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                                                                                                                                                       Λιβαδειά 29/08/2022   

                                                                                                                                          Αριθ. Πρωτ. 402/9/16 

                                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                                      ‘’Φωνή βοώντος εν τη ερήμω.. Ως πότε;;’’ 

 

ΠΡΟΣ:  1. Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Θεοδωρικάκο Παναγιώτη       

             2. Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ 

 Κοιν.:   1. κ.κ. Βουλευτές Βοιωτίας 

            2. κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας  

            3. κ.κ. Δήμαρχοι Δήμων Βοιωτίας 

            4. κ.κ. Εισαγγελείς Πλημ/κών Θηβών- Λιβαδειάς 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Αξιότιμε Κύριε Αρχηγέ, 

  Δυστυχώς, μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι, για ακόμη μία φορά, επιβεβαιώνονται οι δυσοίωνες 

προβλέψεις μας εν σχέσει με την εγκληματικότητα στο νομό Βοιωτίας η οποία βαίνει κλιμακούμενη. 

Προσηλωμένοι αυστηρά στο συνδικαλιστικό μας καθήκον και στον τρόπο που εμείς προσλαμβάνουμε τη 

θεσμική μας αποστολή, αρωγοί πάντοτε στον συνάδελφο Αστυνομικό και στις ανάγκες του, πολλώ δε μάλλον 

στους ιδιώτες συμπολίτες μας, από τους οποίους έλκουμε τη συνταγματική μας νομιμοποίηση και εν ονόματι 

των οποίων ασκούμε τα αστυνομικά μας καθήκοντα, ορμώμενοι από τα συμβάντα στην περιοχή 

mailto:eayp_n_voiotias@yahoo.gr


2 
 

αρμοδιότητας της Δ.Α.Βοιωτίας, έχουμε υποχρέωση να τοποθετηθούμε δημοσίως ώστε να μην «εγκαλούνται» 

οι συνάδελφοί μας απολογούμενοι και επωμιζόμενοι με ευθύνες που δεν τους αναλογούν εξ αφορμής 

αποφάσεων των ασκούντων τη διοίκηση της Δ.Α. Βοιωτίας αλλά και προς ενημέρωση των πολιτών οι οποίοι 

αξιώνουν ασφάλεια και κοινωνική ειρήνη, αγαθά τα οποία σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου και σε μία 

ευνομούμενη κοινωνία θεωρούνται κεκτημένα. Το ερώτημα ωστόσο που τίθεται είναι εάν όντως έτσι έχουν 

τα πράγματα. 

-Την 24/6/2022 με το υπ’ αριθ. 300/5/1 έγγραφό μας μέσω της Π.Ο.ΑΣ.Υ. (Αρ. Πρωτ.: 401/3/250α από 28 /06/2022 

έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς εσάς), καταγγείλαμε μεταξύ άλλων την αποδυνάμωση του Α.Τ. Θηβών και της 

ομάδος ΔΙ.ΑΣ. Θηβών τονίζοντας ότι: 

‘’αφουγκραζόμενοι την αγωνιώδη φωνή των συναδέλφων μας, καθότι υπηρετούμε (ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΑΣ) μαζί τους στο πεζοδρόμιο σε μάχιμες Υπηρεσίες.. δεν θα επιτρέψουμε την περαιτέρω 

αποσύνθεση των Αστυνομικών Υπηρεσιών, ανεξαρτήτως εάν οι σχετικές πρωτοβουλίες (της διοίκησης) 

οφείλονται σε εσφαλμένες εκτιμήσεις ως προς την ιεράρχηση των υπηρεσιακών αναγκών ή υπαγορεύονται 

από λόγους άσχετους και ασύνδετους με τα υπηρεσιακά κριτήρια και δεδομένα.’’ 

-Την 17/07/2022 με το υπ’ αρίθ. 301/2/5 έγγραφό μας καταγγείλαμε μεταξύ άλλων στην Ομοσπονδία μας (Αρ. 

Πρωτ.: 200/5/91α από 18/07/2022 έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς εσάς) ότι:  

‘’μεθοδεύεται Συνεδρίαση Συμβουλίου Μεταθέσεων με αδιαφανή κριτήρια και υπό την επίδραση 

εξωυπηρεσιακών παρεμβάσεων, οι οποίες μας καταγγέλθηκαν από μέλη της Ένωσης’’. 

