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ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΖ Δ.Α.Τ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΝΔΟ Γ.Α.Γ.Α. 
             
 

 Αληηπξνζσπεία ηεο Έλσζεο Αζηπλνκηθώλ Τπαιιήισλ Πεηξαηά, ζε ζπλέρεηα ησλ πξσηνβνπιηώλ ηεο 

γηα ζπλαληήζεηο κε ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο, ηελ Σεηάξηε 01 Ινπλίνπ 2022, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Γεληθό 

Αζηπλνκηθό Γηεπζπληή Αηηηθήο (Γ.Α.Γ.Α), Τπνζηξάηεγν θ. Δκκαλνπήι Γνπξβεηάθε, όπνπ αθνύ ηνπ 

εθθξάζακε ηηο επρέο καο γηα θαιή επηηπρία ζηα λέα ηνπ θαζήθνληα, ηνπ ζέζακε αλαιπηηθά ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδεη ην αζηπλνκηθό πξνζσπηθό. 

 

 Διδικόηεπα ηονίζαμε: 

 

1. Σην ηεπάζηια έλλειτη πποζυπικού θαη ηαπηόρξνλα ηηο ζπλερείο δηαηαγέο γηα κέηξα ηάμεο, 

ζπλνδείεο, δηάζεζε πξνζσπηθνύ ζε εθδειώζεηο, δηθαζηήξηα θιπ., θαζώο επίζεο θαη ηεο πιεζώξαο 

απνζπάζεσλ, πξνζσξηλώλ κεηαθηλήζεσλ θαη δηαζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ, ζε ππεξεζίεο εθηόο 

Πεηξαηά. Σο πποζυπικό πος ςπηπεηεί ζηιρ ςπηπεζίερ ηηρ Γιεύθςνζηρ Αζηςνομίαρ Πειπαιώρ  

ςπολείπεηαι ζε ποζοζηό καηά 40% - 50%  πεξίπνπ από ην ειάρηζην πξνβιεπόκελν, κε βάζε ηηο 

νξγαληθέο ζέζεηο ησλ Τπεξεζηώλ, ήηοι 920 αζηςνομικοί πεξίπνπ Οξγαληθή δύλακε θαη παξνύζα 

594 πεξίπνπ αζηπλνκηθνί ( εθ ησλ νπνίσλ ζπλππνινγίδνληαη νη ππεξεηνύληεο ζε λεζηά, Πνιηηηθνί 

Τπάιιεινη θαη Γόθηκνη Αζηπθύιαθεο). Σνλίδνπκε, όηη γηα λα θαιπθζνύλ νη βαζηθέο  θαη πάγηεο 

ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαζεκεξηλά, ρσξίο λα ππνινγίδνληαη νη Ηκεξήζηεο Αλαπαύζεηο θαη νη 

θαλνληθέο άδεηεο, ε ελ ιόγσ παξνύζα δύλακε είλαη ακειεηέα θαη δελ επαξθεί. Γηα λα γίλνπκε πην 

ζαθείο θαη λα αληηιεθζείηε ηελ ζνβαξόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ε νπνία επηθξαηεί ζηα Αζηπλνκηθά 

Σκήκαηα ηνπ Πεηξαηά, απηό πνπ ζέινπκε λα ζαο γλσζηνπνηήζνπκε είλαη όηη  γηα λα ιεηηνπξγνύλ 

ππνδεηγκαηηθά νη ππεξεζίεο όιεο ηνπ Πεηξαηά ρξεηάδνληαη 900 άηνκα πεξίπνπ θαη δηαηίζεληαη κόλν 

350 κε 400. Ζ ίδια καηάζηαζη και δςζμενέζηεπη, επικπαηεί και ζηιρ ςπηπεζίερ ηηρ 

Τποδιεύθςνζηρ Αζθαλείαρ Πειπαιά, κε ηα Σκήκαηα Αζθαιείαο λα ππνιεηηνπξγνύλ ιόγσ ηεο 

κόληκεο έιιεηςεο δύλακεο,  Π.ρ. : Α) Σν Σ.Α Νίθαηαο-Αγ. Ισαλ. Ρέληε κε Οπγανική Γύναμη 46 

Αζηπλνκηθώλ έσει μόνο παπούζα δεκαέξι (16). Β) Σν Σ.Α Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο κε 

Οπγανική Γύναμη 40 Αζηπλνκηθώλ, έρεη κόλν παπούζα δεκαεννέα (19). Γ) Σν Σ.Α Κακηλίσλ-Ν. 

