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Κομοτηνή, 30 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από αίτημά μας προς την Π.Ο.ΑΣ.Υ. για συνάντηση του Προέδρου μας κ. Βασίλη
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ με τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ, προγραμματίσθηκε αυτή από τον
Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ
και πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του ιδίου, την 23/10/2018 και ώρα 19:00΄ στο
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Χρήστος
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, το μέλος της Ε.Γ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
κα. Σταυρούλα ΤΖΑΤΖΑΝΑ, και οι Πρόεδροι των Ενώσεων, Αθήνας κ. Δημοσθένης ΠΑΚΟΣ,
Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρος ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ
και Ορεστιάδας κ. Ηλίας ΑΚΙΔΗΣ.

Το κύριο θέμα της συνάντησης ήταν τα προβλήματα που ανακύπτουν από την διαχείριση
του μεταναστευτικού – προσφυγικού
προβλήματος και απασχολούν τους συναδέλφους μας.

Από πλευράς μας έγινε εκτενή αναφορά σε αυτά, καθώς και στις δυσκολίες που
παρουσιάζονται στην Δ.Α Ροδόπης κατά την
εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.ΑΣ. και οφείλονται κυρίαρχα στην έλλειψη
προσωπικού σε συνδυασμό με τις
αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης και τις ιδιαιτερότητες αστυνομικού ενδιαφέροντος του
νομού μας.
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Αιτηθήκαμε την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της Δ.Α Ροδόπης και διευκρινίσαμε
στον κ. Αρχηγό ότι σαφώς και είμαστε
υπέρ της εμφανούς αστυνόμευσης αλλά θεωρούμε αδιαπραγμάτευτο ότι αυτή θα
πραγματοποιείται με τον ενδεικνυόμενο
υλικοτεχνικό εξοπλισμό και με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα των μελών μας.

Παραδόθηκε δε υπόμνημα με τα κυρίαρχα τοπικά προβλήματα που αφορούν στις ελλείψεις
σε υγιεινή και ασφάλεια των χώρων
εκτέλεσης υπηρεσίας, ωράριο εργασίας – χορήγηση ημερησίων αναπαύσεων, στην
αναγκαιότητα της άμεσης λειτουργίας του
Τμήματος Μεταγωγών-Δικαστηρίων Κομοτηνής, στα λειτουργικά προβλήματα του
μεθοριακού σημείου διαβατηριακού ελέγχου Νυμφαίας,
τη μεταστέγαση του Α.Τ. Σαπών, την ολοκλήρωση των έργων στο Τμήμα Δοκίμων
Αστυφυλάκων Κομοτηνής, στην εξαίρεση των
Αστυνομικών από τις διατάξεις του Ν.4472/2017 που ενώ επεκτείνουν το δικαίωμα λήψης
του επιδόματος των 100 ευρώ στα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε συγκεκριμένες περιοχές
(συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας) εξαιρούν
τα αντίστοιχα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και στην εξαίρεση των
αστυνομικών από τις διατάξεις του Ν. 2946/2001
που αφορούν συνυπηρέτηση στρατιωτικών με εκπαιδευτικούς.

Από πλευράς του ο κ. Αρχηγός δήλωσε ότι τυχόν περιπτώσεις μη χορήγησης δικαιούμενων
ημερησίων αναπαύσεων και
καταστρατήγησης ωραρίου, όχι μόνο δεν είναι αποδεκτές, αλλά εγγυάται πως θα
αποτελέσουν αντικείμενο πειθαρχικού ελέγχου.

Δήλωσε επίσης ότι αντιλαμβάνεται τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες του νομού μας
και την ανάγκη πλήρωσης των οργανικών
μας θέσεων, πλην όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει απολύτως άμεσα αλλά διαβεβαίωσε ότι θα
υπάρξει μέριμνα.

Δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσει το κατατεθέν εκ μέρους μας υπόμνημα και θα καταβάλει κάθε
προσπάθεια στο μέτρο του εφικτού
για την επίλυση των προβλημάτων μας.
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Το Δ.Σ. της Ένωσής μας εκφράζει τις ευχαριστίες του στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. και τον Πρόεδρο της
κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, για το
ενδιαφέρον του και την στήριξή του στην επίλυση των προβλημάτων των μελών μας.