-Την 27/07/2022 με το υπ’ αρίθ. 402/9/15 έγγραφό μας, σας γνωστοποιήσαμε μεταξύ άλλων ότι:  

‘’Ενδεικτικό της διαμορφωθείσας καταστάσεως (στη Δ.Α. Βοιωτίας) είναι το γεγονός ότι την 25/07/2022, τη 

νυχτερινή βάρδια κατά το ωράριο 22.00-06.00 σε όλο το νομό Βοιωτίας περιπολούσε μόνο ένα (1) περιπολικό 

με πλήρωμα δύο (2) Αστυνομικών, όπως ρητά προβλέπουν για τα πληρώματα εποχούμενων περιπολιών οι 

κανόνες ασφαλείας και οι επιχειρησιακές τακτικές, σε περίπτωση οποιασδήποτε αστυνομικής επέμβασης από 

ένα απλό περιστατικό μέχρι και την περίπτωση εμπλοκής. Χαρακτηριστικό της ανωτέρω καταστάσεως 

αποτελεί το γεγονός ότι προ ημερών, νυχτερινές ώρες, κατά τη διάρκεια διαρρήξεως σε πρατήριο υγρών 

καυσίμων, στην περιοχή του Ορχομενού Βοιωτίας κατέφθασε στο σημείο μόνος του, ο Αστυνομικός που 

εκτελούσε βάρδια στο Α.Τ. Ορχομενού και ο οποίος απομακρύνθηκε εν συνεχεία σε ασφαλή απόσταση, 

αναμένοντας ενισχύσεις από σταθμό του Α.Τ. Λιβαδειάς.’’ 

-Την 29/07/2022 με το υπ’ αρίθ. 301/2/7 έγγραφό μας προς εσάς, παρακαλώντας για τις δικές σας θεσμικές 

ενέργειες, σας γνωστοποιήσαμε μεταξύ άλλων ότι:  

‘’Προ του συμβουλίου μεταθέσεων της Δ.Α. Βοιωτίας υπήρξε ρητή και κατηγορηματική δέσμευση του Δ/ντη  

Δ.Α. Βοιωτίας κ. Μπακούμη προς το Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Β. ενώπιον του Υποδ/ντη Δ.Α. Βοιωτίας, ότι δεν θα 

πραγματοποιηθεί καμία μετάθεση-τοποθέτηση σε υπηρεσία εντός περιοχής Λιβαδειάς. Εν αντιθέσει με τις 
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δεσμεύσεις και με το πέρας του Συμβουλίου Μεταθέσεων δύο συνάδελφοι μετατέθηκαν σε Α.Τ. Λιβαδειάς και 

Τ.Α. Λιβαδειάς, στο οποίο δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.  Τα Α.Τ. Τανάγρας και  Α.Τ. Ορχομενού δεν 

ενισχύθηκαν ούτε κατ’ ελάχιστο, καίτοι πρόκειται για Αστυνομικές Υπηρεσίες στην περιοχή αρμοδιότητας των 

οποίων παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα αλλά και σοβαρά περιστατικά εγκληματικότητας, τα οποία 

καταγγέλλουν στα ΜΜΕ με κάθε ευκαιρία και σε κάθε τόνο οι τοπικοί φορείς και πολίτες.’’ 

-Και ενώ οι παραπάνω εκκλήσεις της Ενώσεώς μας δεν έχουν αποφέρει μέχρι σήμερα, εμφανή, τουλάχιστον 

σε εμάς, αποτελέσματα ως προς τα καταγγελλόμενα, είκοσι μόλις ημέρες μετά, έρχεται η σκληρή 

πραγματικότητα να μας επιβεβαιώσει με τον χειρότερο και πλέον απευκταίο τρόπο. Συγκεκριμένα από τις 

μεγαλύτερες δημοσιογραφικές - ενημερωτικές ιστοσελίδες και όλα τα δελτία ειδήσεων των ΜΜΕ έγινε γνωστό 

πανελληνίως,  περιστατικό ληστείας που έλαβε χώρα στον Ορχομενό Βοιωτίας την 19/08/2022 με ταυτόχρονη 

κακοποίηση ζεύγους ηλικιωμένων συμπολιτών μας από κακοποιούς δράστες εντός της οικίας τους. 