Φαιήξνπ κε Οπγανική Γύναμη 38 Αζηπλνκηθώλ έσει μόνο  παπούζα δώδεκα (12). Δμαηηίαο απηήο 

ηεο ηεξάζηηαο έιιεηςεο, όιεο νη ππεξεζίεο παξνπζηάδνπλ ππεξεζηαθή δπζιεηηνπξγία θαηά ηηο 

λπρηεξηλέο ώξεο ή βάξδηεο κε αξθεηά ηκήκαηα λα παξακέλνπλ θιεηζηά. Σαπηόρξνλα,  ζπλερείο 

δηαηαγέο γηα κέηξα ηάμεο, ζπλνδείεο, δηάζεζε πξνζσπηθνύ ζε εθδειώζεηο, δηθαζηήξηα θιπ., θαζώο 

επίζεο θαη ηεο πιεζώξαο απνζπάζεσλ, πξνζσξηλώλ κεηαθηλήζεσλ θαη δηαζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ, 

ζε ππεξεζίεο εθηόο Πεηξαηά, επηδεηλώλνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη δηνγθώλνπλ ην πξόβιεκα. 

2. Σε κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ 394/2001 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 173/2013. Με 

αλαθνίλσζε ηεο ππεξεζίαο ζε εβδνκαδηαία βάζε.  

3. Σε κε ρνξήγεζε ησλ νθεηινκέλσλ Ηκεξήζησλ Αλαπαύζεσλ ζην Πξνζσπηθό θαη ηελ ζηαδηαθή 

αύμεζε ηνπο.  

4. Σελ επηθηλδπλόηεηα θαη κεηαζηέγαζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θηηξίνπ ηεο Γ/λζεο Αζηπλνκίαο Πεηξαηά, 

ηηο πξνηάζεηο καο γηα αλέγεξζε λένπ θηηξίνπ (ρεη. ππ΄αξηζ.058 από 19-06-2020 αλαθνίλσζε), πνπ 

όπσο έρνπκε μαλά ηνλίζεη θαη αλαδείμεη, ζύκθσλα κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ, «ην θηίξην ρξήδεη 

εθηεηακέλσλ ζηαηηθώλ εληζρύζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηζρύνπζεο ζήκεξα 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πεξί ζηαηηθόηεηαο ». 
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5. Σε κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο, κέηξα αζθαιείαο θαη γεληθόηεξα ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηηο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο ώζηε λα κελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πγεία ησλ 

ζπλαδέιθσλ αιιά θαη ησλ πνιηηώλ πνπ ηηο επηζθέπηνληαη. 

6. Σελ θύιαμε εππαζώλ ζηόρσλ θαη ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ Π.Γ 141/1991.  

7. Σε δηπιή λπρηεξηλή εξγαζία από θάπνηεο ππεξεζίεο. 

8. Σελ ελίζρπζε κε πξνζσπηθό ησλ Σκεκάησλ Σξνραία Πεηξαηά θαη εηδηθά ησλ πεξηζζόηεξν 

ππνζηειερνκέλσλ, ηνπ Β΄ Σκήκαηνο Σξνραίαο Πεηξαηά (Κνξπδαιινύ) θαη ηνπ Γ Σκήκαηνο Σξνραίαο 

Πεηξαηά (αιακίλα).  

9. Σα πξνεγνύκελα ρξόληα παξαηεξνύληαλ ζηαζεξά ε θαζπζηεξεκέλε ιεηηνπξγία ππεξεζηώλ- 

πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιήςε δηαηαγώλ γηα εθδειώζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. Σν 

εμνξγηζηηθό είλαη όηη ζπκβαίλεη αθόκα θαη γηα εθδειώζεηο πνπ είλαη από θαηξό γλσζηέο, δειαδή 

παξαηεξνύκε λα αλαθνηλώλεηαη (ε βαζηθή) δηαηαγή ζηηο αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο αθόκα θαη ιίγεο 

ώξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο. 

10.  Σελ ηαθηηθή εθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθώλ ε νπνία έρεη ηεζεί ζε δεύηεξε κνίξα ηα ηειεπηαία ρξόληα 

(κόλν νη εηδηθέο ππεξεζίεο έρνπλ ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε), ελώ ηαπηόρξνλα νη δηνηθήζεηο 

εκπόδηδαλ ηε ζπκκεηνρή ησλ αζηπλνκηθώλ ζε απηή.  

