγκληματικότητα, συνθήκες 
συνωστισμού εξασφαλίζουν σε επιτηδείους την 
απαιτούμενη «κάλυψη» της εγκληματικής τους 
δραστηριότητας, ανήλικοι «συντροφεύουν» τους 
συνομιλήκους τους, όχι στο ανέμελο παιχνίδι αλλά 
στην άγουρη παραβατικότητα, πολυπολιτισμική 
συνύπαρξη, οδηγεί σε κοινωνικές αναταράξεις, 
αθρόα είσοδος λαθρομεταναστών επιτείνει 
φαινόμενα ξενοφοβίας, αλλά και αισθημάτων 
ανασφάλειας των πολιτών. Οι έντονες κοινωνικές 
ζυμώσεις δυστυχώς, προλειαίνουν το έδαφος για 
την εμφάνιση παρακλινουσών συμπεριφορών και 
εγκληματικών δραστηριοτήτων.
Η περιστολή των τελευταίων, επιχειρείται με μελέτη 
και αξιολόγηση στοιχείων εγκληματικότητας και 
συνακόλουθη χάραξη κατευθύνσεων και διατύπωση 
γενικότερων αρχών. Παρά το γεγονός ότι η χάραξη 
της ορθότερης πολιτικής κατά του εγκλήματος 
αποτελεί έργο της εγκληματολογικής επιστήμης, 
η διαμόρφωση και η υλοποίησή της ανήκει στην 
Πολιτεία και ειδικότερα στα εντεταλμένα για το 
σκοπό αυτό αρμόδια όργανα. Παρά το γεγονός ότι οι 
Αστυνομικές Υπηρεσίες τελούν σε διαρκή ετοιμότητα 
για την αντιμετώπιση του ποικιλώνυμου εγκλήματος, 
για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, 
την περιφρούρηση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος 
και της έννομης τάξης και την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών, επιτακτικές χαρακτηρίζονται οι 
διαρθρωτικές αλλαγές και ο εκσυγχρονισμός αυτών. 

Συγκεκριμένα, κρίνεται αναγκαία η μεταρρύθμιση 
στη δομή, ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και 
της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ως 
κατεξοχήν φορέα παροχής ασφάλειας. Απαιτείται η 
αποκατάσταση σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαίας 
συνεργασίας με τους πολίτες, τους οποίους καλούμε 
να συνδράμουν με τη βοήθεια, την κατανόηση και 
την κριτική τους, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 
μας, οι οποίοι αφορούν άμεσα την κοινωνία, 
αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής και προσφέρουν 
τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη οποιασδήποτε 
δημιουργικής δράσης. 
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, 
στοχευμένα και συνετά, αποφεύγοντας τυχαίες 
και πρόσκαιρες κινήσεις, εφαρμόζει την Πολιτική 
Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας, προσαρμόζοντάς τη 
στη γεωγραφική κατανομή της εγκληματικότητας και 
στις ιδιομορφίες και ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε 
περιοχής. Έχοντας υπόψη τη σύνδεση εγκλήματος 
– τοπικής κοινωνίας, αλλά και τη μοναδικότητα 
των «εγκληματογόνων χαρακτηριστικών» κάθε 
κοινωνικού ιστού, προέβη στη χαρτογράφηση 
όλων των επιμέρους περιοχών του πολεοδομικού 
συγκροτήματος του Νομού Θεσσαλονίκης από 
απόψεως εγκληματικότητας – παραβατικότητας. 
Αρχικά, καταρτίσθηκε και εφαρμόστηκε ένα βασικό 
δίκτυο πεζών – εποχούμενων περιπολιών ( 
Τάξης – Ασφάλειας – Τροχαίας – Άμεσης Δράσης 
– Συνοριακών Φυλάκων), οι οποίες κινούνται βάσει 
προγράμματος, ώστε να καλύπτουν όλες τις περιοχές, 
με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία όπου υπάρχουν 
προβλήματα και ευπαθείς στόχοι. Ακολούθως 
επαναπροσδιορίστηκε ο προσανατολισμός όλων 
των πεζών – εποχούμενων περιπολιών, με κύρια 
κατεύθυνση και προτεραιότητα την αντιμετώπιση της 
εγκληματικότητας και την άμεση ανταπόκριση στις 
κλήσεις των πολιτών. Για το σκοπό αυτό, δόθηκαν 
εντολές – οδηγίες σε όλους τους περιπολούντες, 
να ενεργούν συχνούς και στοχευμένους ελέγχους σε 
ύποπτα άτομα – οχήματα. Επίσης στα πλαίσια της 
ακολουθούμενης διοικητικής μέριμνας, ενισχύεται 
η κατάλληλη αξιοποίηση του αστυνομικού 
προσωπικού και ταυτόχρονα αποφεύγεται η 
κατασπατάληση ή η άσκοπη διάθεση αυτού. Προς 
την κατεύθυνση αυτή και με στόχο την ελάχιστη 
δυνατή διάθεση προσωπικού σε αστυνομικά μέτρα, 
δόθηκαν εντολές προς τις υφιστάμενες Διευθύνσεις, 
ώστε να διατίθεται ο απολύτως αναγκαίος αριθμός 
αστυνομικών και παράλληλα να επιχειρείται η 
δραστηριοποίηση και ευαισθητοποίηση όλων των 
συναρμοδίων – εμπλεκομένων φορέων. Ακόμη 
τέθηκε ως στόχος μας, η αύξηση της αποδοτικότητας, 

της αποτελεσματικότητας των Αστυνομικών και η 
τόνωση του ηθικού των υπηρετούντων αστυνομικών, 
οι οποίοι καθημερινά, υπερβαίνουν δυσχέρειες και 
κινδύνους, με σκοπό την εκπλήρωση της ύψιστης 
αποστολής τους. Με αυτή τη σκέψη λοιπόν, 
επιχειρήσαμε να αναβαθμίσουμε και να προβάλουμε  
τον καθημερινό αγώνα των συναδέλφων μας κατά του 
κοινού εγκλήματος, επιδείξαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για προβλήματά τους, ενώ μοχθήσαμε και τελικά 
πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό, τον εκσυγχρονισμό του 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε όπλα, οχήματα και 
άλλα απαραίτητα εφόδια. 
Επιπρόσθετα αξιοποιήθηκαν, βάσει προγράμματος 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας, τα δύο 10 μελή 
κινητά Τμήματα, για διενέργεια ελέγχων υπόπτων 
σε πολυσύχναστα μέρη και περιοχές με αυξημένα 
προβλήματα, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 
προγραμματίζονται και υλοποιούνται έλεγχοι 
υπό τη μορφή εξορμήσεων. Σε περιοχές όπου 
παρατηρούνται αυξημένα προβλήματα δημόσιας 
τάξης και ασφαλείας, ελήφθησαν μέτρα σε τρία 
επίπεδα, ταυτόχρονα. Σε πρώτο επίπεδο, διατίθενται 
άμεσα πεζές ένστολες περιπολίες, σε δεύτερο 
επίπεδο, ασκείται επιτήρηση των περιοχών από τις 
εποχούμενες περιπολίες των οικείων Αστυνομικών 
Τμημάτων – Τμημάτων Ασφαλείας, των Τμημάτων 
Δίωξης Λαθρομεταναστών και της Διεύθυνσης 
Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και σε τρίτο επίπεδο, 
διενεργούνται εξειδικευμένοι και στοχευμένοι 
έλεγχοι από τις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής της 
Εγκληματικότητας, τις ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών, 
ομάδες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά 
Ζωής και Ιδιοκτησίας (Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι.), τις ομάδες της 
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων 

Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 
ημέρας της Αστυνομίας και του προστάτου 
του Σώματος “ΑΓΙΟΥ  ΑΡΤΕΜΙΟΥ” που 
έγιναν την 20η Οκτωβρίου 2008 ημέρα 
Δευτέρα, από την Ένωσή μας (IPA  
Θεσσαλονίκης), συμμετείχε και κατέθεσε 
στεφάνι ο Α’Αντιπρόεδρος του Εθνικού 
Τμήματος και Γ. Γραμματέας της Τοπικής 
Διοίκησης IPA Νομού Θεσσαλονίκης κ. 
Βασίλειος Γιαννακόπουλος.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είχε ως 
κάτωθι:
Ώρα 10.00’ Δοξολογία στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό “ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ”.
Ώρα 10.45’ Επιμνημόσυνη δέηση στο 
μνημείο Αστυνομίας (Λ. Στρατού). 
Κατάθεση στεφάνων.
Ώρα 11,45’ Δεξίωση στην αίθουσα τιμών 
της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς 
Θεσσαλονίκης. 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

«ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ  
ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΝ»
 Άρθρο του Γενικού Αστυνομικού Δ/ντή Θεσ/νίκης Υποστρατήγου κ. ΔΟΥΛΓΕΡΗ 
Γεωργίου, για το περιοδικό «Δύναμη» της Τοπικής Διοίκησης Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών (I.P.A) Nομού Θεσσαλονίκης.

– Αρχαιοκαπηλείας και Ηθών (Υ.Δ.Ο.Ε.Ε.Α.Η.) και 
τις ομάδες της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών, με βάση 
πρόγραμμα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
για κάθε περίπτωση χωριστά. Τέλος, δη από τις 
18-04-2008, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 
Θεσσαλονίκης υλοποιήθηκε η συγκρότηση 
αστυνομικών κλιμακίων, διατιθεμένων αποκλειστικά 
και μόνο για την εκτέλεση πεζών περιπολιών στο 
κέντρο της πόλης. Πρόκειται για ομάδα ένστολου 
προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. (Συνοριοφύλακες), η 
οποία κινείται βάσει προγράμματος και εκτελεί 
υπηρεσία σε επιλεγμένα σημεία και κεντρικές 
οδούς. Η εξασφάλιση συνθηκών Δημόσιας Τάξης 
και Ασφάλειας για τους πολίτες, η αναβάθμιση 
των παρεχομένων υπηρεσιών, η βελτίωση της 
επικοινωνίας με το σύνολο της κοινωνίας, καθώς 
επίσης και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας του 
αστυνομικού προσωπικού και η πιστή τήρηση όχι 
μόνο των υποχρεώσεων αλλά και των δικαιωμάτων 
τους, αποτελούν θέματα που απασχολούν την 
καθημερινότητά μας.
Στο σημείο αυτό όμως οφείλουμε να τονίσουμε ότι, το 
φαινόμενο της παραβατικότητας – εγκληματικότητας 
στη μορφή και την έκταση που έχει πάρει στις μέρες 
μας είναι μια εξαιρετικά σύνθετη και πολυδιάστατη 
υπόθεση. Για την καταπολέμησή της απαιτείται 
συλλογική δράση σε διάφορα επίπεδα, όπως αυτό 
της οικογένειας, της εκπαίδευσης (σχολείο), του 
ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης. Απαιτείται με άλλα λόγια 
διαρκής μελέτη και καταγραφή των νέων κοινωνικών 
τάσεων, όσο και συντονισμένες προσπάθειες μεταξύ 
της Πολιτείας, της Αστυνομίας αλλά και των ίδιων 
των πολιτών.             

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ “ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ”



Μαθήματα….επιβίωσης.

Μάθημα 1.
Ένας άνδρας μπαίνει για μπάνιο τη στιγμή που η 
γυναίκα του μόλις βγαίνει. Εκείνη τη στιγμή χτυπά 
η πόρτα. Η σύζυγος τυλίγει μια πετσέτα γύρω της 
και τρέχει να ανοίξει. Ανοίγοντας αντικρίζει τον 
γείτονα. Πριν αρθρώσει λέξη, ο Γιάννης, ο γείτονας 
της λέει: «Θα σου δώσω 800 ευρώ αν αφήσεις την 
πετσέτα να πέσει στο πάτωμα. Αφού το σκέφτηκε 
για μια στιγμή, η γυναίκα, αφήνει την πετσέτα και 
στέκεται ολόγυμνη μπροστά στο Γιάννη. Μετά από 
λίγα λεπτά, ο Γιάννης, βγάζει 800 ευρώ, της τα δίνει 
και φεύγει. Η γυναίκα τυλίγει πάλι την πετσέτα και 
γυρίζει στο μπάνιο. Ο σύζυγος τη ρωτά ποιος ήταν 
και αυτή του απαντά ότι ήταν ο Γιάννης ο γείτονας. 
«Ωραία», λέει ο σύζυγος, «Σου είπε τίποτα για τα 
800 ευρώ που μου χρωστάει;
Ηθικό δίδαγμα.
Αν μοιράζεσαι κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν 
κέρδος με τους μετόχους σου, μπορεί να είσαι σε 
θέση να αποφύγεις αναπόφευκτη έκθεση!

Μάθημα 2.
Ένας παπάς προσφέρθηκε να οδηγήσει μια καλόγρια 
με το αυτοκίνητό του. Μπαίνει η καλόγρια στο 
αυτοκίνητο και καθώς κάθεται, ανοίγει τα ρούχα της 
και αποκαλύπτει τα πόδια της. Ο παπάς παραλίγο να 
τρακάρει. Αφού κέρδισε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, 
διστακτικά άπλωσε το χέρι του στο γόνατό της. Η 
καλόγρια γυρίζει και του λέει: «Πάτερ θυμάσαι τον 
ψαλμό 129;» Ο παπάς δαγκώθηκε. Μετά από λίγο 
όμως δεν άντεξε και ξαναάπλωσε το χέρι του. Η 
καλόγρια επανέλαβε: «Πάτερ θυμάσαι τον ψαλμό 
129;» Ο παπάς απολογήθηκε: «Συγνώμη, αδερφή, 
αλλά η σάρκα είναι αδύνατη». Με τα πολλά έφτασαν 
στην Μονή και η καλόγρια πήγε στην δουλειά της. 
Φτάνοντας στην εκκλησία, ο παπάς τρέχει στο βιβλίο 
των ψαλμών και ψάχνει να βρει τον 129. Διαβάζει: 
«Προχώρα μπροστά και ψάξε ψηλά, θα βρεις την 
δόξα»
Ηθικό δίδαγμα.
Αν δεν είσαι καλά πληροφορημένος στη δουλειά 
σου, μπορεί να χάσεις μια σπουδαία ευκαιρία.    

ΑΛΛΕΡΓΙΑ –
ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Dr. Δημήτριος Β. Παπαδόπουλος
Ιατρός – Ειδικός Αλλεργιολόγος,
Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Αλλεργία θεωρείται η υπερβολική ευαισθησία 
ενός ατόμου σε ουσίες του περιβάλλοντος, οι 
οποίες είναι καλά ανεκτές (“ακίνδυνες”) για 
τους υπόλοιπους ανθρώπους. Η αλλεργική 
νόσος μπορεί να είναι ειδική, δηλαδή να 
μπαίνει σε λειτουργία ένας συγκεκριμένος 
μηχανισμός (του Ανοσολογικού συστήματος) 
με συγκεκριμένη ουσία ή ουσίες. Ή μπορεί να 
είναι και ενδογενής, που οφείλεται εν μέρει 
στην προηγούμενη περίπτωση. Έτσι μπορεί 
να συμμετέχουν και μη ειδικές ερεθιστικές 
ουσίες, όπως, απορρυπαντικά, ρύπανση της 
ατμόσφαιρας, αλλαγές του καιρού, συνθήκες 
θερμοκρασίας – υγρασίας, χρωστικές ουσίες, 
συντηρητικά, ακόμη και το ψυχολογικό stress.
Συνήθως διάφοροι συνδυασμοί των παραπάνω 
σε κάθε ασθενή ξεχωριστά συμβάλλουν σε 
διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με την ηλικία, 
τη χρονιότητα της νόσου, το περιβάλλον του, 
κ.λ.π.

2. ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΓΕΝΙΚΑ;

α) Αλλεργίες του Αναπνευστικού συστήματος 
(ρινίτιδα, άσθμα κ.α. πιο σπάνιες).
β) Αλλεργίες των οφθαλμών (επιπεφυκήτιδες)
γ) Αλλεργίες του δέρματος (ατοπική δερματίτιδα 
– έκζεμα, κνίδωση / αγγειοοίδημα κ.α.)
δ) Φαρμακευτικές αλλεργίες
ε) Τροφικές αλλεργίες
στ) Αλλεργίες σε υμενόπτερα (σφήκα, μέλισσα, 
κ.α.)

3. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ & ΓΙΑΤΙ 
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ;

Αφορούν σχεδόν το 20% του γενικού 
πληθυσμού. Σε ορισμένες ομάδες ηλικιών 
είναι πιο συχνές (παιδιά και νεαροί ενήλικες). 
Τις τελευταίες λίγες δεκαετίες παρατηρείται, 
σχεδόν παγκόσμια, «έκρηξη» της συχνότητας 
αλλά και της βαρύτητάς τους, που τείνει να 
ονομασθεί διεθνώς σαν μία από τις “επιδημίες 
του 21ου αιώνα”. Φαίνεται ότι πολλοί 
παράγοντες είναι συνυπεύθυνοι για αυτή την 
“έκρηξη”, που συνδυάζονται και επιδρούν στον 
προδιατεθειμένο – αλλεργικό οργανισμό, στον 
“κατάλληλο χρόνο”. Με δύο λόγια μάλλον 
συνοψίζονται στο σύγχρονο “δυτικό τρόπο 
ζωής” (life style”). Μερικοί, υπό έρευνα, 
αιτιολογικοί παράγοντες είναι: 1) Το κάπνισμα 
(ενεργητικό και παθητικό) που επηρεάζει 
αρνητικά το Ανοσολογικό (σύστημα άμυνας) και 

Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος Τ.Δ. IPA
Νομού Θεσσαλονίκης
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Καλά  Χριστούγεννα.
Χρόνια Πολλά

και ευτυχές το νέο έτος 2009.

Αναπνευστικό σύστημα, και γίνεται πιο ευάλωτος 
ο οργανισμός στην εκδήλωση Αλλεργιών. 2) Η 
ατμοσφαιρική και ενδοοικιακή ρύπανση (όζον, 
οξείδια του αζώτου και του θείου, μύκητες 
και ακάρεα σκόνης κ.λ.π. 3) Η διατροφή σε 
μικρές ηλικίες κυρίως. Οι παραδοσιακές δίαιτες 
(π.χ. ελαιόλαδο) περιέχουν υψηλό ποσοστό 
αντιοξειδωτικών ουσιών που βοηθούν στην 
άμυνα του οργανισμού και στην προστασία 
για εξέλιξη Αλλεργικών παθήσεων (π.χ. 
έκζεμα, άσθμα). 4) Οι Λοιμώξεις (κυρίως της 
βρεφικής και παιδικής ηλικίας) και τα εμβόλια, 
ασκούν σημαντική επίδραση στην Ανοσολογική 
ισορροπία του οργανισμού (ειδικά των βρεφών 
και μικρών παιδιών = η κρίσιμη ηλικία για 
αλλεργική ευαισθητοποίηση). Άλλες λοιμώξεις 
φαίνεται να λειτουργούν υπέρ της εξέλιξης 
για Αλλεργικές παθήσεις και άλλες κατά. Η 
αυξημένη έκθεση σε Αλλεργιογόνα (τροφικά ή 
εισπνεόμενα ενδοοικιακά) ευαισθητοποιεί τον 
οργανισμό (κυρίως των παιδιών), με συνέπεια 
εκδήλωση Αλλεργικών παθήσεων και αρκετά 
χρόνια αργότερα (π.χ. ρινίτιδα, επιπεφυκίτιδα, 
άσθμα). Συχνά σε ένα άτομο συνυπάρχουν 
διάφορες μορφές Αλλεργιών και επίσης συχνά 
βλέπουμε τη μετεξέλιξη από τη μία μορφή 
Αλλεργικής νόσου σε άλλη, με ενδιάμεσα 
“χρονικά διαλείμματα”.

4. ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

α) Αναπνευστικές Αλλεργίες: Εισπνεόμενες 
ουσίες (εποχιακές – ολοτελείς): ρινική καταρροή 
(συνάχι), φταρνίσματα, φαγούρα μύτης – αυτιών 
– λαιμός, ρινική συμφόρηση (μπούκωμα), 
βήχας σφίξιμο / βάρος στο στήθος, σφύριγμα 
της αναπνοής, δύσπνοια.
β) Οφθαλμικές Αλλεργίες: πτητικές ουσίες: 
κόκκινα μάτια, φαγούρα, δακρύρροια, πρήξιμο 
βλεφάρων, φωτοφοβία.
γ) Δερματικές Αλλεργίες: από επαφή με διάφορες 
ουσίες, τσιμπίματα, τροφές / συντηρητικά, 
stress (άγχος), εκδήλωση εσωτερικών νόσων: 
εξανθήματα, φαγούρα, πρηξίματα.
δ) Φαρμακευτικές Αλλεργίες: διάφορα φάρμακα, 
τοπικά ή συστηματικά, και έκδοχά τους: 
εκδηλώσεις από διάφορα όργανα (αναπνευστικό 
π- δέρμα κ.α.) ως το Αλλεργικό shock.
ε) Τροφικές Αλλεργίες: διάφορα τρόφιμα / 
συντηρητικά: εκδηλώσεις από διάφορα όργανα 
ως Αλλεργικό shock.
στ) Αλλεργίες από τσιμπήματα εντόμων: τοπική 
μεγάλη δερματική αντίδραση ως Αλλεργικό 
shock.
ζ) Επαγγελματικές Αλλεργίες: από διάφορες 
ουσίες του κάθε επαγγελματικού χώρου: 
συμπτώματα από το Αναπνευστικό, μάτια, 
δέρμα.

5. ΜΟΡΦΕΣ–ΧΡΟΝΙΟΤΗΤΑ–ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

Οι αλλεργικές παθήσεις κινούνται σε ένα 
ευρύ φάσμα ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ και ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: 

Διακρίνονται σε οξείες (περιστασιακές) που 
είναι κυρίως εποχιακές (Άνοιξη, Φθινόπωρο) 
και σε χρόνιες (με εξάρσεις). Η διαφορά τους 
αφορά την εμφάνιση των συμπτωμάτων, τη 
θεραπευτική αντιμετώπιση και την επίδραση 
στη χρονιότητα και στις επιπλοκές τους, 
αλλά και στην ποιότητα ζωής του αλλεργικού 
ατόμου. Οι οξείες Αλλεργικές αντιδράσεις 
(όπως: φαρμακευτική αλλεργία, αλλεργία σε 
τσιμπήματα εντόμων, μερικές αναπνευστικές και 
δερματικές Αλλεργίες), δεν χρειάζονται τακτική 
παρακολούθηση και συνεχείς εξετάσεις  και 
θεραπείες. Απαιτούν όμως έγκαιρη διάγνωση 
και θεραπεία και κυρίως σωστή πρόληψη ή 
απευαισθητοποίηση, γιατί σε επόμενη επαφή 
με το αλλεργιογόνο μπορεί να προκαλέσουν 
άμεσα βαρύ Αλλεργικό shock που είναι 
δυνατόν να αποβεί μοιραίο. Στην άλλη πλευρά 
του φάσματος, οι χρόνιες Αλλεργικές παθήσεις 
(αλλεργική ρινίτιδα με ή χωρίς πολύποδες 
– παραρρινοκολπίτιδα, χρόνιο αλλεργικό 
βρογχικό άσθμα, χρόνια ατοπική δερματίτιδα – 
έκζεμα, επαγγελματικές αλλεργίες), χρειάζονται 
τακτική παρακολούθηση και έλεγχο. Μπορούν 
να προκαλέσουν επιπλοκές και σοβαρές 
βλάβες στην πορεία τους, αν δεν θεραπεύονται 
αποτελεσματικά και έγκαιρα. Σπανιότερα, από 
τις οξείες, μπορεί να εγκυμονήσουν άμεσο 
– ξαφνικό κίνδυνο για τη ζωή του ασθενή. 
Επειδή είναι δυνατόν να καταλήξουν σε 
μακροχρόνιες “νόσους φθοράς”, απαιτείτε καλή 
“συμμόρφωση” του αλλεργικού με τις θεραπείες 
και με το γιατρό του ή την ομάδα γιατρών και 
σωστή ενημέρωσή του.

6. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

1. Ακριβής διάγνωση των υπευθύνων 
αλλεργιογόνων για κάθε περίπτωση και των 
άλλων συνεπικουρικών  παραγόντων και 
συγκεκριμένες οδηγίες / τρόποι αποφυγής, 
έγκαιρα. Αρκετές φορές αυτό και μόνο αρκεί. 
Αν όχι:
2. Κατάλληλη θεραπεία με τα κατά περίπτωση 
φάρμακα που πρέπει, σωστές δόσεις και για το 
σωστό χρόνο, και πάλι το κυριότερο: έγκαιρα. 
Αν όχι:
3. Απευαισθητοποίηση (ανοσοθεραπεία ή 
“εμβόλια”) στα υπεύθυνα αλλεργιογόνα που δεν 
μπορεί να αποφύγει ο ασθενής στο περιβάλλον 
του. Δίνεται μόνο σε επιλεγμένους ασθενείς 
μετά από κατάλληλο έλεγχο  και μόνον από 
ειδικό γιατρό.
Ανάλογα με το κάθε περιστατικό (είδος 
αλλεργίας, επικινδυνότητα, χρονιότητα, κ.λ.π.), 
ο ειδικός γιατρός επιλέγει ή συνδυάζει τους 
παραπάνω τρόπους θεραπείας για το καλύτερο 
αποτέλεσμα, ενημερώνοντας πάντα αναλυτικά 
τον ασθενή. 
Η ταχύτατη εξέλιξη της επιστήμης της 
Αλλεργιολογίας μας προσφέρει συνεχώς νέες 
γνώσεις και ειδικές θεραπείας, που θα μας 
δώσουν σύντομα τη δυνατότητα για ιδανικότερη 
αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων.-

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

--  ��  -- --  ��  --



--  ��  -- --  ��  --

Όλες οι κοινωνικές έρευνες οι οποίες 
καταγράφουν τις απόψεις των πολιτών 
συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως το σώμα 
της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Έλληνας 
αστυνομικός χαίρουν της εκτίμησης, της 
αποδοχής και της εμπιστοσύνης της ελληνικής 
κοινωνίας. Αποτελεί ουσιαστικά πυλώνα της 
εύρυθμης λειτουργίας της κοινωνίας. 
Η Ελληνική Αστυνομία αλλάζει και 
εκσυγχρονίζεται όπως καταδεικνύουν 
μεγάλες επιτυχίες σε μεγάλες υποθέσεις. 
Τρομοκρατία, απαγωγές, οργανωμένο 
έγκλημα, λαθρεμπορία, διακίνηση 
ναρκωτικών ουσιών, trafficking κ.α. έχουν 
δεχθεί ισχυρά πλήγματα από την συστηματικά 
δουλειά της αστυνομίας. 
Οφείλει όμως να δώσει πιο οργανωμένα, 
συντεταγμένα και μεθοδικά τη μάχη της 
καθημερινότητας, ειδικά όταν οι πολίτες στις 
δημοσκοπήσεις δηλώνουν πως ανησυχούν για 
την εγκληματικότητα και ζητούν περισσότερη 
παρεμβάσεις για τη βελτίωση του αισθήματος 
ασφάλειας. Οι πολίτες θέλουν την παρουσία 
της αστυνομίας δίπλα τους, στη γειτονιά 
τους, την θέλουν ως σύμμαχο και αρωγό. 
Οποιαδήποτε όμως προσπάθεια οφείλει να 
ξεκινάει από τη βάση αν θέλει να έχει ισχυρά 
ερείσματα επιτυχίας. Οφείλει να ξεκινήσει 
από τα στελέχη της αστυνομίας, όλων των 
βαθμίδων και τμημάτων. Τα προβλήματα του 
κλάδου είναι πολλά και μεγάλα. Ελλείψεις 
στην στελέχωση των τμημάτων, στην 
υλικοτεχνική υποδομή, στον εξοπλισμό, 
ακόμη και αυτόν που αφορά στην ασφάλεια 
των αστυνομικών λειτουργών, αλλά και στην 
εκπαίδευση τους, η οποία πρέπει να είναι 
διαρκής. 
Είναι όμως και γνωστά στους υπεύθυνους 
της ΕΛ.ΑΣ. και του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  
ΤΑΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Ώριμα συναταξιοδοτικά δικαιώματα:
Θεωρείται ότι κάποιος ή κάποια έχει ώριμα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα όταν σύμφωνα 
με τα ισχύοντα έχουν το δικαίωμα να 
υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση.
Τρόπος υπολογισμού συντάξιμων ( για όσους 
κατετάγησαν μέχρι 31-12-1992):
Για όσους έχουν καταταγεί μέχρι 31-12-1992 
ανεξαρτήτως βαθμού και θα απολυθούν από 
το 2008 και μετά ο τρόπος υπολογισμού των 
συνταξίμων γίνεται ως ακολούθως:
α) Για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-
2007 υπολογίζονται τα συντάξιμα έτη με το 
προϊσχύον καθεστώς, δηλαδή λαμβάνονται 
υπόψη τα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας, 
η προϋπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις αν 
υπάρχει, τα μάχιμα χρόνια και τα 3/35α 
(Ν.Κονδύλη όπως αυτός προβλέπεται από 
το άρθ. 42 παρ.γ Κ.Π.Σ.Σ. και αποδίδεται 
τμήμα της σύνταξης σύμφωνα με τα 35α που 
συμπληρώνει μέχρι την 31-12-2007.
β) Για το χρονικό διάστημα που θα απομείνει 
μετά το 2008 δεν υπάρχουν 35α και απονέμεται 
τμήμα σύνταξης με τα νέα δεδομένα, ήτοι: 
πραγματικός χρόνος υπηρεσίας επί του μέσου 
όρου των μηνιαίων αποδοχών επί του νέου 
συντελεστή απόδοσης. Οι νέοι συντελεστές 
απόδοσης είναι για το έτος 2008 σε 79%, το 
2009 σε 78%, το 2010 σε 77%, το 2011 σε 
76%, το 2012 σε 75%, το 2013 σε 74%, το 
2014 σε 73%, το 2015 σε 72%, το 2016 σε 
71% και από το 2017 και μετά σε 70%.
Για όσους έχουν καταταγεί από 01-01-1993 
και μετά, ανεξαρτήτως βαθμού δεν ισχύει 
τίποτα από τα ανωτέρω καθώς καθιερώθηκε 
διαφορετικός τρόπος υπολογισμού, ήτοι: 
Λαμβάνονται υπόψη μόνο ο μέσος όρος 
της τελευταίας πενταετίας του μηνιαίου 
ασφαλιστικού μισθού, η πραγματική 
συντάξιμη υπηρεσία και η στρατιωτική 
θητεία (εφόσον έχει εξαγορασθεί). Ως 
μηνιαίος ασφαλιστικός μισθός νοείται το 
πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των 
πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών που 
έλαβε ο αστυνομικός κατά τα πέντε (5) 
ημερολογιακά έτη που προηγούνται του 
έτους που υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη 
και επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές, 
χωρίς τον υπολογισμό των δώρων εορτών 
Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας και τρίμηνων 
αποδοχών δια τον αριθμό των μηνών 
ασφάλισης των ετών αυτών που δεν μπορεί 
να είναι λιγότεροι των (40) σαράντα. Αν 
υπολείπονται των (40) σαράντα λαμβάνονται 
υπόψη οι αποδοχές μηνών ασφάλισης της 
αμέσως προηγούμενης περιόδου, μέχρι 
της συμπλήρωσης του αριθμού των μηνών 
αυτών.
Οι αποδοχές επί των οποίων πραγματοποιείται 
κράτηση για σύνταξη είναι: α) ο βασικός 

Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Τάξης 
και οφείλουν να τα αντιμετωπίσουν. Είτε 
πρόκειται για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα 
είτε για ζητήματα εκπαίδευσης, εξοπλισμού 
και οργάνωσης. Δεν μπορεί οι άνθρωποι που 
καλούνται να μας προστατεύουν να παραμένουν 
ουσιαστικά οι ίδιοι απροστάτευτοι στους 
αυξημένους κινδύνους των νέων μορφών 
εγκληματικότητας. Απαιτείται ασφαλώς και 
ένα νέο οργανόγραμμα λειτουργίας, ώστε οι 
αστυνομικοί να αποδεσμευθούν από άσχετες 
προς το αντικείμενο και την αποστολή 
τους δράσεις που είναι διοικητικές και 
γραφειοκρατικές. 
Οφείλουν όμως και όλοι οι λειτουργοί 
του αστυνομικού σώματος να επιδεικνύουν 
τις προβλεπόμενες συμπεριφορές και τον 
απαιτούμενο σεβασμό απέναντι σε όλους. 
Δεν επιτρέπεται ατυχή περιστατικά και κακές 
συμπεριφορές να αμαυρώνουν το σύνολο 
της ΕΛ.ΑΣ. και των αστυνομικών. Δεν 
μπορεί λιγοστοί επίορκοι ή ακατάλληλοι να 
δημιουργούν στρεβλές εντυπώσεις για το 
σύνολο του σώματος και των αστυνομικών 
που συμπεριφέρονται ως λειτουργοί, 
υπερβάλουν εαυτόν για την εξυπηρέτηση του 
κοινωνικού συνόλου και ασφαλώς διαθέτουν 
ένα υψηλό επίπεδο μόρφωσης. 
Με τις σκέψεις αυτές χαιρετίζω την νέα 
έκδοση του περιοδικού «Δύναμη», που 
ουσιαστικά έρχεται να λειτουργήσει προς την 
κατεύθυνση ενημέρωσης, διεκδίκησης και 
εντέλει βελτίωσης πρώτα του σώματος και των 
λειτουργών και στη συνέχεια της προσπάθειας 
για μια ασφαλή καθημερινότητα.

