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ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ 

 

Βροντερό παρών έδωσαν την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου  2017 στο Γουδί οι συνάδελφοι, στο 

κάλεσμα των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών – Βορειοανατολικής – Δυτικής – 

Πειραιά, με κεντρικό σύνθημα «Ο Αστυνομικός στο απόσπασμα». Μια συγκέντρωση που 

διοργανώθηκε με σκοπό να αναδείξει την αδιαφορία της Πολιτείας όσον αφορά την 

ασφάλεια των αστυνομικών, με αφορμή την άνανδρη, δολοφονική, τρομοκρατική επίθεση 

εναντίον αστυνομικών της Υ.Α.Τ.  

Στη συνέχεια η πορεία κατευθύνθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όπου 

κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της τρομοκρατίας και εν συνεχεία 

αντιπροσωπεία των ανωτέρω Ενώσεων μαζί με συναδέλφους που υπηρετούν στην διμοιρία 

της Υ.Α.Τ., που δέχθηκαν την δολοφονική επίθεση, παρουσία και του Προεδρείου της 

Π.Ο.ΑΣ.Υ., συναντήθηκαν με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ 

Κωνσταντίνο, στον οποίο παραδόθηκε Ψήφισμα Διαμαρτυρίας και σε έντονο συγκινησιακό 

κλίμα εκφράστηκε η αγωνία από τους προαναφερόμενους συναδέλφους.  

Σήμερα 10 Νοεμβρίου 2017 οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, 

Βορειοανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, συναντήθηκαν με τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. ΤΟΣΚΑ Νικόλαο , 

παρουσία του Προεδρείου Π.Ο.ΑΣ.Υ., στον οποίο παραδόθηκε επίσης το Ψήφισμα 

Διαμαρτυρίας.  



  Και στις δύο συναντήσεις ζητήσαμε: 

  Απόσυρση της ΣΤΑΤΙΚΗΣ διμοιρίας από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και 

επαναπροσδιορισμό όλων των σταθερών φυλάξεων (ακίνητα περιπολικά, ακίνητες 

διμοιρίες, ακίνητες ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. –  Άμεσης Δράσης – συναδέλφων της Δ/νσης 

Ασφαλείας και των Αστυνομικών Τμημάτων). Σε γενικότερο πλαίσιο ζητήθηκε η 

απαρέγκλιτη τήρηση του Π.Δ. 141/91 αναφορικά με την φρούρηση ευπαθών στόχων. 

 Τροποποίηση του Π.Δ. 75/2016 ώστε οι νεοεξερχόμενοι όλων των Αστυνομικών Σχολών 

να δύνανται να τοποθετούνται στην Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων και στην 

Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων. 

  Τόσο η Φυσική όσο και η Πολιτική Ηγεσία αναγνώρισαν ότι όντως υπάρχει σοβαρό 

πρόβλημα με τις συνεχείς επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων  και δεσμεύτηκαν 

ότι άμεσα θα γίνει επαναπροσδιορισμός του σχεδίου φύλαξης των γραφείων του ΠΑΣΟΚ 

ώστε να νιώθουν οι συνάδελφοι ότι δεν είναι στόχοι μπροστά από τον στόχο.  

Επίσης, όσον αφορά τα υπόλοιπα αιτήματά μας, δεσμεύτηκαν ότι εξεταστούν, 

αναγνωρίζοντας το δίκαιο αυτών και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε απαντήσεις. 

Τέλος, δηλώνουμε σθεναρά, ότι η χθεσινή κινητοποίηση αποτελεί μόνο την αρχή. Σε 

κάθε περίπτωση θα παρακολουθούμε την εξέλιξη των ζητημάτων που θέσαμε και σε 

αρνητική έκβαση θα κλιμακώσουμε τις δράσεις μας. 

Τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες!!! 

  |            

 


