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Χορήγηση υγειονομικού υλικού από την Ε.ΑΣ.Υ.Α 
στις Υπηρεσίες διακριτικά και αθόρυβα 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών 

και αντιπρόσωποι αυτής καθ΄ όλη τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας του 
κορωνοϊού, χωρίς τυμπανοκρουσίες και φανφάρες βρέθηκε δίπλα στις 
Υπηρεσίες που γεωγραφικά ανήκουν στην Ένωσή μας, εφοδιάζοντάς τις με 
υγειονομικό υλικό (γάντια, μάσκες αντισηπτικά κ.λ.π.), καλύπτοντας σε 
αρκετές περιπτώσεις την κωλυσιεργία των υπηρεσιακών παραγόντων σε μια 
προσπάθεια να συμβάλλουμε από το δικό μας μετερίζι στην αντιμετώπιση της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού (covid-19) σε αστυνομικούς και πολίτες. 

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους φορείς που απευθυνθήκαμε 
για χορήγηση του υγειονομικού υλικού και οι οποίοι με χαρά και προθυμία 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και είναι οι κάτωθι: 

1) Ελληνικά Πετρέλαια, 2) Περιφέρεια Αττικής, 3) IPA (Τ.Δ. 
Αθηνών), 4) Δήμο Ζωγράφου, 5) Power health   

Προμηθεύσαμε καθ΄ όλη την διάρκεια της καραντίνας και όχι μόνο, 
αθόρυβα χωρίς να προάγουμε τον συνδικαλισμό της φωτογραφίας, τις 
Υπηρεσίες με πάνω από 20.000 μάσκες, πάνω από 55.000 γάντια αλλά και με 
ικανή ποσότητα αντισηπτικών, ενώ συγκινητική ήταν και η συνδρομή των 
απλών μελών της Ένωσής μας. 

Δηλώνουμε ότι η Ένωση Αθηνών θα σταθεί αρωγός δίπλα στις Υπηρεσίες, 
που υπηρετούν τα μέλη μας, εφοδιάζοντάς τις με το απαραίτητο υγειονομικό 
υλικό που έχουμε εγκαίρως προμηθευτεί, αφού ήδη έχει παρατηρηθεί ένα 
δεύτερο κύμα έξαρσης της πανδημίας. 

Το δόγμα ότι αν ο Αστυνομικός αισθάνεται ασφαλής και είναι υγιής, θα 
δώσει και την ίδια του την ζωή για την προάσπιση του αγαθού της δημόσιας 
υγείας του κοινωνικού συνόλου, μας εκφράζει απόλυτα και θα συνεχίσουμε να 
βρισκόμαστε δίπλα στα μέλη μας. 

Ευχόμαστε να μην παρατηρηθεί από δω και εφεξής από πλευράς της 
Υπηρεσίας η ολιγωρία  που έλαβε χώρα κατά την περίοδο της καραντίνας και 
να θεωρείται δεδομένος ο εφοδιασμός των Αστυνομικών Υπηρεσιών με το 
απαραίτητο υγειονομικό υλικό. 
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