Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 2022
Αρ.Πρωτ.: 25/2022
1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (μέσω ΠΟΑΣΥ)
κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ
2) Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (μέσω ΠΟΑΣΥ)
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
Κοιν.:
1) Βουλευτές Θεσσαλονίκης
2) Τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ
3) Τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης
Υποστράτηγο κ. Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
Θέμα: «Καταγγελλόμενα για αντιδεοντολογικές συμπεριφορές και στοχοποίηση
Αστυνομικών στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης»
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Αρχηγέ,
Κύριε Επιθεωρητά,
Κύριε Γενικέ,
Με το παρόν έγγραφο θέλουμε να σας μεταφέρουμε το αρνητικό κλίμα που επικρατεί
στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, με αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης, το
οποίο αποτυπώνεται πλέον σε κάθε υπηρεσιακή πτυχή.
Τα τελευταία δυόμιση χρόνια, είναι αναρίθμητα τα περιστατικά που καταδεικνύουν ότι η
ανώτατη Διοίκηση της Διεύθυνσης και Τμηματάρχες σε Υπηρεσίες πρώτης γραμμής,
λειτουργούν αυταρχικά και εκδικητικά απέναντι σε κάθε συνάδελφο που εκφράζει κάποιο
παράπονο για την επικρατούσα κατάσταση.
Η παρούσα Διοίκηση από τις πρώτες ημέρες που ανέλαβε τα καθήκοντά της,
προχώρησε σε 3 εκδικητικές αποσπάσεις συναδέλφων διότι σχολίασαν μια ανάρτηση της
Ένωσής μας σε κοινωνικό δίκτυο. Καλή τη πίστει το εκλάβαμε ως μια κακή παρένθεση που δε
θα επαναληφθεί, αλλά δυστυχώς γρήγορα διαψευστήκαμε.
Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο άνευ προηγουμένου, όπου έχει χαθεί απολύτως η
έννοια της χρηστής διοίκησης, δεν επιδεικνύεται ούτε κατ’ ελάχιστο συναδελφική
συμπεριφορά, και το Προεδρείο μας δέχεται το ένα παράπονο μετά το άλλο.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι δυο χρόνια μετά την ενίσχυση της Διεύθυνσης με πάνω
από 80 Αστυνομικούς, η οποία έγινε με απόφαση του προηγούμενου Υπουργού, σήμερα
βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μαζικές εκούσιες αποχωρήσεις Αστυνομικών λόγω δυσαρέσκειάς
τους. Ομοίως στην Ομάδα ΔΙΑΣ, οι συνάδελφοι, ο ένας μετά τον άλλο, αναζητούν τρόπο να
αποχωρήσουν.
Οι λόγοι είναι πολλοί και ιδιαζόντως σημαντικοί.
Εκδικητικές μετακινήσεις από τους διοικούντες, αδιαφορώντας για τον ανθρώπινο
παράγοντα, την οικογενειακή κατάσταση των μετακινούμενων, καθώς και τις δυσπραγείς
οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες Αστυνομικών.

Προφορικές απειλές εναντίον του προσωπικού, απαξιωτικές συμπεριφορές και
μετακινήσεις εμπειρότατων Αξιωματικών σε θέσεις που τους παροπλίζουν, μολονότι οι ίδιοι
χαίρουν της εκτίμησης του συνόλου του προσωπικού, κι έχουν επιδείξει σημαντική προσφορά
στην Υπηρεσία τους από ιδρύσεώς της.
Εμμονικές επιλογές Αστυνομικών είτε από τα περιπολικά είτε από τα δίκυκλα για
στελέχωση κι ενίσχυση άλλων Υπηρεσιών.
Άρνηση χορήγησης ηθικών αμοιβών σε συναδέλφους που αποδεδειγμένα προέβησαν
σε εξαίρετες πράξεις.
Εμπαθής συμπεριφορά προς την Ένωσή μας από ανώτερους Αξιωματικούς, οι οποίοι δε
διστάζουν να επιρρίψουν παντός τύπου ευθύνες στο Προεδρείο, φτάνοντας στο έσχατο
σημείο, να ρωτούν συναδέλφους αν έχουν επαφές με την Ένωση ή με συγκεκριμένους
εκλεγμένους συνδικαλιστές. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν στοχοποιήσει
εκλεγμένα μέλη της Ένωσης που υπηρετούν στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης κι ενίοτε
παρεμβαίνουν για τη βελτίωση της υπηρεσιακής καθημερινότητας. Κάθε παρατήρηση των
εκλεγμένων εκπροσώπων των Ένωσής μας, δυστυχώς, λαμβάνεται από τη Διοίκηση ως
επίκριση, με αποτέλεσμα την περαιτέρω πόλωση του κλίματος.
Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι παραπάνω ενέργειες, εκτός από παράνομες είναι και
απόλυτα αντιδεοντολογικές. Όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η συνδικαλιστική δράση όχι
μόνο επιτρέπεται, αλλά πρέπει να διευκολύνεται από την Υπηρεσία προς όφελος όλων.
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Αρχηγέ,
Κύριε Επιθεωρητά,
Κύριε Γενικέ,
Με λύπη μας, σας μεταφέρουμε ότι η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης από
«στολίδι» της ΓΑΔΘ έχει μετατραπεί σε μια Υπηρεσία εσωστρέφειας και αρνητικών
συναισθημάτων. Οι συνέπειες μέχρι στιγμής έχουν αποτυπωθεί έντονα στην ψυχολογία των
υπηρετούντων. Οι συνάδελφοι διαβιούν δύσκολες υπηρεσιακές στιγμές κι αν η κατάσταση δεν
αλλάξει ριζικά, πολύ φοβόμαστε ότι θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στο παρεχόμενο αστυνομικό
έργο. Οι μάχιμοι Αστυνομικοί βασίζονται πολύ στο υψηλό φρόνημα για να ανταπεξέλθουν
στην απαιτητική καθημερινότητά τους και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τους το διαταράσσει.
Επειδή ως Ένωση έχουμε δεχθεί αλλεπάλληλες εκκλήσεις για βελτίωση της
κατάστασης, παρακαλούμε όπως επιληφθείτε άμεσα του θέματος, με στόχο αφενός την
αποκατάσταση της υπηρεσιακής ευημερίας, κι αφετέρου για την υψηλότερη απόδοση των
συναδέλφων μας. Η παρέμβασή σας είναι αναγκαία κι επιβεβλημένη για την άμεση
διαλεύκανση του ζητήματος ώστε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες λύσεις.