Τέλος όσον αφορά κάποιους που για δικούς τους λόγους, με δημόσιο λόγο τόλμησαν και
"βάφτισαν" την Ένωσή μας «ημέτερους»....
αφενός μεν τους προτρέπουμε να ενημερωθούν για την διαχρονικά ισχυρά αγωνιστική
δράση του Σωματείου μας και τους νικηφόρους
μας αγώνες, αφετέρου δε - θέλουμε να τους καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι δεν
εκχωρούμε σε κανέναν το δικαίωμα να απευθύνει
προσβλητικούς για την Ένωσή μας χαρακτηρισμούς και συστήνουμε συνδικαλιστικά
ωριμότερες συμπεριφορές.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ Βασίλειος
6974353177

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ Αντώνιος
6974302220
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ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 288/18

Κομοτηνή , 23 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΣ : Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Το Δ.Σ. της Ένωσής μας , με το παρόν υπόμνημα θα ήθελε να σας ενημερώσει για τις
επιπτώσεις του μεταναστευτικού
ζητήματος στην αστυνόμευση του Νομού Ροδόπης, αλλά και συνολικά για τις ελλείψεις σε
αστυνομικό προσωπικό και
υλικοτεχνικό εξοπλισμό , καταστάσεις που δημιουργούν τεράστια προβλήματα τα οποία
αφορούν στην ασφάλεια και
υγιεινή των μελών μας , αλλά και στην καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας τους. Οι
παράγοντες αυτοί σωρευτικά
δυσχεραίνουν το έργο των Αστυνομικών και υποβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς
τους πολίτες.

1.ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Η Δ.Α. Ροδόπης λόγω της γεωγραφικής θέσης του νομού μας ήτοι ως όμορος του νομού
Έβρου ο οποίος αποτελεί κύρια
πύλη εισόδου παράτυπων μεταναστών, καλείται να αντιμετωπίσει τις ολοένα αυξανόμενες
μεταναστευτικές ροές.

Πιο συγκεκριμένα,
το 2016 τις υπηρεσίες του Νομού απασχόλησαν 72 υποθέσεις διακίνησης παράτυπων
μεταναστών, ενώ συνελήφθησαν 66 διακινητές
και 642 μετανάστες το 2017 οι υποθέσεις διακίνησης ήταν 120 (+66,66%), ενώ
συνελήφθησαν 136 διακινητές (+106,06%)
και 975 μετανάστες (+51,86%), το Α΄ εξάμηνο του 2018 υπήρξαν 89 υποθέσεις διακίνησης
(+74,50% σε σχέση με το
Α΄ εξάμηνο του 2017 και +256% σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο του 2016), ενώ συνελήφθησαν
69 διακινητές
(+32,70% & + 527,27% αντίστοιχα) και 1104 μετανάστες (+156,14% & +631,12%
αντίστοιχα).
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Με τον εντοπισμό και σύλληψη των παράτυπων μεταναστών, που πλέον είναι καθημερινός
σε διάφορα σημεία τόσο της πόλης της
Κομοτηνής (ΚΤΕΛ, Σιδηροδρομικός Σταθμός κ.α.), όσο και του υπόλοιπου Νομού Ροδόπης
(όλο το μήκος της Εγνατίας οδού, αλλά
και σε διάφορα σημεία του ορεινού και ημιορεινού όγκου του Νομού), ξεκινάνε τα πρώτα
προβλήματα.

α. Η μεταφορά των συλληφθέντων από τα σημεία σύλληψης στον χώρο κράτησης του
Τ.Σ.Φ. Ιάσμου (22 χλμ. από την έδρα της Δ.Α.)
γίνεται με την συνδρομή του συνόλου των περιπολικών οχημάτων του Νομού, διότι η Δ.Α.
Ροδόπης διαθέτει μόνο ένα ειδικά
διαμορφωμένο όχημα τύπου κλούβας, το οποίο λόγω των πολλών χιλιομέτρων που έχει
διανύσει, παρουσιάζει τακτικά βλάβες και
βρίσκεται ακινητοποιημένο. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αστυνόμευση για
μεγάλα χρονικά διαστήματα να είναι ανύπαρκτη.
Επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα για άμεσο καθαρισμό και απολύμανση των οχημάτων, με
αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης
δερματικών και λοιμωδών νοσημάτων στους αστυνομικούς.

β. Στα κρατητήρια του Τ.Σ.Φ. Ιάσμου καθημερινά φιλοξενούνται εκεί έως και 500%
περισσότερα άτομα, καθιστώντας αδύνατη την
φύλαξη και την ασφαλή διαχείριση από τον ένα σκοπό κρατητηρίων που διατίθεται ανά
βάρδια στον συγκεκριμένο χώρο.

γ. Αιτήματα για χορήγηση αντισηπτικών, γαντιών και μασκών μιας χρήσης αλλά και για την
εκκένωση-απόφραξη χώρου κράτησης
λημμάτων (βόθρος) από 13/7/2018 απορρίφθηκαν από την ΓΔΟΕΣ βάση διαταγής του ΓΛΚ.