μισθός, β) το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, γ) το 
επίδομα εξομάλυνσης, δ) το επίδομα υψηλής 
θέσης ευθύνης, ε) το επίδομα Διοίκησης, 
στ) το επίδομα νυχτερινής εργασίας, ζ) το 
επίδομα Ειδικής Απασχόλησης, η) το επίδομα 
οικογενειακής παροχής και θ) το επίδομα 
παράστασης.
Επίδομα χρόνου υπηρεσίας:
Στους άνδρες και γυναίκες ανεξαρτήτως 
βαθμού χορηγείται επίδομα χρόνου 
υπηρεσίας ως ακολούθως: 1 έτος 4%, 3 έτη 
8%, 5 έτη 12%, 7 έτη 16%, 9 έτη 20%, 11 έτη 
24%, 13 έτη 28%, 15 έτη 32%, 17 έτη 36%, 
19 έτη 40%, 21 έτη 44 %, 23 έτη 48%, 25 
έτη 52 %, 27 έτη 56 % και 29 έτη 60%.
Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης:
Για όσους κατετάγησαν μέχρι 31-12-1992. 
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα για το χρονικό 
διάστημα μέχρι 31-12-2007, χορηγείται τμήμα 
της σύνταξης με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα. 
Για το χρονικό διάστημα από το 2008 και 
μετά χορηγείται δεύτερο τμήμα σύνταξης 
και προστίθεται στο χορηγηθέν μέχρι 31-12-
2007  και στο άθροισμα αυτού προστίθεται 
και η οικογενειακή παροχή. Ο υπολογισμός 
της σύνταξης έχει ως ακολούθως: Έως 31-
12-2007: Βασικός Μισθός + Επίδομα Χρόνου 
+ 176 € Χ 80%. Από 01-01-2008 και μετά 
προστίθενται οι αποδοχές των τελευταίων 5 
ετών, πολλαπλασιάζοντας με τον συντελεστή 
απόδοσης ανάλογα με το έτος εξόδου ( π.χ. 
το 2011 θα είναι 76% )  και διαιρούμε με το 
12 για να βρούμε τον μηνιαίο μέσο όρο. Στην 
συνέχεια προσθέτουμε το αποτέλεσμα στο 
αποτέλεσμα έως 31-12-2007 και βρίσκουμε 
το τελικό ποσό της σύνταξης, στο οποίο θα 
προσθέσουμε το ποσό της οικογενειακής 
παροχής.
Για όσους κατετάγησαν από 01-01-1993 και 
μετά.
Όσοι κατετάγησαν από 01-01-1993 και 
μετά ανεξαρτήτως βαθμού σύμφωνα με τις 
ισχύουσες γενικές διατάξεις έχουν δικαίωμα 
να κάνουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά από 
24,5 έτη ήτοι από 01-07-2017 και μετά κατά 
συνέπεια υπάγονται όλοι στις διατάξεις της 
παρ. 4 εδ. 2 του Ν. 3029/2002, και επομένως 
λαμβάνονται υπόψη α) τα έτη συντάξιμης 
υπηρεσίας, β) ο μέσος όρος της τελευταίας 
πενταετίας του συνόλου των αποδοχών, 
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, γ) το 70% 
του ποσοστού αναπλήρωσης.
Δικαιολογητικά συνταξιοδότησης:
1)Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’, από 
την αρμόδια στρατολογία της περιοχής του.
2)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
στο οποίο να αναγράφεται οπωσδήποτε η 
κατάσταση των τέκνων του (άγαμα ή έγγαμα 
).
3) Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου Τραπέζης 
από το οποίο λαμβάνει τη μισθοδοσία του 
ο υποψήφιος συνταξιούχος (πρώτης σελίδας 
όπου φαίνεται ο αριθμός, καθώς και η 
Τράπεζα).

Χαιρετισμός του Θεόδωρου Καράογλου
Βουλευτή Ν.Δ. στην Β’ Περ. Θεσσαλονίκης 
για την κυκλοφορία του περιοδικού «Δύναμη» της i.p.a. 
Ν. Θεσσαλονίκης.

«Η Ελληνική Αστυνομία σύμμαχος 
και αρωγός της ελληνικής κοινωνίας»

συνέχεια στη επόμενη σελίδα
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συνέχεια από προηγούμενη σελίδα

Για περισσότερες  πληροφορίες,  σχετικά  
με  τα  συνταξιοδοτικά  θέματα  και  
ζητήματα  που  αφορούν  τα ασφαλιστικά 
ταμεία της ΕΛ.ΑΣ., να απευθύνεστε στο 
γραφείο συνταξιοδοτικών υποθέσεων της 
ΕΛ.ΑΣ. στην Δ/νση:  4ο  Τμήμα  Δ/νσης  
Οικονομικών - Μ. Ασίας 9   ΤΚ 115 27  Αθήνα  
τηλ.  210-7778646,   210-7483683.
Ο  κανονισμός  για  την  απονομή  συντάξεως  
γίνεται  από  το  Γενικό  Λογιστήριο  του 
Κράτους στην Δ/νση:
Δ/νση  Στρ.  Συντάξεων – Τμήμα  α’  
Κάνιγγος  29   ΤΚ 101 10   Αθήνα τηλ. 210-
3329100   και  210-3329265. 

4) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού της 
εφορίας ( να φαίνονται ο Α.Φ.Μ. και το 
ονοματεπώνυμο ).
5) Βεβαίωση σπουδών, για ενήλικα 
τέκνα τα οποία σπουδάζουν (χορήγηση 
οικογενειακής παροχής).
6) Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες 
(μικρές) για αυτούς που εγγράφονται 
στην εφεδρεία και μία για αυτούς που δεν 
εγγράφονται.
7) Μία υπεύθυνη δήλωση του Ν.ομου 
1599/86 του ή της συζύγου για: α) εγγάμους 
με δημόσιο υπάλληλο (αναγράφοντας αν 
λαμβάνουν την οικογενειακή παροχή  από 
φορέα που εργάζονται ή συνταξιοδοτούνται) 
β) εγγάμους με εργαζόμενο - εργαζόμενη 
στον ιδιωτικό φορέα επίσης ως ανωτέρω.
8) Πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσει 
στο αρμόδιο γραφείο κατάθεσης των 
δικαιολογητικών τον τόπο εγκατάστασης 
(πλήρης διεύθυνση, οδό, αριθμό, πόλη 
– χωριό, Τ.Κ., τηλέφωνο και Αστυνομικό 
Τμήμα.
9) Οι έχοντες αναγνωρίσει συντάξιμο 
χρόνο από άλλο φορέα θα πρέπει 
να προσκομίζουν την σχετική πράξη 
αναγνώρισης.
Κρατήσεις επί της συντάξεως:
Σύνταξη νοσοκομειακή 2,55%. Σύνταξη 
αναλογούν φόρος – υπέρ σύνταξης: 1) ποσά 
από 0 έως 352,16Χ1%,
2) ποσά από 352,16 έως 586,94Χ2%+το 
ποσό της Α., 3) ποσά από 586,94 έως 
880,41Χ3%+ποσά Α+Β, 4) ποσά από 880,41 
έως 1173,88 Χ4%+ποσά Α+Β+Γ., 5) ποσά από 
1173,41 και άνω Χ5%+ποσά Α+Β+Γ+Δ.
 Ασφαλιστικά Ταμεία. Γενικά:
1. Οι Αστυνομικοί είναι ασφαλισμένοι 
σε ταμεία αλληλοβοηθείας που χορηγούν 
εφάπαξ και επικουρικά ταμεία που χορηγούν 
μέρισμα. Τα ταμεία αλληλοβοηθείας που 
χορηγούν εφάπαξ είναι τα: α) Ταμείο 
Αλληλοβοήθειας Αστυνομίας Τ.Α.ΑΣ. για 
όσους είναι ενταγμένοι στα ταμεία της 
πρώην Χωροφυλακής, β) Επικουρικό Ταμείο 
Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων Ε.Τ.Υ.Α.Π. 
για όσους είναι ενταγμένοι στα ταμεία της 
πρώην Αστυνομίας Πόλεων και γ) Ταμείο 
Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων Τ.Π.Δ.Υ. 
για όσους είναι ενταγμένοι στα ταμεία της 
πρώην Αστυνομίας Πόλεων και για όλους 
τους Αστυνομικούς που εντάχθηκαν στην 
Ελληνική Αστυνομία μετά την 1-1-1993 (οι 
οποίοι εντάχθηκαν στα ταμεία της πρώην 
Χωροφυλακής), με την προϋπόθεση ότι 
ζήτησαν την ένταξή τους στο Τ.Π.Δ.Υ. και 
έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση της 
προϋπηρεσίας των. Τα επικουρικά ταμεία που 
χορηγούν μέρισμα είναι τα: α) Επικουρικό 
Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής Ε.Τ.Ε.Χ. 
, β) Μετοχικό Ταμείο Στρατού Μ.Τ.Σ. , για 
όσους είναι ενταγμένοι στα ταμεία της πρώην 
Χωροφυλακής, γ) Ταμείο Αλληλοβοηθείας 

Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων Τ.Α.Υ.Α.Π. 
και δ) Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων 
Μ.Τ.Π.Υ. για όσους είναι ενταγμένοι στα 
ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων. 
Το Μ.Τ.Σ. χορηγεί στους μετόχους του α) 
προικοδότηση για τα θήλεα τέκνα αυτών 
γεννηθέντα μέχρι Φεβρουάριο 1983 και β) 
βοήθημα οικογενειακής αυτοτέλειας για τα 
τέκνα (άρρενα και θήλεα) γεννηθέντα από 
Μάρτιο 1983 και εντεύθεν. Η προικοδότηση 
χορηγείται όταν το κορίτσι παντρευτεί ή 
συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. 
Το βοήθημα οικογενειακής αυτοτέλειας 
χορηγείται στο ασφαλισμένο τέκνο (αγόρι 
ή κορίτσι) μετά την συμπλήρωση του 18ου 
έτους της ηλικίας του. Το ΕΤΥΑΠ δια του 
κλάδου υγείας που υπάγεται σ’ αυτό καλύπτει 
την δαπάνη των φαρμάκων που χρεώνει το 
Δημόσιο, τμήμα των νοσηλίων και χορηγεί 
βοήθημα τοκετού.
ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΕΦΑΠΑΞ:
Ταμείο Αλληλοβοήθειας Αστυνομίας 
(Τ.Α.ΑΣ.) Βουλής 16 – ΤΚ 105 63 Αθήνα 
τηλ.2103238195.
1.Υπολογισμός εφάπαξ για τους καταταγέντες 
έως 31-12-1992. 
Το εφάπαξ στο ανωτέρω ταμείο υπολογίζεται 
ως ακολούθως:
Αθροίζουμε τον βασικό μισθό (μισθολογικό) 
και το επίδομα χρόνου και προσθέτουμε 317 
€. Το συνολικό άθροισμα πολλαπλασιάζουμε 
με το 93% που είναι η σημερινή απόδοση του 
ταμείου, το δε γινόμενο το πολλαπλασιάζουμε 
με τους μήνες ασφάλισης και το διαιρούμε 
δια 12 (χρόνος ασφάλισης είναι η πραγματική 
υπηρεσία χωρίς στρατό και μάχιμα). 
2.Υπολογισμός εφάπαξ για τους καταταγέντες 
από 1-1-1993. 
Για τους καταταγέντες από 1-1-1993 και μετά 
ισχύει ο ίδιος τρόπος υπολογισμού του 
εφάπαξ, με τη  μόνη διαφορά ότι λαμβάνονται 
υπόψη το σύνολο των αποδοχών.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εφάπαξ 
λόγω συνταξιοδότησης αποστέλλονται 
υπηρεσιακά στο ταμείο. Από τον 
ενδιαφερόμενο απαιτείται η προσκόμιση 
πράξης απονομής σύνταξης από το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους και πιστοποιητικό 
φορολογικής ενημερότητας. Για όσους 
έχουν δάνεια απαιτούνται, αποδεσμευτικό  
δανείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή έγγραφο 
Ε.Τ.Ε.Χ. για υπόλοιπο δανείου.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εφάπαξ 
λόγω θανάτου αποστέλλονται υπηρεσιακά 
στο ταμείο και από τον ενδιαφερόμενο 
απαιτείται η προσκόμιση πράξης απονομής 
σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, πιστοποιητικό φορολογικής 
ενημερότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης και πιστοποιητικό φόρου 
κληρονομιάς. Για όσους έχουν δάνεια 

απαιτούνται, αποδεσμευτικό δανείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου ή Ε.Τ.Ε.Χ. για υπόλοιπο 
δανείου.
Κρατήσεις από το εφάπαξ. 
1. Το χορηγούμενο εφάπαξ είναι αφορολόγητο. 
2. Το εφάπαξ (μικτό) συντρεχούσης 
περίπτωσης υπόκειται στις εξής κρατήσεις: 
α) Πάγια κράτηση διαφοράς εξαμήνου 
μισθολογικής εξέλιξης βαθμού εξόδου, 
β) Πάγια κράτηση διαφοράς δωδεκαμήνου 
προηγούμενης μισθολογικής εξέλιξης 
[απόφ. Φ.7/256/7-5-01 (ΦΕΚ 574/16-5-01 
τ.Β’) & απόφαση Φ.30218/24493/1151/24-
11-03 (ΦΕΚ 1795/3-12-03 τ. Β’) Υ.Ε.ΥΚΑ], 
γ) Υπόλοιπο δανείου στο Ε.Τ.Ε.Χ., δ) 
Υπόλοιπο δανείου στο Τ.Α.ΑΣ., ε) ¾ στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο από στεγαστικό 
δάνειο, λόγω μη λήψης αποδεσμευτικού, στ) 
Οφειλή στη Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού 
ή σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή 
γενικά στο Δημόσιο, ζ) Οφειλή στο Τ.Α.ΑΣ. για 
μη καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, 
η) Διαφορά 3 ετίας πάγιες κρατήσεις στα 
αυξανόμενα επιδόματα εξομάλυνσης – 
ειδικών συνθηκών σε 317,00 από 269,99 €, 
θ) Φόρος 20% επί χορηγηθέντων τόκων. 3.Το 
εφάπαξ (πληρωτέο) υπόκειται σε κράτηση 
προμήθειας από Ε.Τ.Ε. σε ποσοστό 1%ο, με 
ελάχιστο 2,93 €.     
Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας 
Πόλεων (Ε.Τ.Υ.Α.Π.): Βεραντζέρου 48 
Τ.Κ 1041 38 Αθήνα – τηλ. 2105222172  
fax.2105241017.
1.Υπολογισμός εφάπαξ για καταταγέντες έως 
31-12-1992.
Το εφάπαξ στο ανωτέρω ταμείο υπολογίζεται 
ως ακολούθως: Αθροίζουμε τον βασικό μισθό 
(μισθολογικό) και το 1/5 του επιδόματος 
χρόνου υπηρεσίας επί συντελεστή 0,0920 
και το γινόμενο με τους συνολικούς μήνες 
ασφάλισης στο ταμείο.
2.Υπολογισμός εφάπαξ για τους καταταγέντες 
από 1-1-93. 
Για τους καταταγέντες από 1-1-93 και μετά 
ισχύει ο ίδιος τρόπος υπολογισμού του 
εφάπαξ, με τη μόνη διαφορά ότι λαμβάνεται 
υπόψη το σύνολο των αποδοχών
Κρατήσεις επί του εφάπαξ. 
1.Το χορηγούμενο εφάπαξ είναι αφορολόγητο. 
2. Το εφάπαξ (μικτό) συντρεχούσης 
περιπτώσεως υπόκειται στις εξής κρατήσεις: 
α) Πάγια κράτηση διαφοράς εξαμήνου 
μισθολογικής εξέλιξης βαθμού εξόδου, β) ¾ 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο από στεγαστικό 
δάνειο, λόγω μη λήψης αποδεσμευτικού, γ) 
Φόρος 20% επί χορηγηθέντων τόκων. 3. Το 
εφάπαξ (πληρωτέο) υπόκειται σε κράτηση 
προμήθειας από Ε.Τ.Ε. σε ποσοστό 1 %ο, με 
ελάχιστο 2,93 €.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εφάπαξ 
λόγω συνταξιοδότησης αποστέλλονται 
υπηρεσιακά στο ταμείο και από τον 
ενδιαφερόμενο απαιτείται η προσκόμιση 
πράξης απονομής σύνταξης από το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους και πιστοποιητικό 
φορολογικής ενημερότητας. Για όσους έχουν 
δάνεια απαιτούνται, αποδεσμευτικό δανείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου ή έγγραφο Μ.Τ.Π.Υ. για 
υπόλοιπο δανείου.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εφάπαξ 
λόγω θανάτου αποστέλλονται υπηρεσιακά στο 
ταμείο και από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται 
η προσκόμιση πράξης απονομής σύνταξης 
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και 
πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και 
πιστοποιητικό φόρου κληρονομιάς. Για όσους 
έχουν δάνεια απαιτούνται, αποδεσμευτικό 
δανείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή έγγραφο 
Μ.Τ.Π.Υ. για υπόλοιπο δανείου. 
Συνάδελφοι: Στο επόμενο τεύχος θα 
αναφερθούμε στο ΕΦΑΠΑΞ που χορηγεί το 
Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων 
(Τ.Π.Δ.Υ.), αλλά και σε μια σειρά άλλων 
θεματικών ενώσεων που αφορούν τα 
συνταξιοδοτικά και τα ασφαλιστικά μας 
ταμεία.