11. Η πξνβιεκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, π.ρ. νη πάγηεο νδεγίεο-δηαηαγέο 

επηβαιιόκελσλ κέηξσλ ηάμεο κε ηνπο κεγάινπο αξηζκνύο ζηαηηθήο δύλακεο, έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζε 

λννηξνπίεο κνληέισλ δηνίθεζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα ηώξα είλαη ε θαιύηεξε επνρή γηα λα γίλεη 

κηα αλαδηνξγάλσζε πξνζαξκνζκέλε ζηε λέα επνρή, ηα ζύγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα. 

   

  Εηηήζαμε ηην ενίζσςζη ηυν Αζηςνομικών Τπηπεζιών ζηηο νπνίεο ππάγνληαη πεξηνρέο απμεκέλνπ 

ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. ηελ Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε Πεηξαηά εδξεύεη 

ην κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο ρώξαο κε ζεκαληηθό βηνκεραληθό θαη εκπνξηθό θέληξν, απνηειώληαο ην 

κεγαιύηεξν ζε επηβαηηθή θίλεζε ιηκέλα ηεο Δπξώπεο, ζπλδένληαο αθηνπιντθά ηελ πξσηεύνπζα κε ηα λεζηά 

ηνπ Αηγαίνπ θαη απνηειώληαο έλα ζεκαληηθό πξννξηζκό γηα θξνπαδηεξόπινηα κε ρηιηάδεο ηνπξίζηεο θαη 

λαπηηθνύο, θαζώο θαη  ηνπ Γ’ Σ.Σ. Πεηξαηά πνπ ππάγεηαη ζηε λήζν αιακίλα, ην κεγαιύηεξν λεζί ηνπ 

αξσληθνύ Κόιπνπ θαη ην πιεζηέζηεξν ζηηο αθηέο ηεο Αηηηθήο κε κεγάιν αξηζκό επηζθεςηκόηεηαο θαηά 

ηνπ ζεξηλνύο κήλεο.   

 Αιηηθήκαμε ζθεναπά, ηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ δπλάκεσλ θαη ηελ απεκπινθή ησλ ππεξεζηώλ από 

δηαζέζεηο, κέηξα ηάμεο, απνζπάζεηο θαη εληζρύζεηο ππεξεζηώλ εθηόο Πεηξαηά. Άκεζε ηθαλνπνίεζε όισλ 

ησλ αηηεκάησλ ζπλαδειθηζζώλ θαη ζπλαδέιθσλ γηα κεηάζεζε πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Πεηξαηά ζην 

πξνζερέο ηαθηηθό ζπκβνύιην κεηαζέζεσλ ηεο ΓΑΓΑ. 

 Ο θ. Γεληθόο έδεημε λα αληηιακβάλεηαη θαη λα ζπκθσλεί γηα ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Πεηξαηά θαη εηδηθά γηα ηε ηεξάζηηα έιιεηςε πξνζσπηθνύ. Αλαγλώξηζε ηελ αγαλάθηεζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ καο, πείζηεθε από ηα επηρεηξήκαηά καο θαη δεζκεύηεθε λα αλαιάβεη άκεζα πξσηνβνπιίεο, ζηα 

πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, επίιπζεο ησλ πεξηζζόηεξσλ πξνβιεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ηεο εμνηθνλόκεζεο 

πξνζσπηθνύ, κε εμνξζνινγηζκό ησλ δπλάκεσλ θαη εληνιώλ πξνο ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, αλαλεώλνληαο ην 

ξαληεβνύ καδί καο γηα απνηίκεζε ησλ από θνηλνύ πξνζπαζεηώλ. 

 

 Η Έλσζή καο, πηζηή ζηηο αξρέο ππεξάζπηζεο ησλ θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ καο, ζα ζπλερίζεη 

δπλακηθά ηηο πξσηνβνπιίεο γηα αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ, κε ζπλαληήζεηο θαη νηηδήπνηε άιιν ρξεηαζηεί, 

έσο ηελ ηειηθή δηθαίσζε, γηα ηελ θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο, όρη κόλν πξνο όθειόο καο αιιά θαη 

ηεο θνηλσλίαο πνπ ππεξεηνύκε θαη πξνζηαηεύνπκε. 
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