
Μαρούσι, 07/09/2019 

Αρ. Πρωτ.: 57 
Προς: Όλες τις Υπηρεσίες στα γεωγραφικά 

όρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας 

Βορειοανατολικής Αττικής. 

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 05 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 

11:00 σε αίθουσα του ΟΤΕ academy (Πελίκα & Σπάρτης 1, Μαρούσι), ημερίδα 

ενημέρωσης με θέμα « Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο » & « Η χορήγηση σχολικών 

ειδών » που διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής 

(Ε.ΑΣ.Υ.Β/Α.Α.)  

       Η ημερίδα, η οποία καθήλωσε το κοινό έως την ολοκλήρωση της, ανέπτυξε θέματα 

όπως το cyber bullying, το sexting, κινδύνους που ελλοχεύουν στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και γενικότερα σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης. Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον μία 

πραγματικότητα, για αυτό η θωράκισή της με τις σωστές οδηγίες χρήσης, είναι απαραίτητη 

για να κρατάμε τα θετικά και να αποφεύγουμε τις «παγίδες». Η ημερίδα μας εφοδίασε με 

γνώσεις ώστε να μην «δαιμονοποιηθεί» σε καμία περίπτωση το διαδίκτυο και οι τεράστιες 

δυνατότητές του. 

  Μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας, χορηγήθηκαν ΔΩΡΕΑΝ σχολικά σακίδια και 

αναγκαία γραφική ύλη στα τέκνα των Αστυνομικών-Μελών μας, που θα φοιτήσουν στην Α΄ 

Δημοτικού για το σχολικό έτος 2019-2020. 

 Η ανταπόκριση των Συνάδελφων ήταν θερμή και ευελπιστούμε κάθε χρόνο να 

ανταποκρίνονται ολοένα και περισσότερα Μέλη μας σε αυτή τη συμβολική κίνηση η οποία 

έχει πλέον καθιερωθεί. Την ημερίδα τίμησε με την παρουσία του  ο Αστυνομικός Διευθυντής 

της Δ.Α.Β/Α.Α κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης.  

 Ενημερώνουμε τους συναδέρφους δικαιούχους των σχολικών σακιδίων, οι οποίοι κατά 

την ημέρα χορήγησης απουσίαζαν, ότι τα σχολικά σακίδια, θα κρατηθούν στα γραφεία της 

Ένωσης, μέχρι την Τρίτη  10-09-2019 και ώρα 15:00, μια ημέρα πριν την έναρξη της 

καινούργιας σχολικής χρονιάς. 

 Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, θα συνεχίσει τέτοιου 

είδους δράσεις και κινήσεις που στόχο έχουν την αποσυμφόρηση του οικονομικού 

προϋπολογισμού σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς για όλους τους Έλληνες 

Αστυνομικούς.  
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