
 

 

Μαρούσι, 28/09/2022 

Αρ. Πρωτ.:56 
Προς: 

 

 

          

 

 

                   Κοιν: 

-Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. ΣΚΟΥΜΑ Κων/νο 

(μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) 

-Υπηρεσίες στα γεωγραφικά όρια της Διεύθυνσης 

Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής 

-Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων 

(Π.Ο.ΑΣ.Υ) 

 

-Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Ελλάδας 

-Μ.Μ.Ε 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
       Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συνάντηση όλου του Δ.Σ. της Ένωσης μας με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. 
Σκούμα Κωνσταντίνο.  

Το Δ.Σ. συνόδευε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ κ. Μαυραγάνης καθώς τα προβλήματα που τέθηκαν ήταν 
οξύτατα, χρόνια και επιτακτικά προς επίλυση. Η συνάντηση υπήρξε ειλικρινής και από τις δύο πλευρές και ελπίζουμε ότι ο 
κ. Αρχηγός θα λάβει πλέον όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να υπάρξει επιτέλους εύρυθμη λειτουργία της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής. Μετά και την συνάντηση αυτή και σε περίπτωση που συνεχιστεί η ίδια 
κατάσταση η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά πλέον τον Αρχηγό με ότι αυτό συνεπάγεται.  

Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν ήταν η τεράστια έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, η χρόνια προβληματική 
λειτουργία της διάθεσης του αστυνομικού προσωπικού όσον αφορά τους φυλασσόμενους ‘’στόχους΄΄ και βεβαίως το μείζον 
θέμα της ανεπάρκειας των ατομικών μας εφοδίων. 

Εκτενώς συζητήθηκε και το πρόσφατο θέμα των έκτακτων μεταθέσεων και της προβληματικής διάθεσης θέσεων. 
Ειδικότερα προτάθηκαν από το Δ.Σ. τα εξής: 

•  Δημιουργία νέας Υπηρεσίας διάθεσης προσωπικού για τους ευπαθείς στόχους με προφανείς σκοπούς τον 

εξορθολογισμού λειτουργίας σε επίπεδο Δ/νσης αφενός και αφετέρου την εξοικονόμηση κρίσιμου ανθρώπινου 

δυναμικού. 

•  Να υπάρξει πλέον υπεύθυνη και πληρέστερη διάθεση ατομικών αστυνομικών υλικών και εφοδίων με συστηματική και 

οργανωμένη υπηρεσιακή μέριμνα. 

•  Να υπάρξει άμεση αναπλήρωση των κενών θέσεων που προέκυψαν στις έκτακτες μεταθέσεις και να διατεθούν 

τουλάχιστον άλλες τόσες για να ικανοποιηθούν τουλάχιστον τα δίκαια και επιτακτικά αιτήματα των συναδέλφων. 

Ήδη έχουμε σχετικές ανακοινώσεις ότι θα ικανοποιηθεί σίγουρα ο αριθμός των συναδέλφων που καταλαμβάνουν τις 

κενές υφιστάμενες θέσεις και ευελπιστούμε για ακόμη μεγαλύτερο αριθμό στο αυριανό Συμβούλιο Μεταθέσεων 

(29/9/2022). 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Αρχηγό για το πνεύμα ειλικρίνειας και αληθείας που πρυτάνευσε στην 

συζήτηση και αναμένουμε την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. 

  

 

   

 

 

ΕΝΩΣΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Διεύθυνση : Γ. Πιταρρά 1η πάροδος, Μαρούσι,  
Τ.Κ.15123, 1ος όροφος 

Τηλ.210-6856646 – fax. 210-6856672 
e-mail. easybaa@gmail.com 

 
 

- Ο - Για το Δ.Σ. - Ο - 

Πρόεδρος 

 

Γεν. Γραμματέας 

 
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κωνσταντίνος 

 
ΠΑΣΠΑΛΑΡΗΣ Αθανάσιος 