Όπως γίνεται αντιληπτό με αυτές τις ελλιπέστατες έως ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής που
σας αναφέραμε, είναι θέμα χρόνου
να μετατραπεί σε εστία μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

δ. Τέλος, λόγω των βλαβών του μοναδικού οχήματος τύπου κλούβας που είναι κατάλληλο
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για ασφαλή μεταφορά ατόμων, η μεταφορά
των μεταναστών στα κέντρα ταυτοποίησης και φιλοξενίας καθυστερεί μέχρι να έρθει
κατάλληλο όχημα από όμορο Νομό ή γίνεται
τελικά με περιπολικά οχήματα που αναγκάζονται να κάνουν πολλαπλά δρομολόγια.

Για τους ανωτέρω λόγους, ζητάμε :

α) Η Δ.Α. Ροδόπης να ενισχυθεί με προσωπικό στα πλαίσια αντιμετώπισης του
μεταναστευτικού
β) Η Δ.Α. Ροδόπης να ενισχυθεί με κατάλληλα οχήματα για την ασφαλή μεταφορά των
μεταναστών
γ) Να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος παραμονής στα κρατητήρια Ιάσμου
δ) Να εγκριθούν άμεσα οι δαπάνες για γάντια-μάσκες μιας χρήσεως, αντισηπτικά και για
την απομάκρυνση των λυμάτων.

2.ΚΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
Ο Ν.4249/14 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας» και το Π.Δ. 7/17
«Αναδιάταξη-αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία
περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» διέγραψαν περί τις 100 οργανικές
θέσεις από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης
ενώ παράλληλα κατήργησαν και τον Αστυνομικό Σταθμό Ν. Καλλίστης.

Από τις 454 οργανικές θέσεις χαμηλόβαθμου προσωπικού που απέμειναν, είναι καλυμμένες
μόνο οι 422, δηλαδή 32 λιγότερες,
ενώ επιπλέον αυτού και 45 αστυνομικοί μας είναι αποσπασμένοι εκτός Δ.Α. Ροδόπης
(Ε.Υ.Π., Βουλευτές, Σχολή Αστυφυλάκων,
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Π.Α.Μ.Θ. , Ν. Έβρου και νησιά ), με αποτέλεσμα η Δ.Α.
Ροδόπης να λειτουργεί με 77 λιγότερους
χαμηλόβαθμους Αστυνομικούς.

Παράλληλα η Δ.Α. Ροδόπης καλείται να αντιμετωπίσει την ύπαρξη πλήθους στόχων
αστυνομικού ενδιαφέροντος όπως η Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, το Εφετείο Θράκης, οι Δικαστικές Φυλακές Κομοτηνής,
το Τουρκικό Προξενείο, η οικία του
Τούρκου Προξένου κλπ., την πολυπολιτισμικότητα του πληθυσμού, αθλητικές εκδηλώσεις (η
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Α.Ε. Κομοτηνής αγωνίζεται στην
Volleyleague), ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται αυξημένη κίνηση από
αλλοδαπούς κυρίως αλλά και ημεδαπούς
επισκέπτες στην παραλιακή ζώνη του Νομού μας.

Για να μπορέσει η Δ.Α. Ροδόπης να ανταπεξέλθει στις ανωτέρω αυξημένες ανάγκες η
Ένωσή μας προτείνει :

α. Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων μέσω των τακτικών και έκτακτων μεταθέσεων.

β. Νέο οργανόγραμμα για τις Υπηρεσίες της Δ.Α. Ροδόπης με αυξημένες οργανικές θέσεις
χαμηλόβαθμου προσωπικού, ώστε να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μας που προαναφέρονται
και άμεση κάλυψη αυτών με
αστυνομικό προσωπικό.

γ. Επαναφορά της Δ.Α. Ροδόπης στις εξαιρούμενες από τις διατάξεις του άρθρου 3 του
π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις,
μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» Διευθύνσεις
Αστυνομίας και παροχή του ευεργετήματος
της λήψης μορίων χιλιομετρικής απόστασης, υπολογιζόμενου του χρόνου της απόσπασης
ως μη διανυθέντος στον τόπο συμφερόντων,
όπως ακριβώς ίσχυε πριν την τροποποίηση που επέφερε το π.δ.75/2016 «Ρυθμίσεις
θεμάτων προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.».
δ. Ίδρυση Αστυνομικού Σταθμού στην παραλιακή ζώνη του Νομού μας με δεδομένο ότι είναι
η περιοχή αυτή που παρουσιάζει
ιδιαίτερα αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον και επισκεψιμότητα κατά τους θερινούς μήνες.