συνέχεια από προηγούμενη σελίδα

SMS: Εσύ συνάδελφε Αστυνομικέ, Ειδικέ Φρουρέ, 
Συνοριοφύλακα, Πολιτικέ Υπάλληλε έκανες αίτηση 
εγγραφής στο νέο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 
(Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.);
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Σε μια εποχή όπου στην παγκόσμια οικονομία 
εμφανίζονται συσωρρευμένα προβλήματα 
περιορίζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης, είναι 
επιτακτική η ανάγκη για νέες ιδέες, προτάσεις, 
αναθεωρήσεις και προπαντός ευελιξία. Η 
σημερινή κρίση αν και βραχύχρονη αλλά 
εντονότατη, επηρεάζει δυσμενώς και τη χώρα 
μας. Η Ελλάδα  βρίσκεται σε σχετικά καλύτερη 
θέση απέναντι στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
κρίση, αλλά ασφαλώς όχι στο απυρόβλητο. 
Έναν χρόνο μετά τις εκλογές η παρούσα 
κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με διεθνείς 
προκλήσεις που δημιουργούν στο εσωτερικό 
ένα βαρύ πολιτικό κλίμα και μια σειρά από 
αβεβαιότητες και ανασφάλεια στους πολίτες. Στο 
εσωτερικό, φαινόμενα διαφθοράς, διαπλοκής 
και αδιαφάνειας δημιουργούν ένα κλίμα 
σκανδαλολογίας στην ελληνική κοινωνία που 
αγανακτεί και αυτή η αγανάκτηση  μεταφράζεται 
σε πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, όπως 
δείχνουν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Η 
διεθνής και « αμερικανόφερτη» οικονομική 
κρίση που πέρασε τα σύνορα της χώρας μας, 
επιβαρύνει το γενικό
κλίμα και η δυσανασχέτηση των πολιτών 
διογκώνεται κάτω από τον φόβο της ένδειας, της 
ανεργίας, της ανασφάλειας αλλά και των έκτακτων 
οικονομικών μέτρων που αναμένονται.  Παρ’ όλα 
αυτά εμείς οι έλληνες διαθέτουμε αποθέματα 
αισιοδοξίας και πολλοί ίσως θεωρούμε ότι η 
κατάσταση αυτή είναι αναστρέψιμη γιατί μπορεί 
να μετατραπεί σε μια ευκαιρία για φυγή προς 
τα εμπρός. Μια ευκαιρία να εξυγιανθεί και να 
αναπροσαρμοστεί στις πραγματικές δυνατότητες 
των ελλήνων καταναλωτών και δανειοληπτών 
το τραπεζικό σύστημα. Να ξεκαθαρίσει από 
καιροσκόπους το Χρηματιστήριο. Να περιοριστεί 
η αισχροκέρδεια στην αγορά που βρίσκει 

Βασιλάκης Ηλίας
Δ/ντής του περιοδικού 
«Δύναμη»

ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ  Στέλιος, 
πρόεδρος Συλλόγου 
Πολιτικών Υπαλλήλων  
ΕΛ.ΑΣ. – Π.Σ. 
Μακεδονίας Θράκης

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος
Αντιπρόσωπος της 
ΕΑΥΝΘ στην ΠΟΑΣΥ

πάτημα εν μέρει και στην υπερκαταναλωτική 
μανία των νεοελλήνων, εφόσον σήμερα όλοι 
παραδεχόμαστε ότι οι επιπτώσεις της κρίσης 
είναι ιδιαίτερα αισθητές στην αγορά. 
Ίσως ήρθε επιτέλους ο καιρός όπου με 
συμφέρουσες αποκρατικοποιήσεις θα μπει 
μπροστά η δυναμική της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
που με συνοδοιπόρο τον κρατικό έλεγχο και τις 
απαραίτητες παρεμβάσεις θα δώσει πνοή στην 
ανάπτυξη που όλοι προαναγγέλλουν μειωμένη , 
ως άλλες Κασσάνδρες. Η σημερινή κρίση λοιπόν, 
κρύβει ευκαιρίες και κίνητρα. Να ξεκαθαρίσουμε 
το τοπίο στην πολιτική, στην οικονομική και 
στην κοινωνική μας ζωή. 
Ο πρωθυπουργός, με αδιαφιλονίκητη υπεροχή, 
ως «ιδανικότερος χειριστής της κρίσης», έχει 
τη δύναμη και τη θέληση, αν χρειαστεί, να 
βάλει το «μαχαίρι στο κόκαλο», όχι μόνο για 
αποκαλύψεις και κολασμούς, αλλά για να χαράξει 
μια νέα πολιτική γραμμή και να πάρει αποφάσεις 
που θα οδηγήσουν στον απεγκλωβισμό της 
ελληνικής κοινωνίας από την παρούσα δυσμενή 
κατάσταση. 
Υπάρχουν δυνάμεις και στελέχη με προσφορά, 
αγώνες, νέες ιδέες και προτάσεις που μπορούν να 
αξιοποιηθούν άμεσα, εκεί που άλλοι απέτυχαν. 
Δεν χρειάζονται τεκμήρια για να καταδείξουν 
την αξία τους. Αποδείξεις αποτελούν η πορεία, 
οι αγώνες, η κοινωνική τους  προσφορά, η 
ανιδιοτέλεια, οι ιδέες και οι αξίες που υπηρετούν. 
Στην πολιτική ήρθαμε να προσφέρουμε και όχι 
να γίνουμε. Να υπηρετήσουμε συνειδητά τους 
πολίτες και το κοινό συμφέρον και όχι τον εαυτό 
μας. 
Η ελληνική κοινωνία, περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά, έχει ανάγκη από πολιτικούς άλλης 
ποιότητας.-

Παναγιώτης Κοκκόρης
Οικονομολόγος, Πολιτευτής Α’ Θεσσαλονίκης

ΚΡΙΣΗ; ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ!

Φίλες και φίλοι αναγνώστες.
Το πρώτο τεύχος του περιοδικού μας, είναι πια 
παρελθόν και στα χέρια σας έχετε το δεύτερο τεύχος. 
Δεχτήκαμε πολλές έμμεσες και άμεσες πιέσεις, ώστε 
να μην δημοσιεύουμε άρθρα που έχουν συνδικαλιστικό 
περιεχόμενο. Κάποιοι έφτασαν στο σημείο να απειλούν 
με παρεμβάσεις και κάποιοι τις επιχείρησαν.
Δεχτήκαμε όμως και εκατοντάδες μηνύματα από 
συναδέλφους, οι οποίοι μας παρότρυναν να συνεχίσουμε 
ακόμα πιο δυναμικά αυτή την πρωτοπόρα έκδοση.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία 
στο περιοδικό σας «Δύναμη». Να έχετε πάντα την 
ίδια μαχητικότητα και αποτελεσματικότητα με τα 
θέματα που επιλέγετε.

Σοβαρά προβλήματα έλλειψης προσωπικού 
παρουσιάζονται στα Τμήματα Ασφαλείας όλης σχεδόν 
της Γ.Α.Δ.Θ. ιδιαίτερα μετά και την λειτουργία του νέου 
Τμήματος της Πολίχνης το οποίο καλώς και ιδρύθηκε 
πλην όμως επανδρώθηκε στο σύνολό του από άλλες 
Υπηρεσίες της ΓΑΔΘ.
Από το Τ.Α. Νεάπολης έφυγαν τρία άτομα εντείνοντας το 
ήδη υπάρχον πρόβλημα έλλειψης δύναμης καθώς με 19 
άτομα και αν υπολογίσει κανείς τις άδειες και τα ρεπό 
καταλαβαίνουμε ότι η Υπηρεσία λειτουργεί πλέον με το 
φιλότιμο των Αστυνομικών όπως άλλωστε συμβαίνει και 
με το Τ.Α Μενεμένης όπου χάρη στη σωστή κατανομή 

Ανακοίνωση του 
Δ/ντού Έκδοσης. 

Είναι γεγονός που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από 
κανέναν ότι το περιοδικό μας, αγκαλιάστηκε με θέρμη 
από όλους όσους υπηρετούν στον Οργανισμό της ΕΛ.ΑΣ.
Με χαρά μας, θα φιλοξενούμε ενυπόγραφα άρθρα 
Ενώσεων και Συνδικαλιστών όπως, με την ίδια χαρά, θα 
φιλοξενούμε και άρθρα της πολιτικής, της επιστήμης, της 
εκκλησίας και κάθε πολιτισμική και πολιτιστική είδηση. 
Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή την ιδιότυπη 
λογοκρισία που υποθέτουν κάποιοι ότι είναι σε θέση 
να μας επιβάλλουν (στην Δημοκρατία ο διάλογος είναι 
ανοικτός και η κριτική δημόσια. Κατσαρός Σωτήριος – 
Συνταγματολόγος, Νομικός Σύμβουλος της Ένωσής μας).
Κάποιοι άλλοι προσέφυγαν με συντονισμένες μηνύσεις 
και αγωγές  στην Δικαιοσύνη και μας καταδίκασαν!!. 
«To ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»!!. Όμως να 
γνωρίζουν ότι τέτοιες καταδίκες είναι τιμή για μας, και  
σίγουρα, οι μηνυτές μας και οι υποκινητές τους, θα είναι 
προσεχτικότεροι στο μέλλον!!
Συνεχίζουμε λοιπόν, με σοβαρότητα στην ποικίλη 
ενημέρωση και καλούμε όσους διαφωνούν μαζί μας, να 
το καταθέσουν στον δημόσιο διάλογο με επιχειρήματα 
και ας αφήσουν τις απειλές, διότι πολύ σύντομα θα τους 
αποκαλύψουμε και  αυτούς και τα συμφέροντα τα οποία 
υπηρετούν με περισσό θράσος και πάθος!!. 

Θα ήθελα να ανακοινώσω την ανασύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας.
Πρόεδρος: ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Στέλιος
(Α.Τ. Τούμπας – Τριανδρίας τηλ. 2310953707)
Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Χρήστος
(Α.Δ. Πιερίας τηλ. 2351046609)
Γραμματέας: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σάββας
(Α.Υ. Γιαννιτσών τηλ. 2382084247)
Ταμίας: ΦΙΤΖΙΟΣ Παναγιώτης
(Δ/νση Πυρ. Υπηρ. Θεσ/νίκης τηλ. 2310399193)
Μέλος: ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ Κων/νος
(Α.Δ. Ημαθίας 2331076616)
Μέλος: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία
(Αστυνομικό Τμήμα Αλεξ/λης τηλ. 2551066332)
Μέλος: ΑΣΗΜΑΚΙΔΗΣ Δημήτρης
(Τμήμα Τροχαίας Κιλκίς τηλ. 2341077010) 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ (σελ.29 – 39)

ΣΟΒΑΡΕΣ
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

δυνάμεως από την πλευρά της Διοίκησης και στο φιλότιμο 
των Αστυνομικών καταφέρνει να είναι στις πρώτες θέσεις 
των Τμημάτων Ασφαλείας σε απόδοση. Κάποτε όμως 
πρέπει η ηγεσία να καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί 
αυτή η κατάσταση. Επιβάλλεται η άμεση ενίσχυση των 
Αστυνομικών Τμημάτων και των Τμημάτων Ασφαλείας με 
προσωπικό.
Απαιτούμε επίσης την άμεση ενίσχυση με υλικοτεχνική 
υποδομή καθώς όλα σχεδόν τα περιπολικά οχήματα 
είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ με σοβαρά προβλήματα που θέτουν σε 
κίνδυνο την ίδια μας την ΖΩΗ. 
Και αν η ηγεσία μας αμφισβητεί, δεν έχει παρά να κάνει 
δεκτή την πρότασή μας για έλεγχο των οχημάτων από 
ΚΤΕΟ για να δούμε πια από αυτά πρέπει να κυκλοφορούν 
και ποια όχι. Και επειδή ο συντάξας  το άρθρο υπηρετεί 
μάχιμος σε Τμήμα Ασφαλείας και έχει άμεση αντίληψη της 
κατάστασης σας διαβεβαιώνει ότι το 90 % των οχημάτων 
δεν θα περάσει τον έλεγχο. Ελπίζουμε όλοι μας, η ηγεσία 
να αντιληφθεί επιτέλους τη σοβαρότητα της κατάστασης 
και να λάβει άμεσα μέτρα. Καλά Χριστούγεννα – Χρόνια 
Πολλά.
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Συνάδελφοι, καθημερινά τα αστυνομικά δελτία είναι 
γεμάτα από αναφορές σε συμπλοκές αστυνομικών 
με κακοποιούς. Κράτος δικαίου και ανυπακοή των 
πολιτών στην Αστυνομία είναι έννοιες αντίθετες. 
Φυσικά η Αστυνομία πρέπει να τηρεί τον νόμο διότι 
αν δεν τον τηρεί δεν είναι Αστυνομία και οι παραβάτες 
Αστυνομικοί έχουν ευθύνες και πρέπει να διώκονται. 
Εκείνο όμως που προέχει είναι η ασφάλεια των 
Αστυνομικών, διότι ο Αστυνομικός περιβάλλεται και 
συνεχώς αντιμετωπίζει κινδύνους. Η ασφάλεια των 
Αστυνομικών και η υπακοή των πολιτών σε αυτούς 
πρέπει να εξασφαλίζεται από την νομοθεσία για να 
μπορέσει να υπάρχει η εμπέδωση του αισθήματος 
ασφάλειας και τάξης στους πολίτες της Ελλάδας. 
Σε οποιαδήποτε αντιδικία πολίτη Αστυνομικού, 
ο πολίτης προστατεύεται και έχει περισσότερα 
δικαιώματα ελευθερίας ενώ ο Αστυνομικός βρίσκεται 
σε μειονεκτική θέση. Έτσι σε βάρος του Αστυνομικού 
πολλές φορές υποβάλλονται αναφορές και είναι 
σύνηθες ακόμη κι αν απαλλαγή ο Αστυνομικός και 
από κάποια ΕΔΕ πάλι θα του κάνουν παρατήρηση ή 
θα τον τιμωρήσουν διότι εξέθεσε την υπηρεσία σε 
δυσμενή σχόλια ή απασχόλησε αυτήν. Οι Αστυνομικοί 
εργάζονται υπό επικίνδυνες συνθήκες και αυτό δεν 
εκτιμάται ανάλογα. Την αξία της Αστυνομίας την 
καταλαβαίνουν όταν κάποιοι τη χρειάζονται και 
δεν την έχουν. Ο κοινωνικός και εθνικός ρόλος 
των Αστυνομικών είναι αναμφισβήτητος. Δυστυχώς 
δεν τυγχάνουν και την ανάλογη μεταχείριση από τα 
Μ.Μ.Ε. Βλέπουμε πολλές φορές να υπερασπίζονται 
ανθρώπους που επιτίθενται αναίτια στους 
Αστυνομικούς. Είτε με μολότωφ, είτε με ξύλα, είτε 
με άλλα φονικά αντικείμενα αγνοώντας ότι έτσι 
τραυματίζουν την έννοια της Δημοκρατίας και ότι 
συνεπάγεται αυτό. Συνάδελφοι, τριακόσιοι πενήντα 
Αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί τα τελευταία τρία 
χρόνια. Ένας ανά 3 ημέρες. Ποιος από αυτούς 
ένοιωσε να προστατεύεται  αυτός ή η οικογένειά 
του; Πολλές φορές γίνονται ψευδείς καταγγελίες 
εις βάρος των Αστυνομικών. Έτσι περνάει αρκετός 
καιρός με πειθαρχικές και ποινικές διώξεις και 
τελικά δικαιώνονται. Στη συνέχεια αφού περάσει 
όλη τη ψυχοφθόρο και δαπανηρή για την οικογένεια 
και αξιοπρέπειά του διαδικασία η πολιτεία του λέει 
απλώς «Συνέχισε». Ο κίνδυνος που διατρέχει ένας 
Αστυνομικός δεν είναι θεωρητικός αλλά πραγματικός 
και καθημερινός. Όλοι οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί 
υπάλληλοι γνωρίζουν τι θα κάνουν την επόμενη 
ημέρα. Μόνο ο Αστυνομικός αγνοεί τι θα συναντήσει 
κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του. Κινδυνεύει 
να φονευθεί, να τραυματιστεί ή να μείνει ανάπηρος. 
Το κράτος οφείλει να δώσει στην Αστυνομία κίνητρα, 