Παρατίθενται χαρακτηριστικοί τίτλοι των επίμαχων δημοσιευμάτων:  

-‘’Εφιαλτική νύχτα για ηλικιωμένο ζευγάρι στον Ορχομενό -Κουκουλοφόροι τούς βασάνισαν για να τους 

ληστέψουν ‘’ 

-‘’Τρόμος για ηλικιωμένο ζευγάρι στον Ορχομενό: Μπήκαν στο σπίτι, τους χτύπησαν και άρπαξαν 30.000 

ευρώ’’ 

-‘’Ορχομενός: Νύχτα τρόμου για ηλικιωμένο ζευγάρι – Κουκουλοφόροι τους χτύπησαν και τους άρπαξαν 

30.000 ευρώ’’ 

-‘’έβαλαν στο κεφάλι κουκούλες και τους χτυπούσαν στο πρόσωπο για να μαρτυρήσουν που είναι τα 

χρήματα.’’ 

-‘’Ο άνδρας ήταν πάρα πολύ χτυπημένος. Τον είχαν τρυπήσει στο αφτί και στο πρόσωπο με το κατσαβίδι. 

Πήγαν να κόψουν και το δάχτυλο της γυναίκας για να της πάρουν τη βέρα.’’ 

-‘’Τρέμουμε όταν ακούμε κάποιον θόρυβο τη νύχτα. Έχουμε βάλει κάγκελα σε πόρτες και παράθυρα. Όμως 

και πάλι δεν νιώθουμε ασφαλείς. Είναι αδίστακτοι. Εάν δεν τους έλεγαν πού είχαν το κομπόδεμα, θα τους 

σκότωναν. Είναι δυνατόν να δουλεύεις μια ζωή και να έρχονται μια νύχτα να σε σκοτώσουν και να σου 

παίρνουν όλες τις οικονομίες σου;’’…. 

Κατόπιν των ανωτέρω επειδή, τόσο τα μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεώς μας όσο και συνάδελφοί μας καλούνται 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους αλλά και εκτός υπηρεσίας ευρισκόμενοι να λογοδοτούν καθημερινά, 

σε απολύτως δικαιολογημένα αγανακτισμένους συμπολίτες μας στην ευρύτερη περιοχή του νομού Βοιωτίας 

για το γεγονός της καταγγελλόμενης ελλιπούς αστυνόμευσης και επειδή διατάσσονται οι ίδιοι οι Αστυνομικοί 

να εκτελούν κατά μόνας καθήκοντα εποχούμενης περιπολίας και καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας, κυρίως 

βραδινής βάρδιας κατά τις ώρες 22.00-06.00 (το αυτό συμβαίνει σε Α.Τ. Διστόμου, Α.Σ. Αραχώβης, Τ.Τροχαίας 

Λιβαδειάς, Τ.Α. Λιβαδειάς, Α.Τ. Αλιάρτου, Α.Τ. Ορχομενού, Α.Τ. Θηβών, Τ.Α. Θηβών, Α.Τ. Τανάγρας) και σχετικά 
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με το τελευταίο περιστατικό βασανισμού και ληστείας ζεύγους ηλικιωμένων στον Ορχομενό Βοιωτίας σας 

κοινοποιούμε τα κάτωθι: 

1. Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής υπηρεσίας 22.00- 06.00 της Πέμπτης 18/08/2022, στον Ορχομενό 

Βοιωτίας εκτελούσε καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας ένας μόνο Αστυνομικός, χωρίς συνδρομή 

εποχούμενης περιπολίας κατά το συγκεκριμένο ωράριο. Η εγκληματική ενέργεια κατά του ζεύγους 

των ηλικιωμένων έλαβε χώρα μετά την 02.00 ώρα όταν και έληξε η βάρδια του Αστυνομικού, ο οποίος 

εκτελούσε καθήκοντα εποχούμενης περιπολίας κατά μόνας την ίδια ημέρα κατά το ωράριο 18.00- 

02.00. 

2.  Σε όλο το νομό Βοιωτίας κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας 22.00-06.00 της Πέμπτης 

18/08/2022, περιπολικό με πλήρωμα δύο Αστυνομικών εντοπίσθηκε μόνο ένα, αυτό της ομάδος 

Ο.Ε.Π.Τ.Α. Ωστόσο, ακόμα και το μοναδικό αυτό περιπολικό αδρανοποιήθηκε λειτουργικά καθόσον ο 

ένας εκ των δύο του πληρώματος συνάδελφος, διατάχθηκε να εκτελέσει μεταγωγή σε ψυχιατρικό 

κατάστημα Αττικής από τις γυναικείες φυλακές του Ελαιώνα από κοινού με τον μοναδικό Αστυνομικό 

του Α.Τ. Θηβών, ο οποίος έως εκείνη την ώρα εκτελούσε καθήκοντα εποχούμενης περιπολίας, κατά 

