
 
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2021 

                                                                                                       Αριθ.Πρωτ.:400/13 

 
Προς: Τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης  
            κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ Κυριάκο  
 
Κοιν.: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  
            κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ Παναγιώτη (Τάκη) 
 
Θέμα: «Εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας» 

 
Κύριε Υπουργέ, 
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αποτελεί τη μεγαλύτερη 

πρωτοβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ., απαριθμώντας περί τα 10.000 

μέλη αστυνομικούς που υπηρετούν στην Αθήνα. 
Οι Έλληνες και Ελληνίδες Αστυνομικοί στην Αθήνα εργάζονται αντικειμενικά 

στην πιο επικίνδυνη περιοχή της Ελλάδας, πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες 
και με αυταπάρνηση και κίνδυνο της ζωής τους, προσπαθούν να επιτελέσουν το ιερό 
καθήκον τους.  

Κύριε Υπουργέ,  
Απευθυνόμαστε σε σας καθ’ ότι η συνολική προσφορά του Υπουργείου που 

προΐσταστε είναι πανθομολογουμένως αναμφισβήτητη στον τομέα της αναβάθμισης της 
ψηφιακής τεχνολογίας και φρονούμε ότι και οι δικές μας προτάσεις που άπτονται της 
αρμοδιότητάς σας, θα συνεισφέρουν τα μέγιστα ως προς την κατεύθυνση της 
καλυτέρευσης των συνθηκών της εργασίας του προσωπικού, προς όφελος της βελτίωσης 
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.  

Προς τούτο προτείνουμε τα κάτωθι: 
✓ Πιλοτική δικτύωση του κτιρίου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής με 

WI-FI Internet. 

✓ Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στον πολίτη από την ΕΛ.ΑΣ. (έκδοση - ανανέωση 

ταυτότητας, διαβατηρίου, έκδοση άδειας μοτοποδηλάτου κλπ). 

✓ Ψηφιακή επίδοση δικογράφων μέσω της ψηφιακής διακυβέρνησης και ανάληψη 

της επίδοσης από τις αρμόδιες αρχές (Δικαστικές – Στρατιωτικές Αρχές), 

αποδεσμεύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο έναν μεγάλο αριθμό αστυνομικών από ένα 

τεράστιο πάρεργο που τους στερεί από το κύριο έργο της ΕΛ.ΑΣ., που είναι η 

πρόληψη και η καταστολή της εγκληματικότητας. 

✓ Δυνατότητα εξ αποστάσεως εξέτασης με ηλεκτρονικά μέσα αστυνομικού, ο οποίος 

καλείται  ως μάρτυρας σε ποινικό δικαστήριο. 

 
Κύριε Υπουργέ, 
 Αναμένουμε για τις δικές σας ενέργειες και την θετική ανταπόκρισή σας, 

αναγνωρίζοντας την  από πλευράς σας ελάχιστη προσφορά των αστυνομικών στον 
τιτάνιο αγώνα που έχουν επιφορτιστεί.  
 

               

 

 

ΕΝΩΣΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
Καρύστου 3, Αθήνα, 1ος όροφος, Τ.Κ. 115 23 

Τηλ: 210 5236302, 210 5249914, Φαξ: 210 5222760 

email:eaya@otenet.gr Web page:www.easya.gr 
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