ΦΕΤΚΟΣ Σταύρος
Πρόεδρος Σωματείου Ειδικών Φρουρών 
Ν. Θεσ/νίκης

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι.
Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου 
της  Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού 
Θεσσαλονίκης, της Ένωσής μας, οδηγείται 
από ήττα σε ήττα, χωρίς να αποφασίζει να 
δώσει ούτε μια μάχη.
Στην ενημέρωση της 3-10-2008 ο πρόεδρος 
της Ένωσης με ομιλία του σε μορφή 
θεατρινίστικης απολογίας και κλάψας 
ταυτόχρονα, απευθύνθηκε στους καμιά 
πενηνταριά παρευρισκόμενους συναδέλφους 
και παραπονέθηκε ότι τον έχασε η 
οικογένειά του. Συγκινηθήκαμε! Δακρύσαμε! 
Χειροκροτήσαμε! Ειδικά όταν μας έλεγε ότι οι 
αγώνες κατά την άποψή του είναι πολυτέλεια 
και ότι θα χάσουμε και άλλα κεκτημένα και θα 
είμαστε απλοί θεατές! 
Κουράστηκαν  φαίνεται  πολύ  γρήγορα!
Πρότεινα ένστολη κινητοποίηση έξω από την 
Γ.Α.Δ.Θ., εισπράττοντας από το προεδρείο της 
Ένωσής μας, ένα βροντερό όχι!
 Μαζί με πολλούς άλλους συνδικαλιστές 
τα προηγούμενα χρόνια δώσαμε πολλές 
μάχες και τις περισσότερες τις κερδίσαμε, 
απολαμβάνοντας σήμερα όλοι μας, τους 
καρπούς των διεκδικήσεών μας.
 Έγινε νόμος του κράτους το νέο δυσβάσταχτο 
Πειθαρχικό Δίκαιο και το Σωματείο μας, δεν 
πήρε χαμπάρι και όταν το αντιλήφθηκε πάλι 
δεν αντέδρασε! Τι συμβαίνει λοιπόν; 
Άραγε γιατί έγινε αυτή η συγκέντρωση 
ενημέρωσης στις 3-10-2008; Μήπως 
χρωστούσαν σε κάποιους χάρες όπως π.χ. 
επανεγγραφές δύο διαγραμμένων, οι οποίοι 
είχαν διαγραφεί από νόμιμη Γενική Συνέλευση 
της Ένωσης, με απαρτία και συμμετοχή πλέον 
των 700 μελών; Τι έγινε τώρα; Τι είναι 
αυτά τα ψευτομαγικά που κάνετε κύριοι της 
πλειοψηφίας;
  Ξέρουν οι συνάδελφοι ότι, σύμφωνα με το 
Καταστατικό της Ένωσής μας, για να είναι μια 
συγκέντρωση Γενική Συνέλευση απαιτείτε 
η συμμετοχή του 1/5 των μελών, δηλαδή 
άνω των 700 συναδέλφων; Εσείς μια απλή 
συγκέντρωση 50 περίπου συναδέλφων την 
βαφτίσατε  Γενική Συνέλευση; Γιατί τόσα 
ψέματα; Τι χρωστάτε και σε ποιους; Την λέξη 
ντροπή την γνωρίζετε;  Έτσι εξηγείτε γιατί 

ΔΡΟΣΟΣ  Στέργιος
Μέλος του Δ.Σ. της 
Ε.Α.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

οικονομικά και ηθικά. Ο κόπος, η αβεβαιότητα 
της επόμενης ημέρας, οι χαμηλοί μισθοί και η 
αγνωμοσύνη πικραίνουν τους Αστυνομικούς.
 Έτσι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να αλλάζει 
με Προεδρικό Διάταγμα το πειθαρχικό δίκαιο των 
Αστυνομικών. Το νέο Π.Δ. δημοσιεύθηκε αιφνιδίως 
και χωρίς να προηγηθεί στοιχειώδης διάλογος με 
τις συνδικαλιστικές ενώσεις. Επιβάλλει εξοντωτικές 
ποινές (απόταξη) στους συναδέλφους που θα 
εκφράσουν προφορικά ή γραπτά κριτική στις πράξεις 
της ιεραρχίας με προσβλητικές ή υποτιμητικές 
εκφράσεις. Τιμωρείται με ποινή αργίας και απόλυση 
όποιος Αστυνομικός εκφράσει δημόσια κρίσεις 
για την ιεραρχία με χροιά ψευδών ή αβάσιμων 
επιχειρημάτων. Ποια είναι άραγε η ακριβής έννοια 
της “χροιάς”;
Ευτυχώς την τελευταία στιγμή υπό την πίεση όλου του 
συνδικαλιστικού κόσμου της Ελληνικής Αστυνομίας 
αποσύρθηκε το νέο Π.Δ. για τις μεταθέσεις 
– αποσπάσεις του Αστυνομικού προσωπικού που 
ήθελε την υπηρεσία να μεταθέτει τον Αστυνομικό 
κάθε δύο χρόνια στα όρια της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Περιφέρειας και κάθε τρία χρόνια  
σε όμορη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση χωρίς 
αξιοκρατία, χωρίς κριτήρια και χωρίς περιορισμούς. 
Επίσης άλλαξε το Π.Δ. που αφορά τους ελεύθερους 
υπηρεσίας και τις αναρρωτικές άδειες. Η πολιτεία 
δεν θα πρέπει να τιμωρεί τους συναδέλφους γιατί 
αρρωσταίνουν αλλά εάν θέλει να περιορίσει τους 
«μαϊμού» αρρώστους πρέπει να βρει αξιόπιστους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Συνάδελφοι, σε λίγες ημέρες πραγματοποιείται 
επιτέλους η “ομογενοποίηση” του Σώματος της 
ΕΛ.ΑΣ. κάτι για το οποίο το Σωματείο Ειδικών 
Φρουρών ΕΛ.ΑΣ. Ν. Θεσσαλονίκης αγωνιζόταν για να 
το πετύχει τα τελευταία πέντε χρόνια και δικαιώθηκε. 
Η αφοσίωση, η ικανότητα, η πειθαρχία κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους, το ήθος και η παιδεία 
των Ειδικών Φρουρών οδήγησαν το θεσμό να κριθεί 
εξαιρετικά επιτυχής από την πολιτική  και υπηρεσιακή 
ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι Ειδικοί 
Φρουροί στην στην πλειοψηφία τους μέλη Ειδικών 
Δυνάμεων και Έφεδροι Αξιωματικοί, απόφοιτοι 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γνώστες ξένων γλωσσών 
και ηλεκτρονικών υπολογιστών επιλέχθηκαν με 
αδιάβλητες διαδικασίες και εκπαιδεύτηκαν στις 
σχολές της Αστυνομίας. Όλοι μαζί πρέπει να 
αγωνιστούμε για μία καλύτερη, αποφασιστική αλλά 
και αξιοπρεπή Αστυνομία. Συνάδελφοι, πολλές 
φορές διαδίδεται ότι η Αστυνομία υπηρετεί τον λαό. 
Η Αστυνομία υπηρετεί τον νόμο. Με αγωνιστικούς 
χαιρετισμούς.         

όταν εμείς σας λέγαμε να κάνουμε πολλές 
ενημερωτικές συγκεντρώσεις συναδέλφων 
και σε διαφορετικές Αστυνομικές Υπηρεσίες 
του Νομού Θεσσαλονίκης εσείς επιμένατε 
να γίνει μία έκτακτη Γενική Συνέλευση στο 
Αστυνομικό Μέγαρο. Εξαπατήσατε όλους τους 
συναδέλφους. Συνδικαλιστικοί αγώνες πολλών 
ετών για να πετύχουμε στην Θεσσαλονίκη 
πάνω απ’ όλα τον σεβασμό της ηγεσίας μας 
αλλά και της Κοινωνίας στον Αστυνομικό, 
έρχεστε εσείς να τους πετάξετε στα σκουπίδια. 
Από τον μήνα Απρίλιο 2008 που αναλάβατε 
ως νέα Διοίκηση πλειοψηφίας στο Σωματείο 
μας, δεν μίλησα μέχρι τώρα. Περίμενα να δω 
ποιες πρωτοβουλίες θα αναλαμβάνατε ώστε 
να πάμε ένα βήμα μπροστά και εσείς κάθε 
μέρα κάνετε γοργά βήματα προς τα πίσω. Ούτε 
ο πιο απαισιόδοξος θα το φανταζόταν!. 
  Από την πλευρά μου, ως μειοψηφία στο 
σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, 
θα προσπαθώ να περισώσω όσα περισσότερα 
από τα κεκτημένα μας μπορώ, δίνοντας 
καθημερινές μάχες όπου με καλούν οι 
συνάδελφοι. 
 Συγχαρητήρια! Να τους χαίρεστε!  Όταν θα 
αποφασίσετε να ασχοληθείτε και με τους 
συναδέλφους που αντιμετωπίζουν τα μύρια 
προβλήματα να το πείτε και σε μας. 
  Μέχρι τότε καλό χειμώνα στον καναπέ της 
οδού Αριστοτέλους!!!.
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Ιδρύθηκε και λειτουργεί στην οδό Προμηθέως 
1 (έναντι Δικαστηρίων), η Ένωση Αστυνομικών 
εν αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης. 
Κατά δεκάδες καθημερινά προσέρχονται οι 
συνάδελφοι συνταξιούχοι και εγγράφονται 
ως μέλη στην νεοϊδρυθείσα Ένωση της οποίας 
πρόεδρος είναι ο κ. Γεώργιος Αναστασιάδης. 
Περισσότεροι από 200 συνταξιούχοι είναι 
ήδη μέλη της νέας Ένωσης και πιστεύουμε 
ότι πολύ σύντομα θα είναι η μεγαλύτερη και 
ισχυρότερη στην χώρα  Ένωση Συνταξιούχων 
Αστυνομικών. Τα μέλη της Ένωσης θα 
εφοδιάζονται με Ειδικά Δελτία Ταυτότητας, 
στο μέγεθος της υπηρεσιακής ταυτότητας, 
διπλής όψεως, καθόσον στην δεύτερη όψη, 
θα αναγράφονται τα στοιχεία του μέλους 
στην Αγγλική γλώσσα, για πιθανή χρήση της 
ταυτότητας και στο εξωτερικό.
Στους στόχους της νέας Ένωσης, είναι εκτός 
από τον εφοδιασμό των μελών με ειδικά 

«Δεν υπάρχουν προβλήματα που να μην μπορούμε να τα λύσουμε μαζί,
ενώ ελάχιστα είναι εκείνα που μπορούμε να λύσουμε μόνοι.»

(LYNDON JONSON – π. πρόεδρος Η.Π.Α.)

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι
Επειδή μέχρι σήμερα η ενημέρωση και οι 
πληροφορίες που έχετε για το τι συμβαίνει 
με τα εσωτερικά δρώμενα της Ομοσπονδίας 
μας(Π.Ο.ΑΣ.Υ.),και τις τελευταίες διοικητικές 
εξελίξεις, είναι από ελάχιστες και 
κατευθυνόμενες έως ανύπαρκτες, σήμερα θα 
έχετε την ευκαιρία να πληροφορηθείτε τα 
πραγματικά περιστατικά και γεγονότα.
Αγαπητοί συνάδελφοι.
Εδώ και πολύ καιρό τόσο εγώ όσο και αρκετά 
ακόμη μέλη του Σωματείου μας, εκλεγμένοι 
και μη, στεκόμαστε κριτικά και διεκδικητικά 
απέναντι στην «Ομοσπονδία».  Ευθέως και 
με παρρησία τους καταγγείλαμε πολλές 
φορές για καταστατική  εκτροπή, αυτοί όμως 
συνεπικουρούμενοι από τους υποστηρικτές 
τους και λάτρεις τέτοιων  καταστάσεων, 
παρίσταναν τους αδιάφορους λες και 
απευθυνόμασταν σε άλλους.
Αφού εξαντλήσαμε κάθε προσπάθεια για 
εξομάλυνση της κατάστασης και επανένωσης 
όλων των δυνάμεων της Αστυνομίας κάτω από 
την ομπρέλα της Ομοσπονδίας, αποφασίσαμε 
πλέον να κινηθούμε  νομικά.
Όπως ήδη γνωρίζετε η «Ομοσπονδία»έχει 
διαγράψει την Ένωση Αττικής για κάποιους 
δικούς της λόγους, για κάποιους άλλους 
αδιευκρίνιστους λόγους το προεδρείο 
της «Ομοσπονδίας» άρχισε να διαγράφει 
αντιπροσώπους Ενώσεων χωρίς να προκύπτει 
καταστατικά αυτό το δικαίωμα, μόνο και 
μόνο γιατί αυτοί οι συνάδελφοι είχαν άποψη 
διαφορετική από τη δική τους και την εξέφραζαν 
πλέον δημοσίως. Αυτό μάλλον δεν άρεσε σε 
κάποιους μια και ήταν συνηθισμένοι να έχουν 
γύρο τους, άλαλους και «yes man».  
Η έξοδος της Ένωσης Αττικής από την 
Ομοσπονδία εκτός του ότι προκάλεσε 
αποδυνάμωση στη διαπραγματευτική ισχύ 
της Ομοσπονδίας προκάλεσε και μεγάλο 
οικονομικό έλλειμμα  στον προϋπολογισμό 
της, κάτι που φυσικά κλήθηκαν να καλύψουν 
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οι άλλες Ενώσεις  επιβαρύνοντας με επιπλέον 
κρατήσεις  κάθε συνάδελφο.
Το μήνα Φεβρουάριο του 2008 η «Ομοσπονδία» 
έπρεπε να κάνει Εκλογικό Συνέδριο, διότι 
είχε λήξη η τριετής θητεία της και εκ του 
νόμου ήταν υποχρεωμένη , αυτοί όμως που 
τη διοικούσαν ως δια μαγείας το «ξέχασαν».
Παρ’ όλα αυτά, οι«ηγέτες» του συνδικαλιστικού 
μας κινήματος στις 5 Ιουλίου στη Δράμα 
προχώρησαν σε αναδιάρθρωση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Όπως αντιλαμβάνεστε τελείως 
ανερυθρίαστα οι «ηγέτες» μας για το δικό μας 
«καλό» συνέχιζαν το «θεάρεστο έργο» τους.   
Ένα άλλο επίσης σοβαρό ζήτημα που είχε 
προκύψει ήταν η σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ,στο οποίο 
συμμετείχαν μέλη της διαγραμμένης(από την 
Ομοσπονδία) Ένωσης Αττικής, επιπροσθέτως  
η σημαντική μείωση του αριθμού των μελών 
του Δ.Σ. από μόνη της ήταν μείζον ζήτημα. 
Και σα να μην έφταναν όλα αυτά στα μέσα 
Σεπτεμβρίου η τράπεζα ALFA BANK δέσμευσε 
το λογαριασμό της Ομοσπονδίας.
Ζώντας λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση και 
συναισθανόμενος το δικό μου χρέος πρώτα 
από όλα απέναντι στον εαυτό μου, απέναντι 
στους συναδέλφους αλλά και απέναντι στην 
αλήθεια, εγώ και άλλοι τρείς συνδικαλιστές 
συνάδελφοι, ο Βασιλάκης Ηλίας, ο Πασχαλιάς 
Ιωάννης και ο Καλευράς Αλέξανδρος και οι τρείς 
μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, 
ενώσαμε τη φωνή διαμαρτυρίας μας με  άλλες 
Ενώσεις της Ελλάδας  και καταθέσαμε αίτηση 
για προσωρινή διοίκηση στην Ομοσπονδία, 
παραθέτοντας όλους τους παραπάνω λόγους.
Στο άκουσμα της ενέργειάς μας αυτής κάποιοι 
δυσανασχέτησαν και ακόμη περισσότεροι 
αυτοί που μας είπαν «μα που πάτε να 
μπλέξετε, υποθηκεύετε το συνδικαλιστικό 
σας μέλλον», λες κι εμείς ήμαστε 
«επαγγελματίες» συνδικαλιστές και ζούμε απ’ 
αυτό ή «τρεφόμαστε» από τη δημοσιότητα. 
Τον συνδικαλισμό πρέπει πάνω απ’ όλα να τον 
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Δελτία Ταυτότητας, η διαρκής παρακολούθηση 
και άμεση ενημέρωση των μελών για κάθε 
ζήτημα συνταξιοδοτικού ενδιαφέροντος όπως 
π.χ. αγωγές που έγιναν κατά του Δημοσίου για 
την διεκδίκηση αναδρομικών του επιδόματος 
ειδικής απασχόλησης, του επιδόματος των 
176 ευρώ κ.ο.κ. (η νέα  Ένωση Αποστράτων 
διαθέτει όλα τα αρχεία για αγωγές που 
έγιναν από το 2000 έως το 2008), επίσης θα 
υπάρχει τηλεφωνική ενημέρωση για ειδικές 
εκδηλώσεις, όπως π.χ. διάφορες εκδρομές, 
συνεστιάσεις κ.λ.π. Τέλος και το κυριότερο, 
η Ένωση Αστυνομικών Εν Αποστρατεία 
Νομού Θεσσαλονίκης, θα ασκήσει δυναμική 
συμπαράσταση στις διεκδικήσεις των εν 
ενεργεία συναδέλφων, με συμμετοχή στις 
κινητοποιήσεις τους και αν χρειαστεί θα 
καλέσει σε δυναμικές διεκδικήσεις όλα τα μέλη 
της. Για να γίνει κάποιος μέλος στην Ένωση, 
θα πρέπει απαραιτήτως να είναι συνταξιούχος 
προερχόμενος από την Ελληνική Αστυνομία 
(χωροφυλακή και Αστυνομία Πόλεων), και να 
υποβάλει αίτηση, η οποία θα  συνοδεύεται 
από μία φωτογραφία με στολή, 10 € ως 
εγγραφή και 10 € ως ετήσια συνδρομή. Οι 
εγγραφές γίνονται καθημερινά στα γραφεία 
της Ένωσης στην οδό Προμηθέως 1 στον 2ο 
όροφο καθημερινά και ώρες 08.00 – 17. 00.-

