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Αττικής 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

           Λίγες μέρες από την προηγούμενη ανακοίνωσή μας για το μείζον θέμα της αστυνόμευσης 

στην Βορειοανατολική Αττική (14/3/2022), η κατάσταση παραμένει ως είχε. Με μία μοναδική 

εμμονή οι επαΐοντες της Γ.Α.Δ.Α. συνεχίζουν να αγνοούν μία πραγματικότητα, η οποία είναι 

βέβαιο ότι θα οδηγήσει τελολογικά σε δυσάρεστες καταστάσεις τις οποίες όλοι μας 

απευχόμαστε.  

  Καθημερινά, οχήματα της Τάξης, Ασφάλειας και ΔΙ.ΑΣ. διατίθενται ως σταθερή δύναμη 

φύλαξης πανεπιστημιακών, δικαστικών, πολιτικών προσώπων, διπλωματών, κτιρίων, εταιρειών 

κ.λ.π., με ότι αυτό συνεπάγεται για τους πολίτες και την ασφάλεια τους και καταστρατηγώντας 

το σύνολο των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων. 

 Είναι γνωστό βεβαίως στους αρμοδίους ότι υφίσταται τεράστια λειψανδρία και ότι η 

Διεύθυνση Βορειοανατολικής Αττικής λειτουργεί με το ήμισυ της οργανικής της δύναμης. 

Παραδόξως, λοιπόν, εμφανίζεται κατόπιν διαταγών να ενισχύει και άλλες Διευθύνσεις, η δε 

υπόλοιπη αστυνομική δύναμη να διατίθεται αφειδώς στις παραπάνω σταθερές φυλάξεις. 

 Οι αρμόδιοι δεν έλαβαν υπόψη ούτε τις κοσμογονικές τελευταίες πολεμικές και 

οικονομικές εξελίξεις και δεν ενίσχυσαν ούτε τώρα την οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Β/Α 

Αττικής, ενώ στα εδαφικά της όρια δραστηριοποιείται και λειτουργεί το σύνολο σχεδόν των 

πρεσβειών, των προξενείων και των κάθε λογής διπλωματικών ακολουθιών. Δεν έλαβαν υπόψη 

ότι δραστηριοποιείται επίσης ένας μεγάλος αριθμός διεθνών εταιρειών, η Αττική Οδός, η Εθνική 

Οδός και εκτεταμένα δύσκολα εδαφικά όρια που εκ των πραγμάτων χρειάζεται μεγάλο αριθμό 
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αστυνομικού προσωπικού. Δεν ενίσχυσαν επίσης την Διεύθυνση Β/Α Αττικής, ούτε εκτάκτως 

λόγω των συνθηκών.    

 Πλέον αποδεικνύεται ότι η αλχημιστική αριθμητική διαχείριση του προσωπικού είναι 

πέραν κάθε ρεαλισμού, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και δημιουργεί πλείστα ερωτηματικά στο 

σύνολο των υπηρετούντων στη Βορειοανατολική Αττική. Αντί να ενισχυθεί αριθμητικά η 

Διεύθυνση και οι Υπηρεσίες της προκρίνεται μόνιμα ο ρόλος του ασθμαίνοντος ουραγού. 

 Μετά τα παραπάνω το Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Β/Α.Α., αναλαμβάνει κάθε πρόσφορη νομική 

πρωτοβουλία για να σταματήσει πλέον η απαράδεκτη αυτή κατάσταση και μαζί η τεράστια 

διακινδύνευση των πολιτών αλλά και των συναδέλφων.    

         

          

- Ο - Για το Δ.Σ. - Ο - 

Πρόεδρος 

 

Γεν. Γραμματέας 

 
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κωνσταντίνος 

 
ΠΑΣΠΑΛΑΡΗΣ Αθανάσιος 

 