μόνας. Ο έτερος Αστυνομικός της ομάδος (των δύο ατόμων, κοινώς πλήρωμα και όχι ομάδα) 

εκτελούσε εν συνεχεία και με την έναρξη της μεταγωγής, καθήκοντα εποχούμενης περιπολίας στην 

περιοχή των Θηβών από κοινού με τον επόπτη αξ/κό της Δ.Α.Βοιωτίας της νυχτερινής βάρδιας της 

Πέμπτης 18/08/2022, συνδράμοντας τον αξ/κό υπηρεσίας του Α.Τ. Θηβών, ο οποίος εκτελούσε 

υπηρεσία κατά μόνας, άνευ σκοπού καταστήματος ή σκοπού κρατητηρίου. Στο δε Τ.Α. Θηβών 

εκτελούσε βραδινή υπηρεσία κατά το ίδιο ωράριο ένας αστυνομικός «ειδικές εντολές», κατά μόνας. 

3. Στα δε Α.Τ. Διστόμου, Α.Σ. Αραχώβης, Α.Τ. Αλιάρτου, Τ.Τ. Λιβαδειάς, Τ.Α. Λιβαδειάς, εκτελούσαν βραδινή 

υπηρεσία κατά το συγκεκριμένο ωράριο της 18/08/2022 Αστυνομικοί κατά μόνας, χωρίς εξαίρεση σε 

κάθε υπηρεσία.  

4. Συναφώς, τίθεται ευθέως το ερώτημα: Προβλέπεται από τους υπηρεσιακούς κανονισμούς η ομάδα 

Ο.Ε.Π.Τ.Α. να ενεργεί μεταγωγές σε ψυχιατρικά καταστήματα; Υπήρχε η δυνατότητα τη συγκεκριμένη 

μεταγωγή να διεκπεραιώσει ‘’μεικτή περιπολία’’ του Α.Τ.Θηβών (ένας Αστυνομικός) από κοινού με το  

Τ.Α.Θηβών (ένας Αστυνομικός),  χωρίς να αδρανοποιηθεί ουσιαστικά το μονό πλήρωμα περιπολικού 

της Δ.Α. Βοιωτίας τη συγκεκριμένη βάρδια;; Προβλέπεται ο επόπτης αξ/κός να εκτελεί χρέη 

εποχούμενης περιπολίας ώστε να επανδρωθεί έναντι οποιουδήποτε τιμήματος, το μοναδικό διπλής 

στελέχωσης περιπολικό σε όλη τη Βοιωτία και μάλιστα κατά τη διάρκεια νυχτερινής υπηρεσίας; 

Αναιρέθηκε, συνεπεία των συγκεκριμένων διαταγών-παραλείψεων η δυνατότητα αμέσου 

παρεμβάσεως του πληρώματος της συγκεκριμένης ομάδος Ο.Ε.Π.Τ.Α. , έστω και υπό τη σύνθεση της 

υποστελεχωμένης ομάδος των δύο προσώπων,  προς αντιμετώπιση της ληστείας σε βάρος του 

ζεύγους των ηλικιωμένων; Μπορούσε να έχει αυτή προληφθεί και κατά συνεκδοχή να αποφευχθεί ο  

βασανισμός των ηλικιωμένων συμπολιτών μας που θα μπορούσαν να είναι οι γονείς όλων μας; Σε 

αυτή δε την περίπτωση δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί ακόμα και η αυτόφωρη σύλληψη των 

κακοποιών δραστών; Συνεπώς, τα ερωτήματα που θέτουν οι πολίτες είναι αμείλικτα, μας φέρουν 

όλους προ των ευθυνών μας και χρήζουν αμέσου διερεύνησης και πειστικών απαντήσεων. 
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5. Δυστυχώς τα όσα εκτίθενται ανωτέρω έχουν αναλυτικά αναφερθεί και δημοσιοποιηθεί προ ημερών 

στο υπ’αρίθ. 402/9/15 από 27/07/2022 έγγραφό μας προς πολιτειακούς και υπηρεσιακούς παράγοντες 

αλλά και τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, εξ αφορμής διαρρήξεως σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον 

Ορχομενό Βοιωτίας. Και στην τελευταία αυτή περίπτωση κλήθηκε να επιληφθεί της εγκληματικής 

ενέργειας ένας και μόνο Αστυνομικός του Α.Τ. Ορχομενού. Τούτο δε λόγω διαθεσιμότητας ενός και 

μόνο περιπολικού με πλήρωμα δύο (2) Αστυνομικών σε όλη τη Βοιωτία, όπως η έννοια του 