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

συνέχεια στη επόμενη σελίδα
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αγαπάς ,να τον «γουστάρεις»,να έχεις διάθεση 
για σύγκρουση με καταστάσεις καθεστωτικές 
αν χρειαστεί, να μπεις μπροστά για το σωστό 
και το δίκαιο, και όχι να λειτουργείς ως 
«βολεψάκιας» και ωχαδερφιστής.
Στις 24/9/2008 κι ενώ περιμέναμε στην 
αίθουσα του δικαστηρίου να εκδικαστεί η 
δική μας αίτηση, βλέπουμε να δικάζει πριν 
από εμάς αίτηση για προσωρινή διοίκηση 
στην Ομοσπονδία που κατατέθηκε από 
επτά(7) Ενώσεις με κύριο λόγο το γεγονός ότι 
σύμφωνα με  διατάξεις του νόμου 1264/1982 
και διατάξεις του νόμου 2265/1994 «η θητεία 
των διοικητικών οργάνων δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη από τρία (3) χρόνια».
Οι Ενώσεις που υπέγραψαν την αίτηση αυτή 
είναι  Ενώσεις προσκείμενες στην πλευρά 
Φωτόπουλου και που μέλη τους ήταν σε 
μεγάλο βαθμό αυτοί που αποτελούσαν 
μέχρι τη στιγμή εκείνη την  διοίκηση της 
Ομοσπονδίας.
Και φυσικά τα άτομα που πρότειναν για 
προσωρινή διοίκηση της Ομοσπονδίας οι 
επτά αυτές Ενώσεις, ήταν τα άτομα της 
προηγούμενης διοίκησης. 
Δικαίως θα ρωτούσε κάποιος ,μα καλά τον 
εαυτό τους πήγαν «ρίξουν»;
Ως κίνηση τακτικής πολύ σωστή γιατί έτσι 
θα εξασφάλιζαν τη συμμετοχή τους σε μια 
προσωρινή διοίκηση, γιατί προφανώς  ήξεραν 
τι έπρατταν μη κάνοντας εκλογές στην ώρα 
τους. 
Εδώ έχουμε όμως και την πρώτη  παραδοχή 
από αυτούς που διοικούσαν την Ομοσπονδία, 
ότι η διοίκηση που μέχρι τότε υπήρχε ήταν 
«παράνομη», αλλιώς γιατί να τη «ρίξουν»;
Πρώτη εκδικάστηκε η αίτηση των 7 Ενώσεων 
και μετά η δική μας. 
Η απόφαση του δικαστηρίου της 24/9/2008 
έλεγε για δυο διοικήσεις ,η μια θα ήταν για να 
ενεργεί κάθε επείγουσα πράξη και η δεύτερη 
(η δική μας) για να οδηγήσει την Ομοσπονδία 
σε εκλογικό Συνέδριο. Η  πλευρά Φωτόπουλου 
προσέφυγε κατά της απόφασης αυτής στις 
25/9/2008 και το δικαστήριο με προσωρινή 
διάταξη όρισε ως προσωρινή διοίκηση στην 
Ομοσπονδία 27 άτομα που ήταν μέλη και των 
δύο προηγούμενων διοικήσεων. 
Στην νέα αυτή διοίκηση έχουμε την τιμή να 
είμαστε  ο Βασιλάκης Ηλίας, ο Χρυσουλάς 
Δημήτριος, και ο Καλευράς Αλέξανδρος . 
Στις 3/10/2008 στην Καβάλα συγκροτηθήκαμε 
σε σώμα, χωρίς όμως να υπάρχουν τα 
προβλεπόμενα βιβλία από το καταστατικό 
για να γίνει η εγγραφή και να υπογράψουν 
τα  μέλη του νεοσυγκροτηθέντος Διοικητικού 

Συμβουλίου.
Μήπως γι’ αυτό προτιμήθηκε η μακρινή 
Καβάλα από τα γραφεία της Ομοσπονδίας;
Το νέο προεδρείο εκτός ημερησίας διατάξεως 
συνεδρίασε και έφερε ως θέμα την επικύρωση 
όλων των αποφάσεων από τις 23/2/2008 
μέχρι και τις 24/9/2008,δηλαδή θέλησαν 
να νομιμοποιήσουν όλες τις αποφάσεις 
της «παράνομης» κατά την απόφαση του 
δικαστηρίου διοίκησης. Τα 11 από τα 27 μέλη 
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΑΜΕ αποχωρώντας 
από το χώρο αρνούμενοι να νομιμοποιήσουμε 
με την παρουσία μας άλλη μια απόφαση μη 
σύννομη. Γιατί δεν θέλησαν να συζητηθεί 
κάθε προηγούμενη απόφαση ξεχωριστά και 
να ψηφιστούν ομόφωνα εφόσον όλες  ήταν 
επ’ ωφελεία των συναδέλφων; Υπήρχε κάτι 
που δεν έπρεπε να δούμε εμείς;     
Στις 10/10/2008 με έγγραφη αίτησή μου ζητώ 
να συζητηθούν στο Δ.Σ. εκτός των άλλων 
θεμάτων και α) παράδοση και διοικητικός 
απολογισμός από απερχόμενη διοίκηση, και 
παραλαβή από τη νέα κατά το καταστατικό, β) 
οικονομικός έλεγχος τελευταίας πενταετίας, 
και αφού πλέον δεν υφίσταται ελεγκτική 
επιτροπή επειδή ορίστηκε προσωρινή 
διοίκηση από το Πρωτοδικείο , υπεύθυνο 
για τον οικονομικό έλεγχο λόγω επικείμενης 
παράδοσης του ταμείου είναι το Δ.Σ. γ) 
ενημέρωση για τον οικονομικό απολογισμό 
του ΙΝΑΜΕΤΕ, δ) ζήτησα να μου δοθούν τα 
πρακτικά συνεδριάσεων της 3/10/2008, 
ε) ρωτώ επίσης γιατί οι συνάδελφοι ανά 
την Ελλάδα δεν ενημερώθηκαν για τη νέα 
διοικητική πραγματικότητα στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Στις 20/10/2008 στη συνεδρίαση του 
Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο ξενοδοχείο “ΕΣΠΕΡΙΑ”(για 
δεύτερη φορά συμβούλιο εκτός γραφείων)μας 
ανακοινώθηκε ότι στις 3/10/2008 στο 
συμβούλιο που έγινε στην Καβάλα επικύρωσαν 
με ψήφους 16-0 τις αποφάσεις που πήραν από 
τις23/02/2008 έως 24/9/2008.
Φυσικά μετά από αυτή την εξέλιξη αποχωρήσαμε 
καταγγέλλοντας τέτοιου είδους ανεπίτρεπτες 
ενέργειες τονίζοντάς τους πως σύντομα θα 
λογοδοτήσουν στους συναδέλφους.
Επιτέλους θα πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι 
ότι οι εποχές του «κρυφού σχολειού»  
έχουν περάσει ανεπιστρεπτί, και πως οι 
συνάδελφοι θα πληροφορούνται πλέον την 
μοναδική αλήθεια για να εκτιμούν  αναλόγως 
και τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις της 
συνδικαλιστικής «ηγεσίας» μας, γιατί όπως 
λέει και ο σοφός λαός μας «το χούι είναι το 
τελευταίο που φεύγει από τον άνθρωπο». 

Εμείς ζητούμε μόνο τη διαφάνεια, διοικητική 
και οικονομική, είναι απαίτηση όλων των 
συναδέλφων, αλλά και σε ότι  αφορά εμάς 
τα νέα μέλη του Δ.Σ. σε καμία περίπτωση δεν 
θα θέλαμε να εμπλακούμε σε τυχών λάθη ή 
παραλήψεις άλλων.

Συνάδελφοι
Μέχρι τις 5/11/2008 που θα συζητηθεί η 
ουσία της αίτησης για Προσωρινή Διοίκηση 
στην Ομοσπονδία που εμείς καταθέσαμε, να 
είστε βέβαιοι πως θα σταθούμε στο ύψος των 
περιστάσεων. 
                          
Τ.Α.  ΑΝΩ  ΠΟΛΗΣ
Τα κατάλληλα  κτήρια για τη στέγαση των 
αστυνομικών υπηρεσιών ανέκαθεν ήταν 
ζητούμενο για την ελληνική πραγματικότητα.
Δυστυχώς καταστάσεις αυτονόητες και 
δεδομένες σε άλλες ευρωπαϊκές  κοινωνίες 
,στη δική μας ακόμη και σήμερα φαντάζουν 
ως μεγαλεπήβολα οράματα.
Στα ευρωπαϊκά  κράτη, στις μεγαλουπόλεις και 
όχι μόνο, τα αστυνομικά τμήματα βρίσκονται 
σε τοποθεσίες τέτοιες που να είναι εύκολη 
η πρόσβαση  για το κοινό ,για τα άτομο με 
κινητικά προβλήματα, και κυρίως για τους 
εργαζόμενους αστυνομικούς υπαλλήλους. 
Η ύπαρξη υπόγειων γκαράζ ή υπαίθριων 
φυλασσόμενων, η εξασφάλιση εικόνας της 
περιμέτρου του κτηρίου από κλειστό κύκλωμα 
παρακολούθησης με κάμερες,  είναι κάτι 
δεδομένο για τις ευρωπαϊκές αστυνομικές 
υπηρεσίες, καθώς θεωρούν μέγιστη 
προτεραιότητα τα ζητήματα ασφαλείας του 
προσωπικού και της υλικοτεχνικής τους 
υποδομής, προασπίζοντας έτσι τη γενικότερη 
εικόνα της αστυνομίας αλλά και του κράτους 
με την ευρεία έννοια του όρου.           
Στη δική μας κτιριακή αστυνομική 
πραγματικότητα τα πράγματα είναι τελείως 
διαφορετικά.
Στη Θεσσαλονίκη επί παραδείγματι έχουμε 
καινούριο αστυνομικό μέγαρο, έχουμε όμως 
και κτήρια που στεγάζονται αστυνομικές 
υπηρεσίες που εκτός του ότι είναι μη 
λειτουργικά και προσβάλουν την αισθητική 
μας το χειρότερο όλων είναι οι κακές συνθήκες 
εργασίας των συναδέλφων που εργάζονται σε 
αυτά.
Μια απλή επίσκεψη στο γραφείο του Αξ/κού 
υπηρεσίας του Τ.Α. Άνω Πόλης θα σας  κάνει 
να γεμίσετε από ποικιλόμορφα συναισθήματα, 
και το μόνο σίγουρο φεύγοντας από εκεί 
είναι πως θα αναθεωρήσετε την όποια 
άσχημη εντύπωση είχατε μέχρι τότε για τους 

έγκλειστους των σωφρονιστικών ιδρυμάτων.
Ο συνάδελφος που εκτελεί καθήκοντα Αξ/κού 
υπηρεσίας  κινείται και εργάζεται σε ένα χώρο 
–δωμάτιο82-92m όπου είναι χωρισμένο στη 
μέση από έναν πάγκο, στη μια μεριά βρίσκεται 
αυτός  και το γραφείο του   περιστοιχισμένος 
από ντουλάπια με φακέλους, ακριβώς πίσω 
του ένα παράθυρο κλειστό, στην αριστερή του 
πλευρά στα δύο μέτρα είναι το κρατητήριο και 
ακριβώς δίπλα η μοναδική τουαλέτα που τη 
χρησιμοποιεί το κοινό , οι κρατούμενοι και οι 
συνάδελφοι αστυνομικοί.
Στο άλλο μισό του χώρου που είναι για την 
υποδοχή του κοινού υποτίθεται βρίσκονται 
κάτι καθίσματα πέραν της δεκαετίας και 
φυσικά το παγκάκι με το  σωλήνα. 
Εάν όλα αυτά συνάδουν με ανθρώπινες 
συνθήκες εργασίας τότε κακώς δεν τα 
προβάλουμε και ως πρότυπο.
Για το κτήριο γενικότερα και το σημείο 
όπου βρίσκεται τι να πρωτοπεί κανείς και 
τι να πρωτοθυμηθεί ,ότι είναι ο μόνιμος 
στόχος των γνωστών αγνώστων ή ότι για 
να το προσεγγίσεις θα πρέπει να ιδρώσεις 
, αν κάποιο άτομο με κινητικά προβλήματα 
θελήσει να πάει εκεί καλύτερα ας το σκεφτεί 
και δεύτερη φορά πριν το επιχειρήσει , για το 
κρατητήριο του Α. Τ. στο υπόγειο του κτηρίου 
τι να πει κανείς και τι ν’ αφήσει.
Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει και αυτοί 
που έχουν την κεντρική ευθύνη της διοίκησης 
στη Θεσ/νίκη να σκύψουν πάνω από το 
πρόβλημα και να δώσουν λύση.   
Γιατί θα πρέπει πάντα αυτός που υφίσταται 
την κατάσταση αυτή να δείχνει κατανόηση και 
καρτερικότητα ενώ αυτοί που θα έπρεπε με 
τις δράσεις τους να δώσουν λύση σ’ αυτά τα 
ζητήματα δεν κάνουν σχεδόν ποτέ τίποτα;      
Ο συνάδελφος αστυνομικός δε χρωστάει 
σε κανένα τίποτε για να υφίσταται τέτοιες 
καταστάσεις, είτε αυτός είναι υπηρεσιακός 
παράγοντας είτε πολιτικός.  
     
ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ   Δ.Α.Θ.
Κρατητήρια  που  λειτουργικά  χρησιμεύουν 
για βραχεία κράτηση κρατουμένων και όχι 
να λειτουργούν ως παράρτημα των φυλακών 
Διαβατών ,δυστυχώς συμβαίνει το δεύτερο.
Οι υποδομές που υπάρχουν σε καμία 
περίπτωση δεν είναι οι στοιχειωδώς αναγκαίες 
για την παραμονή ποινικών καταδικασθέντων 
κρατουμένων για δύο και τρεις μήνες.
Ο συνωστισμός κρατουμένων  δημιουργεί 
τεράστια πίεση στους τρεις συναδέλφους 
ανά βάρδια,  εκτός της νυχτερινής όπου εκεί 
μόνο υπάρχει και μια γυναίκα  συνάδελφος 
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συνέχεια στη επόμενη σελίδα

συνέχεια από προηγούμενη σελίδα

συνέχεια στη επόμενη σελίδα

συνέχεια από προηγούμενη σελίδα
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1.  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι.
Θα ήθελα να ξεκινήσω μ’ ένα ειλικρινές και εγκάρδιο 
ευχαριστώ για την ένθερμη και καθολική αποδοχή 
που δείξατε για το περιοδικό «Δύναμη» από την 
πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του. Δώσατε από τη 
μία σε εμάς τη δύναμη για να συνεχίσουμε το ίδιο 
δυναμικά και από την άλλη την καλύτερη απάντηση 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ αυτούς που δεν ήθελαν την κυκλοφορία 
του και οι οποίοι πραγματικά στενοχωρήθηκαν 
γι’ αυτήν. Στο διάστημα που μεσολάβησε από την 
προηγούμενη επικοινωνία μας, μονοπώλησαν το 
ενδιαφέρον και την ανησυχία όλων μας τα διάφορα 
Π.Δ. που άλλα πέρασαν «εν μία νυκτί» (χωρίς να το 
πάρουν χαμπάρι όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 
για τις τύχες μας) και άλλα που αποσύρθηκαν την 
τελευταία στιγμή. Τα πρώτα συναισθήματα που 
μας δημιουργήθηκαν ήταν η ανησυχία, ο φόβος 
της απώλειας κεκτημένων που αποτελούν βασικά 
κίνητρα για την δουλειά μας και ο φόβος για τις 
νέες συνθήκες εργασίας που θα αντιμετωπίσουμε. 
Μήπως όμως αυτό ήταν το ζητούμενο, δηλαδή 
ο έλεγχος μέσω του φόβου; Η ιστορία έχει 
αποδείξει όμως ότι τίποτε δεν λειτούργησε υπό 
το καθεστώς του φόβου και παρά τα προσωρινά 
αποτελέσματα στο τέλος απέτυχε. Φράσεις όπως 
«γυρνάμε 50 χρόνια πίσω» ή «θα βιώσουμε 
εργασιακό μεσαίωνα» ακούστηκαν και ακούγονται 
καθημερινά από τα στόματα όλων μας. Αυτοί που 
επεδίωξαν τον «Μεσαίωνα»  παρέβλεψαν κάτι πολύ 
βασικό. Η κοινωνία εξελίσσεται και η Αστυνομία 
όντας κομμάτι της (από τα δυναμικότερα μάλιστα) 
ακολουθεί τους ίδιους κανόνες εξέλιξης. Δεν έχουν 
αντιληφθεί ότι στην Αστυνομία επικρατεί πλέον ένα 
κλίμα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ και ότι οι πρακτικές αυτές δεν 
εφαρμόζονται πια. Μπορεί παλαιότερα παρόμοιες 
πρακτικές να είχαν σχετικά αποτελέσματα αλλά 
στην σημερινή πραγματικότητα οι προϋποθέσεις για 
την βελτίωση των πραγμάτων πρέπει να ζητηθούν 
αλλού. Όπως διδάσκουν τα κορυφαία ιδρύματα 
του κόσμου σε θέματα Ηγεσίας και Management 
για την βελτίωση των επιδόσεων ενός Οργανισμού 
απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:
1)Εξειδίκευση, 2) Εντοπισμός και αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του κάθε στελέχους, 3) Διαρκής 
εκπαίδευση και επιμόρφωση, 4) Τα στελέχη να 
γίνονται ενσυνείδητα φορείς των στόχων του 
Οργανισμού, 5) Συμμετοχή  στις επιτυχίες, 6) Κίνητρα 
παραγωγικότητας, 7) Ειλικρινείς και συναδελφικές 

ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ  Ιωάννης
Μέλος Δ.Σ.  Ε.Α.Υ.Ν.Θ
Αντιπρόσωπος  ΠΟΑΣΥ

σχέσεις μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων. 
Οι προϋποθέσεις αυτές βρίσκουν πλήρη εφαρμογή 
στα δεδομένα της Αστυνομίας. Μπορεί να απαιτείται 
χρόνος αλλά τα αποτελέσματα είναι σίγουρα και 
μακροχρόνια. Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στο 
ποια θα πρέπει να είναι η θέση του Συνδικαλιστή σ’ 
αυτήν την εποχή της Αναγέννησης. Οι συνάδελφοι 
πλέον απαιτούν από τον Συνδικαλιστή να είναι 
κοινωνός των συνθηκών εργασίας που βιώνουν, 
μαζί τους στην πρώτη γραμμή, στη συνεχή διάθεσή 
τους και όχι απομονωμένος και επαναπαυμένος στη 
θέση που κατέχει. Η εποχή των «εργατοπατέρων», 
των «επαγγελματιών» Συνδικαλιστών έχει περάσει 
ανεπιστρεπτί. Η ξύλινη και τυποποιημένη γλώσσα δεν 
βρίσκει απήχηση πουθενά. Τα γραπτά μας πρέπει να 
αποτελούν βιωματικό ρεπορτάζ και να αναδεικνύουν 
τα πραγματικά προβλήματα στις πραγματικές τους 
διαστάσεις. Ο Αστυνομικός Συνδικαλιστής, πρέπει 
να είναι πρώτα Αστυνομικός και μετά Συνδικαλιστής. 
Όποιος θέσει πρώτα την ιδιότητα του Συνδικαλιστή 
και μετά του Αστυνομικού απέτυχε. Όποιος θέλει να 
προωθήσει μέσω του συνδικαλισμού τις προσωπικές 
του φιλοδοξίες και τις συντεχνιακές του σκοπιμότητες 
απέτυχε. Όσοι αντιληφθούν το κλίμα Αναγέννησης 
και τι επιτάσσει, όσοι αναζητήσουν νέους και 
πρωτότυπους τρόπους διεκδίκησης και εγγυηθούν 
την ενότητα θα πετύχουν το καλύτερο για όλους 
τους Συναδέλφους. Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ! Τέλος 
για όλους όσους από τους παραπάνω συνεχίζουν 
να εμμένουν σε ξεπερασμένες πρακτικές θα ήθελα 
να τους αφιερώσω μια ρήση του F. Bacon: «Εκείνος 
που δεν μπορεί να εφαρμόσει καινούριες θεραπείες, 
πρέπει να περιμένει καινούριες ασθένειες»!

2.  ΘΑ ΜΑΣ ∆ΙΑΛΥΣΕΤΕ ΤΙΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Την στιγμή που γραφόταν το παραπάνω άρθρο 
Διμοιρίες της ΥΑΤ και ΥΜΕΤ Θεσ/νίκης (και ενώ 
υπήρχαν ήδη δυνάμεις της ΔΑΕΘ στην Κέρκυρα) 
έφυγαν για την Α.Δ. Ιωαννίνων, πάλι για προβλήματα 
με τον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ της περιοχής, με 
προοπτική να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον 3 
εβδομάδες. Έλεος πια!
Σταματήστε πια να φέρεστε στους Συναδέλφους 
της ΔΑΕΘ σαν να είναι φαντάροι! Οι περισσότεροι 
είναι οικογενειάρχες. Ως συνήθως στο σημείο του 
προβλήματος υπήρχαν μερικές δεκάδες, κατοίκων 
της περιοχής, διαδηλωτών (ηλικιωμένοι στην 
πλειοψηφία τους) και μια χούφτα «επαγγελματίες» 
διαδηλωτές. Εδώ στη Θεσσαλονίκη με το 25% 
της ΔΑΕΘ να λείπει σε Α.Δ. Κέρκυρας και Α.Δ. 
Ιωαννίνων, ΑΔΥΝΑΤΟΥΜΕ να ανταπεξέλθουμε στις 
ανάγκες της υπηρεσίας μας με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται παρενέργειες στις συνθήκες και τα 
ωράρια εργασίας μας (διπλό νυχτερινό, ενίσχυση 
της ΔΑΕΘ με διμοιρίες από γειτονικούς νομούς 
κ.λ.π.). Για να λάβουν κάποιοι το μήνυμα για το 
κλίμα αγανάκτησης που επικρατεί ίσως θα πρέπει 
να συγκεντρώσουμε τις γυναίκες και τα παιδιά των 
συναδέλφων έξω από την ΔΑΕΘ με πανό, σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας. Θα μας διαλύσετε τις οικογένειες!...
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ως τέταρτο μέλος, στην πρωινή και 
απογευματινή βάρδια δεν χρησιμοποιείται 
γυναίκα συνάδελφος ,γιατί άραγε; Μόνο τη 
νύχτα είναι απαραίτητη (για τυχόν έλεγχο σε 
γυναίκα κρατούμενη ή ύποπτη αξιόποινων 
πράξεων) η συνάδελφος;
Σκέφτηκε ποτέ κανείς από τους προϊσταμένους 
αυτής της υπηρεσίας ότι αυτοί οι τρεις 
συνάδελφοι έχουν να εξυπηρετήσουν 60 
κρατουμένους, ο καθένας με τις δικές 
του ανάγκες και ιδιαιτερότητες(σωματικές 
ανάγκες, χορήγηση φαρμακευτικών αγωγών, 
τηλέφωνο, μπάνιο) ,  οι συνάδελφοι κύριοι 
δεν είναι ούτε καμαριέρες ούτε αποκλειστικές 
νοσοκόμες μακράς νοσηλείας, και ούτε 
φυσικά  σωφρονιστικοί υπάλληλοι αλλά 
αστυνομικοί. Οι κρατούμενοι, όσοι πληρούν 
τις προϋποθέσεις, δικαιούνται ημερησίως 
5,85ευρώ από τα οποία και καλύπτουν 
ένα γεύμα  από τη λέσχη της αστυνομίας, 
επειδή όμως δεν υπάρχει η δυνατότητα 
κάλυψης και του δείπνου από τη λέσχη οι 
κρατούμενοι  παραγγέλλουν από έξω φαγητό. 
Αυτό όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί 
κανείς δημιουργεί μια επιπρόσθετη ανάγκη 
ελέγχου όλων των φαγητών που μπαίνουν 
στα κρατητήρια για λόγους ασφαλείας και όχι 
μόνο. Σε καθημερινή βάση υπάρχει δίωρο 
επισκεπτήριο, το θέμα όμως είναι αν με τη 
δύναμη που υπάρχει στα κρατητήρια και τις 
υποδομές αντέχει το συγκεκριμένο σύστημα 
μια τέτοια λειτουργία. Πολλά τα παράπονα 
για τον αριθμό των χρημάτων σε κέρματα που 
χρεώνονται οι συνάδελφοι επικεφαλείς ανά 
βάρδια, ας βρεθεί ένας τρόπος να λυθεί αυτό 
το θέμα κύριοι συζητώντας με τους άμεσα 
εμπλεκόμενους, κυρίως προς αποφυγή κάθε 
ενδεχόμενης ανωμαλίας.
Συνάδελφοι που εκτελούν υπηρεσία στα 
κρατητήρια εξέφρασαν την ανησυχία τους για 
την απομόνωση που έχουν από το υπόλοιπο 
προσωπικό ειδικότερα κατά τη διάρκεια της 
νύχτας, ανησυχία που την εξέφρασαν και στους 
προϊσταμένους τους προτείνοντας μάλιστα να 
τοποθετηθεί σύστημα άμεσου συναγερμού από 
τα κρατητήρια στο 100, απ’ ότι γνωρίζουμε η 
πρόταση δεν καρποφόρησε.
Κύριοι της διοίκησης, οι τρεις αστυνομικοί 
των κρατητηρίων πρέπει να εποπτεύουν 
60 κρατουμένους στα κελιά τους, να τους 
οδηγούν στην τουαλέτα ασκώντας διακριτική 
εποπτεία, να τους εξυπηρετούν για τηλέφωνο 
και τσιγάρα, να τους χορηγούν τυχών 
φαρμακευτικές αγωγές, να ελέγχουν τα φαγητά 
για λόγους ασφαλείας αλλά και για τυχόν 
προσπάθεια παράνομης εισόδου ναρκωτικών 

ουσιών μέσα σ’ αυτά, να φροντίζουν κατά το 
επισκεπτήριο να τηρούνται τα νόμιμα, και να 
αποδίδουν στους δικαιούχους κρατουμένους 
την ημερήσια χρηματική ενίσχυσή τους, 
να παραδίδουν και να παραλαμβάνουν 
κρατουμένους από συναδέλφους. Τελικά 
μήπως είναι πολλοί  τρεις αστυνομικοί ανά 
βάρδια για την ελάχιστη αυτή «εργασία», 
κύριοι διοικούντες χθες έπρεπε να δώσετε 
λύσεις στα ζητήματα αυτά αντί να τα αφήνεται 
να χρονίζουν και να «βαραίνουν» τις 
πλάτες των αστυνομικών της συγκεκριμένης 
υπηρεσίας.       
Αυτό που κρίνεται επιτακτική ανάγκη είναι η 
άμεση αποχώρηση των κρατουμένων που είναι 
για τις φυλακές και η άμεση επίσης ρύθμιση 
των εσωτερικών θεμάτων που αφορούν τη 
συγκεκριμένη υπηρεσία κατόπιν συζήτησης 
με τους άμεσα εμπλεκόμενους αστυνομικούς.

                                                           

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Θερμά συγχαρητήρια στον εμπνευστή 
της ιδέας για την επίλυση του καυτού 
θέματος της παρουσίας της αστυνομίας 

στην περιοχή πέριξ των Πανεπιστημίων. 
Για όσους δεν το γνωρίζουν τους 

ενημερώνουμε πως τόσο την ημέρα αλλά 
ειδικότερα κατά την νυχτερινή βάρδια 
το περιπολικό του τμήματος ασφαλείας 
του Λευκού Πύργου επιλαμβάνεται και 
θεμάτων τάξης. Αυτό συμβαίνει γιατί 
τα περιπολικά τάξης τα γνωρίζουν οι 
γνωστοί άγνωστοι ενώ τα περιπολικά 

ασφαλείας τους είναι άγνωστα;

συνέχεια από προηγούμενη σελίδα
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ΑΥΤΑ  ΠΟΥ  ΔΕΝ  ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
Ή ….  ΔΕΝ ….. ΣΑΣ  ΕΙΠΑΝ !!
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.
Υ. είναι 3 ετής. Το προηγούμενο
Εκλογικό Συνέδριο έγινε τον Φεβρουάριο 2005. 
Επομένως θα έπρεπε να είχε γίνει Εκλογικό 
Συνέδριο τον Φεβρουάριο 2008, το οποίο όμως 
δεν έγινε γιατί προφανώς κάποιοι δεν ήθελαν να 
αφήσουν τις καρέκλες τους!!
Αυτό μπορεί να εξηγηθεί πολύ απλά και ως εξής. 
Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. διοικείται από 27 μελές Διοικητικό 

ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος
Αντιπρόσωπος της
Ε.Α.Υ.Ν.Θ. στην ΠΟΑΣΥ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
π.Γεν. Γραμματέας ΕΑΥΝΘ
π. Μέλος Δ.Σ. της  ΠΟΑΣΥ
πρόεδρος IPA  Ν. Θεσ/νίκης

Συμβούλιο. Από αυτούς οι 15 είναι η εκτελεστική 
γραμματεία και όλοι αυτοί έχουν απαλλαγή από 
εκτέλεση υπηρεσίας με Υπουργική Απόφαση!!
Η Ένωση Αστυνομικών Αττικής, βρίσκετε εκτός 
Ομοσπονδίας για περισσότερο από 2 χρόνια με 
απόφαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και πρόφαση ότι επειδή 
δεν διέγραφε κάποιον συνδικαλιστή, ο οποίος λίγο 
αργότερα έγινε το αγαπημένο παιδί της Π.Ο.ΑΣ.
Υ. και το παράδοξο είναι ότι η Ένωση Αττικής 
εξακολούθησε να βρίσκετε εκτός Π.Ο.ΑΣ.Υ
Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. παράνομα διέγραψε εκλεγμένους 
Αντιπροσώπους διάφορων Ενώσεων π.χ. 
Θεσσαλονίκης, Φθιώτιδας, Πρέβεζας κ.ο.κ.!!
Οι κρατήσεις υπέρ Π.Ο.ΑΣ.Υ. είναι 2,5 ευρώ από 
κάθε μέλος, κάθε μήνα και επιπλέον η Π.Ο.ΑΣ.
Υ.προβαίνει σε πλήθος έκτακτων κρατήσεων κάθε 
έτος, με άγνωστο σκοπό διάθεσης των χρημάτων 
αυτών ενώ στεγάζεται στην Σχολή Αστυνομίας στην 
Μεσογείων 96 και επομένως δεν πληρώνει ενοίκια 
κ.λ.π.!!
Το βιβλίο που πρόσφατα κυκλοφόρησε δεν 
γνωρίζουμε ούτε με ποίου έγκριση εκδόθηκε, ούτε 
το κόστος του!!
Η Ένωση Αττικής, επί σειρά μηνών, στα πρωτοσέλιδα 
της εφημερίδας που εκδίδει περιλαμβάνει ερώτημα 
προς την ΠΟΑΣΥ ως εξής: «που πήγαν τα 500.000 
ευρώ»;!!
Προ έτους πληροφορηθήκαμε ότι η Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
κατέστρεψε αποδείξεις 1.000.000 ευρώ.!! Με 
χαρά μας θα επανέλθουμε εφόσον το προεδρείο 

