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 Η αντεγκληματική πολιτική της χώρας μας βρίσκει, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, 

την Ομάδα Δίκυκλης Αστυνόμευσης  σε πρωταγωνιστικό ρόλο έχοντας δημιουργήσει 

με αυτή έναν πολύ σοβαρό μοχλό ανάσχεσης, ενός ρυθμού εγκλήματος που ασφυκτιά 

την κοινωνία και τη χώρας μας. 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δίκυκλη Αστυνόμευση ενισχύθηκε αριθμητικά 

με σκοπό να κάνει ξανά εμφανή την παρουσία της, μετά από ένα μεγάλο διάστημα 

μειωμένης παρουσίας, φέροντας σημάδια αποσύνθεσης και υποβάθμισης, γεγονότα τα 

οποία έγκαιρα το Σωματείο μας κατήγγειλε και προσφάτως δικαιώθηκε. 

Δυστυχώς η καθημερινότητα αναδεικνύει με τον ποιο τραγικό τρόπο ένα πολύ 

ευαίσθητο- τρωτό σημείο της λειτουργίας της δαιδαλώδους πλέον υπηρεσίας ΔΙ.ΑΣ, τα   

τροχαία ατυχήματα και τις  δεκάδες συναδέλφων που τραυματίζονται σε καθημερινή 

βάση συνεπεία των τροχαίων ατυχημάτων. 

Είναι θλιβερό στη μάχη κατά του εγκλήματος και απέναντι σε συμμορίες 

πάνοπλων κακοποιών, ευτυχώς,  να μην έχουμε απώλειες από τραυματισμούς και να 
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παρουσιάζεται «εκατόμβη» θυμάτων συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων κατά την απλή 

καθημερινή περιπολία των δικυκλιστών συναδέλφων. 

Είναι θλιβερό να έχει καταντήσει θέμα ημερήσιας διάταξης ο τραυματισμός ή οι 

τραυματισμοί συναδέλφων που σε πολλές περιπτώσεις είναι σοβαροί. 

Η Υπηρεσία, η Ηγεσία πέραν των προφορικών συμβουλών – νουθεσιών δεν 

έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει την ευθύνη της για ειδικές εκπαιδεύσεις με αντικείμενο 

την ασφαλή υπηρεσιακή οδήγηση ; 

Η Ηγεσία δεν έπρεπε  μετά την ανάθεση των καθηκόντων σε συναδέλφους που 

μέχρι προ τεσσάρων μηνών ήταν απλοί πολίτες και τώρα καλούνται να 

αντιμετωπίσουν τόσο δύσκολες υπηρεσιακές ανάγκες, να εφοδιάσει με γνώση και 

πρακτική εκπαίδευση νέους συναδέλφους που σήμερα πληρώνουν φόρο αίματος στην 

αρένα της ασφάλτου; 

Επιτέλους, πόσοι άλλοι συνάδελφοι πρέπει να «σακατευτούν» για να 

αφυπνιστεί κυρίως η συνείδηση και μετά η υποχρέωση, για θωράκιση και κατάρτιση 

των χιλιάδων πλέον υπηρετούντων στη Δίκυκλη Αστυνόμευση.   

Έπρεπε χθες να είχε οργανωθεί η σωτήρια εκπαίδευση ασφαλούς υπηρεσιακής 

οδήγησης   των συναδέλφων, αφού σήμερα αυξάνεται η τραγική λίστα των τραυματιών 

και αύριο απαθής αναμένουμε το νέο θύμα. 

Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α ζητώντας να μας δοθούν τα αριθμητικά στοιχεία  των 

συναδέλφων που τραυματίστηκαν εν υπηρεσία το τελευταίο εξάμηνο, απαιτεί την 

έναρξη  εκπαίδευσης με αντικείμενο την ασφαλή υπηρεσιακή οδήγηση των 

υπηρετούντων στην ΔΙ.ΑΣ μια εκπαίδευση ουσιαστική και όχι προσχηματική, που θα 

σώσει ζωές και δεν θα απαλλάσσει από ευθύνες . 

Σε καμιά περίπτωση δεν θα δεχθούμε να επαναληφθεί η «παρωδία» 

εκπαίδευσης που με συνοπτικές διαδικασίες «θωράκισε» τους νεοεξερχόμενους 

συναδέλφους που στη συνέχεια στελέχωσαν τη ΔΙ.ΑΣ. 

Το Σωματείο μας μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι στηρίζει αγωνιστικά τις 

καταγγελίες του, ευχόμενο όμως αυτή τη φορά να η ανταπόκριση να είναι άμεση και 

αποτελεσματική.  

                                                                              Για το Δ.Σ  
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