πληρώματος των εποχούμενων περιπολιών ορίζεται από τους επιβαλλόμενους κανόνες ασφαλείας 

και τις επιχειρησιακές τακτικές, σε περίπτωση οποιασδήποτε αστυνομικής επέμβασης, από το πλέον 

απλό περιστατικό μέχρι και την περίπτωση εμπλοκής. Διαπιστώνεται αντικειμενικά κλιμάκωση της 

εγκληματικότητας και μάλιστα «αναβάθμιση» του εγκλήματος,  από κλοπές σε διαρρήξεις και εσχάτως 

ληστείες από επικίνδυνους και ανάλγητους κακοποιούς που δεν διστάζουν να  βασανίσουν 

ηλικιωμένους ανθρώπους. Εν αντιθέσει με το έγκλημα το οποίο «εξελίσσεται» και «αναβαθμίζεται» 

καθημερινά, η υπηρεσιακή κατάσταση στη Δ.Α. Βοιωτίας δεν παραμένει απλώς αμετάβλητη, αλλά 

μεταβάλλεται επί τα χείρω με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και των 

συναδέλφων μας οι οποίοι καλούνται στις περισσότερες των περιπτώσεων να αντιμετωπίσουν τους 

οργανωμένους εγκληματίες και κακοποιούς κατά κυριολεξία μόνοι τους, χωρίς συνδρομή από 

συναδέλφους. 

Απολογούμενοι στους συμπολίτες αλλά και τους συναδέλφους μας για το γεγονός ότι δεν 

εισακουστήκαμε μέχρι σήμερα από τη διοίκηση, ως προς την πρόταση της Ενώσεώς μας για ενίσχυση 

του αισθήματος της ασφάλειας των πολιτών με την πολυπληθή παρουσία των συναδέλφων μας 

Αστυνομικών στο «πεζοδρόμιο» και την ταυτόχρονη απομάκρυνσή τους στα γραφεία, την επάνδρωση 

των εποχούμενων περιπολιών, την ενίσχυση των περιφερειακών Αστυνομικών υπηρεσιών, 

αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που μας αναλογούν ζητούμε ταπεινά συγνώμη.. Στα πρόσωπα του 

βασανισμένου, κατά φρικτό τρόπο, ηλικιωμένου ζεύγους αντικρύζουμε τους γονείς μας και 

λογοδοτούμε στις οικογένειές μας, τους φίλους και τους συμπολίτες μας. Για τον λόγο αυτό δίνουμε 

μια υπόσχεση: Θα συνεχίσουμε το συνδικαλιστικό μας αγώνα με κάθε κόστος ώστε κάθε πολίτης να 

απολαμβάνει τα αγαθά της δημόσιας ασφάλειας και της κοινωνικής ειρήνης, η πραγμάτωση των 

οποίων ανήκει στην θεσμική αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας, θεματοφύλακα της προστασίας των 

βασικών δικαιωμάτων των πολιτών σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.   

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το ότι κατά την ώρα σύνταξης του παρόντος δελτίου τύπου, 

ενημερωνόμαστε ότι σε έγκυρες ενημερωτικές ιστοσελίδες δημοσιεύεται ότι : Τέσσερις δράστες 

εισέβαλλαν μεσημβρινές ώρες σε οικία στα Βάγια Βοιωτίας ενώ εντός αυτής  βρισκόντουσαν δύο 

ανήλικα παιδιά και αφού προκάλεσαν αναστάτωση στους χώρους, αφαίρεσαν σημαντικό χρηματικό 

ποσό.. 

Η κατάσταση δεν κινδυνεύει να εκτραπεί. Έχει ήδη εκτραπεί και απαιτεί την άμεση λήψη μέτρων.  

Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στους πολίτες και την κοινωνία. 
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Συνημμένα:  

1. Yπ’ αριθ. 300/5/1 από 24/6/2022 έγγραφό μας 

2. Αρ. Πρωτ.: 401/3/250α από 28 /06/2022 έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 

3. Υπ’ αρίθ. 301/2/5 από 17/07/2022 έγγραφό μας 

4. Αρ. Πρωτ.: 200/5/91α από 18/07/2022 έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 

5. Υπ’ αρίθ. 402/9/15 από 27/07/2022 έγγραφό μας 

6. Υπ’ αρίθ. 301/2/7 από 29/07/2022 έγγραφό μας 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                       ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ   Ζαχαρίας                                                     ΔΗΜΟΥ Παναγιώτης 

                                    

 