της Π.Ο.ΑΣ.Υ. μας διαβεβαιώσει για το αντίθετο. 
Περιμένουμε!!
Το ΙΝΑΜΕΤΕ είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση και 
ιδρύθηκε από την Π.Ο.ΑΣ.Υ.  Έχει πάρει κρατικές 
επιχορηγήσεις, γίνονται και έκτακτες κρατήσεις 
από όλα τα μέλη πανελλαδικά και ποτέ η Π.Ο.ΑΣ.Υ 
δεν έδωσε Οικονομικό απολογισμό στα μέλη της, 
ούτε και περιέλαβε σχετική αναφορά στο τελευταίο 
Συνέδριό της!!                       
Τον μήνα Σεπτέμβριο 2008, η τράπεζα ALPHA 
BANK, μπλόκαρε τον λογαριασμό της Π.Ο.ΑΣ.Υ.!!  
Γιατί;
Στις 24 – 09 – 2008, το Πρωτοδικείο Αθηνών, 
κήρυξε έκπτωτη την Διοίκηση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. !!!  
και όρισε προσωρινή Διοίκηση, μέλη της οποίας 
διορίστηκαν μεταξύ άλλων και τρεις συνδικαλιστές 
τους οποίους είχε διαγράψει η Π.Ο.ΑΣ.Υ., καθώς 
επίσης και δύο συνδικαλιστές από την Ένωση 
Αττικής !!
Στις 3-10-2008 στην Καβάλα συγκροτήθηκε σε 
σώμα η προσωρινή Διοίκηση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και 
στον ίδιο τόπο την ίδια ημέρα, χωρίς προηγούμενη 
ενημέρωση των μελών της Διοίκησης και χωρίς 
να τεθεί σε αυτούς, έστω και κάποια υποτυπώδη 
ημερήσια διάταξη, σε παράνομη συνεδρίαση του 
Δ.Σ., η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου 
επικύρωσε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ.!! (Γιάννης κερνάει- Γιάννης πίνει)!!
Στις 08-10-2008 ο γράφων και με την ιδιότητα του 
μέλους της προσωρινής Διοίκησης της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
απέστειλε στον πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. εξώδικη 
αίτηση – δήλωση, ζητώντας μεταξύ άλλων, 
να ορισθεί τριμελής ομάδα ορκωτών λογιστών, 
προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε πολλά 
ερωτήματα σχετικά με τα οικονομικά της Π.Ο.ΑΣ.Υ.!!  
Λίγες ημέρες αργότερα σε Διοικητικό Συμβούλιο της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. που έγινε, άγνωστο για ποιους λόγους 
σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα, η πλειοψηφία 
δημιούργησε έντεχνη ένταση και 11 μέλη, μεταξύ των 
οποίων και ο γράφων αποχωρήσαμε, προκειμένου 
να μην συναινέσουμε έστω και με την παρουσία 
μας, στον συνεχιζό μενο κατήφορο αταξιών και 
άλλων τινών!!  Όσο για το εξώδικο, που ζητούσα 
έλεγχο από ορκωτούς λογιστές, ούτε λόγος και 
αυτό είναι εξόχως ανησυχητικό. Μια παροιμία λέει 
«καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται»!!. 
Αυτά τα λίγα συνάδελφοι προς το παρόν, για να 
έχετε μια κάποια σχετική πληροφόρηση. Είναι 
βέβαιο ότι ο συνδικαλισμός περνά μια δύσκολη 
περίοδο. Δυστυχώς και στο σωματείο Θεσσαλονίκης 
υπάρχουν κενά και μόνον κενά, με τα προβλήματα 
των συναδέλφων άλυτα και να διογκώνονται, 
κάποιοι σφυρίζουν αδιάφορα. 
Με την σημερινή παράξενη σύνθεση του 
Συνδικαλιστικού Σωματείου Θεσ/νίκης, με 
κάποιους συναδέλφους, που μετέχουν σε αυτή την  
πλειοψηφία, άτομα έρμαια τυχάρπαστων, δυστυχώς, 
καθόσον έχουν άγνοια από συνδικαλισμό, θέτουν 
τον εαυτό τους πολύ χαμηλά, φτάνοντας σε επίπεδα 
να εφευρίσκουν και να επικυρώνουν ως κανονικές 
έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις(3-10-2008), χωρίς 
αυτές να έχουν ούτε καν υποψία απαρτίας, 
πενήντα δύο (52) άτομα ήταν όλοι κι’ όλοι αντί 
για επτακόσια (700) που θα έπρεπε!! πονηριές 
της πλάκας δηλαδή δυστυχώς. Και διαδικασίες 
ντροπής. Ήδη πολλοί συνάδελφοι κατέφυγαν στην 
Δικαιοσύνη γι’ αυτό το αίσχος. Γι’ αυτό άραγε 
τους εξέλεξαν οι συνάδελφοι; Το ερώτημα όμως 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ (σελ.29 – 39) ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ (σελ.29 – 39)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίναμε μάρτυρες 
μιας προσπάθειας να θιχτούν κεκτημένα δικαιώματά 
μας (αμετάθετο) ισχυριζόμενοι κάποιοι ανώτεροι 
αξιωματικοί, ‘ότι με αυτήν την τροποποίηση 
θα λυθούν όλα τα καίρια προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η αστυνομία στην Ελλάδα. Τελικά 
μάλλον μας κάνουν πλάκα θεωρώντας ότι εμείς 
σε άλλον κόσμο ζούμε και αλλού δουλεύουμε. 
Έγινα δέκτης παραπόνων και αντιδράσεων πολλών 
συναδέλφων και τους καλώ σε εγρήγορση, γιατί 
μπορεί να καταφέραμε την απόσυρση της πρότασης 
για την άρση του αμετάθετου αλλά η διαφύλαξη 
κεκτημένων που κερδήθηκαν με αγώνες και διώξεις 

παλαιότερων συνδικαλιστών είναι χρέος και ευθύνη 
όλων μας. Επανερχόμενος στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο νομός μας, θα αναφερθώ στο Τμήμα 
Ασφαλείας και στο Αστυνομικό Τμήμα που εδρεύει 
στην περιοχή της Νεάπολης.
Η ίδρυση στην περιοχή της Πολίχνης Αστυνομικού 
Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας προκάλεσε την 
αφαίμαξή του σε έμψυχο δυναμικό. Το Α.Τ. “έμεινε”με 
4 ανακριτικούς υπαλλήλους οι οποίοι εκτελούν 
χρέη αξιωματικού υπηρεσίας και δημιουργείται το 
ερώτημα ποιες ημερήσιες αναπαύσεις θα δίνονται 
και ποιο Π.Δ. αναφορικά με τις ώρες εργασίας θα 
τηρείται. Το φιλότιμο και η καλή διάθεση που 
επιδεικνύον οι συνάδελφοι δεν είναι λύση, τελικά 
μόνο στις υποχρεώσεις μας θέλουν επαγγελματίες. 
Η εγκληματικότητα στην συγκεκριμένη περιοχή 
λόγω και της πληθυσμιακής ιδιαιτερότητάς της 
είναι αυξημένη, αντί να ενισχυθεί το εν λόγω Τμήμα 
αποδυναμώνεται και καθημερινά οι συνάδελφοι 
δέχονται τις διαμαρτυρίες και τα παράπονα των 
πολιτών ανήμποροι να υπερασπιστούν τον εαυτό 
τους.
Επιπλέον οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι 
απαράδεκτες δημιουργώντας κίνδυνο πρώτα για 
την υγεία των συναδέλφων και ύστερα για τους 
πολίτες οι οποίοι προσέρχονται σε καθημερινή 
βάση. Τα κρατητήρια κρίθηκαν από την επιτροπή 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων δίκαια ως ακατάλληλα 
και δεν χρησιμοποιούνται, για ποια ασφάλεια των 
συναδέλφων μιλάμε όταν κρατούμενοι και πολίτες 
βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Μήπως θα έπρεπε πρώτα 
να βελτιώσουμε τα τμήματα που υπάρχουν και 
ύστερα να ιδρυθούν καινούργια διότι με μαθηματική 
ακρίβεια και αυτά σε λίγο καιρό θα έχουν την 
“εικόνα” των τωρινών…;
Καλά Χριστούγεννα και πολλές ευχές για το νέο 
έτος.

που τίθεται βασανιστικά είναι αν μπορούν κάποια 
υγιή συνδικαλιστικά άτομα να ορθώσουν ανάστημα 
στους πονηρούς!!. Μέχρι εδώ τώρα!

Ο ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΟΝ 
ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ
Στις 24-09-2008 δικαζόμουνα στο Γ’ Τριμελές 
Πλημ/κείο Θεσ/νίκης, μετά από μήνυση του τέως 
προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για δήθεν συκοφαντική 
δυσφήμηση. Και ενώ ήμασταν  έτοιμοι για την 
διαδικασία, προσήλθε ο τέως πρόεδρος της Π.ΟΑΣ.
Υ. και μας ανέφερε ότι ήταν αποφασισμένος χωρίς 
προαπαιτούμενα να ανακαλέσει την μήνυσή του, 
προφανώς γνωρίζοντας ότι η μήνυσή του δεν 
είχε καμιά νομική υπόσταση και φοβούμενος ότι 
μετά την βέβαιη αθώωσή μου, θα ακολουθήσει 
η δικαστική του δίωξη. Μας ζήτησε να μάθει αν 
αποδεχόμαστε την ανάκληση, όπως άλλωστε 
προβλέπει και η Ποινική Δικονομία. Του δηλώσαμε 
ότι εμείς δεν προβήκαμε σε καμιά παράβαση νόμου 
και απλά του απαντήσαμε με την ανοιχτή προ 
έτους επιστολή μου, στο ίδιο ύφος που αυτός μας 
απευθυνόταν δημόσια, και μάλιστα, επί μακρόν 
χρονικό διάστημα.
Ζήτησε να συνομολογήσουμε ότι υπήρξε μία 
υπερβολή και από τις δύο πλευρές και να κλείσει 
η υπόθεση. Όπως και έγινε. Στην συνέχεια 
κυκλοφόρησε (και στο διαδύκτιο) η εφημερίδα 
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. (Αύγουστος 2008 – τεύχος 26ο ) και 
σε ανυπόγραφο άρθρο στην σελίδα 13, αναφέρετε 
ότι «ο γνωστός Ηλίας Βασιλάκης, ζήτησε συγνώμη 
από τον.. κλπ. κ.λ.π.».
Θα πρέπει να ντρέπονται διότι όπως σωστά 
λένε, απευθυνόμενοι σε μένα ότι είμαι γνωστός, 
καθόσον πολλοί με γνωρίζουν, λόγω της 20 ετούς 
ενασχόλησής μου με τα συνδικαλιστικά και τα 
πολυπολιτισμικά του χώρου μας, και όλοι ξέρουν 
ότι ποτέ δεν θα ζητούσα συγνώμη για κάτι στο 
οποίο είχα απόλυτα δίκιο. Δεν ζήτησα συγνώμη 
από πρώην Υπουργό του ΠΑΣΟΚ και καταδικάστηκα 
άδικα σε 7 μήνες φυλάκιση (με απόντες τους 
κυρίους της Π.Ο.ΑΣ.Υ.) και νοιώθω πολύ καλά διότι 
στήριξα με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα 
του συνδικαλιστικού μου σωματείου, έναν νεαρό 
συνάδελφο. Θα ζητούσα τώρα συγνώμη; Η αλήθεια 
είναι ότι προσπάθησαν πολλές φορές τεχνιέντως 
να αποσπάσουν έστω και προφορικά αυτή τη 
φράση. Επίσης είναι αλήθεια ότι τα γεγονότα που 
ακολούθησαν τον τελευταίο καιρό με τον ορισμό 
προσωρινής Διοίκησης στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., στην οποία 
προσωρινή Διοίκηση ήμουν και εγώ, δικαίωσαν και 
επιβεβαίωσαν όλες τις μέχρι σήμερα τοποθετήσεις 
μου. Από την θέση του συνταξιούχου πλέον, να 
γνωρίζουν ότι όταν απευθύνονται στο πρόσωπό 
μου, να είναι πολύ προσεχτικοί γιατί η ανοχή και η 
φιλοσοφική προδιάθεση της ένωσης που ηγούμαι 
δεν θα με εμποδίσουν να λάβουν τις κατάλληλες 
απαντήσεις (έστω και φιλοσοφικά διατυπωμένες). 
Μπορείτε να συνεχίσετε τον κατήφορό σας, εφόσον 
αυτό είναι η επιλογή σας. Είναι δυστυχώς γεγονός 
ότι με τις μέχρι σήμερα ενέργειές σας, καταφέρατε 
σχεδόν να διαλύσετε τον συνδικαλισμό στην 
Αστυνομία και αυτός (συνδικαλισμός) να απαξιωθεί 
από μεγάλο αριθμό συναδέλφων μας.

Καλές Γιορτές – Χρόνια Πολλά.
συνέχεια στη επόμενη σελίδα

συνέχεια από προηγούμενη σελίδα
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ WIND ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009.

Τεραστίου μεγέθους επιτυχία χαρακτηρίζεται η σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της 
εταιρίας WIND και του Συνεταιρισμού μας.
Μετά από διαπραγματεύσεις με τα κεντρικά γραφεία της WIND στην Αθήνα, το Προε-
δρείο του Συνεταιρισμού επέτυχε την σπουδαιότερη συμφωνία, αφήνοντας πραγμα-
τικά έκπληκτους όλους όσους ασχολούνται με το αντικείμενο στην Θεσ/νικη και σε 
όλη την χώρα.

νέα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1.  Το  μηνιαίο  πάγιο  που  σε  όλες  τις  εταιρίες  είναι  5,88€ + ΦΠΑ στον  Συνεταιρισμό 
είναι ΔΩΡΕΑΝ.
2.  Η ενδοεπικοινωνία  150 λεπτών που σε όλες τις εταιρίες είναι 7,98€ +ΦΠΑ στον 
Συνεταιρισμό ΔΩΡΕΑΝ.
3.  Χρέωση  ενδοεταιρικών  κλήσεων  μετά το 150  λεπτό,  0,070 €  ανά  λεπτό.
4.  Ενιαία  χρέωση  κλήσεων  προς WIND - VOADAFON – COSMOTE – Q TELECOM= 0,13 € ανά 
λεπτό. 
5.  Xρέωση προς σταθερά ΟΤΕ 0,146 € ανά λεπτό.
Ελάχιστη  χρέωση  προς  σταθερά  και  κινητά  30  δευτερόλεπτα.
6.  Όποιος    επιθυμεί   να   ενταχθεί  στο  πρόγραμμα,  μπορεί  να  κρατήσει  τον  ίδιο  
αριθμό  που  ήδη  έχει και σε  οποιαδήποτε  εταιρία,  χωρίς  καμιά  επιβάρυνση  δηλαδή  
ΔΩΡΕΑΝ  φορητότητα.
7.  Στην  περίπτωση  που  κάποια  σύνδεση πραγματοποιήσει συνολική ετήσια κίνηση 350 
€, μετά όλων των επιβαρύνσεων  ΦΠΑ κλπ.  θα  του  επιστραφεί  με  την  ετήσια  ανανέωση,  
ποσό  80 €  σε  μετρητά.
8.  Και τώρα από 1 Αυγούστου 2008 προσφορά της WIND και του Συνεταιρισμού 70 
ΔΩΡΕΑΝ ( απλά γραπτά ) SMS  κάθε μήνα σε όλες τις  συνδέσεις,  αλλά  και  δυνατότητα   
προαγορασμένου χρόνου 400  και  600 λεπτών.   Για  περισσότερες  πληροφορίες  
τηλ.2310-553538  και 6975909933 στον Συνεταιρισμό. Το πρόγραμμα απευθύνεται και 
σε Ειδ. Φρουρούς, Συν. Φύλακες, Πολ. Υπαλλήλους. Υ.Δ.Τ, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και 
Υπαλλήλους Αγροφυλακής.