3.ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.ΑΣ

Πάγιο αίτημα της Ένωσης μας είναι η εμφανής Αστυνόμευση στο σύνολο του Νομού
Ροδόπης, έτσι ώστε να αυξηθεί το αίσθημα
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ασφάλειας των συμπολιτών μας.
Παράλληλα όμως με το σχέδιο Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.ΑΣ, στον νομό μας διατάχθηκε επί
εικοσιτετραώρου βάσεως συγκρότηση δύο Σ.Τ.Ε.Κ.
(ένα στον Κόμβο της Εγνατίας Οδού στην Μέστη και ένα στα διόδια Μέστης επί της
Εγνατίας οδού) στα οποία χρησιμοποιούνται
καθημερινά 24 Αστυνομικοί και 4 οχήματα των υπηρεσιών της Δ.Α. Ροδόπης.
Επίσης από τις 06/02/2017 για την φύλαξη του Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής,
διατίθενται σε 24ωρη βάση πέραν των δύο
σκοπών και τετραμελής ομάδα με ένα όχημα ανά βάρδια.
Όπως γίνεται αντιληπτό, είναι αδύνατο με την υπάρχουσα δύναμη Αστυνομικών,
διαθέσιμων λειτουργικών οχημάτων και ιδιαιτέρως
μεγάλου αριθμού απαιτήσεων αστυνομικού ενδιαφέροντος , να μπορέσει το σύνολο των
τμημάτων της Δ.Α. Ροδόπης να ανταπεξέλθει
στις απαιτήσεις του σχεδίου Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.ΑΣ. χωρίς να καταστρατηγηθούν τα δικαιώματα των
μελών μας (ωράριο εργασίας,
χορήγηση ημερήσιων αναπαύσεων, κίνηση με ασφαλή υπηρεσιακά οχήματα κ.λ.π.).
Δεν τασσόμαστε κατά της εμφανούς αστυνόμευσης, όμως απαιτούμε την εκ μέρους της
Ηγεσίας διασφάλιση των εργασιακών
δικαιωμάτων των μελών μας.

4.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4472/2017 ΚΑΙ Ν.2946/2001

Την 04-07-2018 ψηφίστηκαν από την Βουλή των Ελλήνων τροπολογίες που κατατέθηκαν
από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης
τροποποιούν αφενός μεν τον Ν.4472/2017 και επεκτείνουν την χορήγηση μηνιαίου
επιδόματος ύψους εκατό (100) ευρώ
στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της
ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας
και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαικάστρου του Δήμου
Σητείας...»
και αφετέρου δε , τροποποιούν τον Ν. 2946/2001 (Α' 224), όπου μετά το άρθρο 21,
προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής:

«1. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι
στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων
δύναται να αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της
πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που
απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από
τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η
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σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά
το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού….»
Με απαξιωτικό τρόπο δηλαδή, εξαιρούνται οι Αστυνομικοί που υπηρετούν στις αντίστοιχες
περιοχές από την επέκταση του
επιδόματος των 100 ευρώ, αλλά επίσης εξαιρούνται συνολικά από την δυνατότητα
αντίστοιχης συνυπηρέτησης των συζύγων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με τα όμοια των Σωμάτων Ασφαλείας.
Σε μια περίοδο που οι Αστυνομικοί έχουν επωμιστεί όλο το βάρος της διαχείρισης του
μεταναστευτικού προβλήματος και
λειτουργούν ως «αποσβεστήρας κραδασμών» σε κάθε κοινωνική διαμαρτυρία για την
πολιτική που ασκεί η Κυβέρνηση στο
εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, έρχεται η «επιβράβευση» με την σκανδαλώδη εξαίρεσή
τους από τις ανωτέρω τροπολογίες.

Αιτούμαστε την άμεση παρέμβασή σας προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τα
συναρμόδια Υπουργεία για την
επέκταση και στους Αστυνομικούς του επιδόματος των 100 ευρώ αλλά και του δικαιώματος
συνυπηρέτησης.

5.ΠΛΗΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 45/2008

«Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας»

α. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Αστυνομικού Τμήματος Σαπών είναι σε ιδιαίτερα άσχημη
κατάσταση και πρέπει άμεσα
να γίνουν οι αναγκαίες επισκευές ώστε η δομή , η στερεότητα , η αντοχή και η ευστάθειά
τους να είναι σύμφωνες με
τον Κτιριακό Κανονισμό και τις λοιπές σχετικές διατάξεις και επιπλέον να καλυφθούν οι
προϋποθέσεις ασφάλειας
και υγιεινής που απαιτείται για το είδος χρήσης τους, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται
στο π.δ. 16/96 «Ελάχιστες
προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την
οδηγία 89/654 ΕΟΚ».

Στις Σάπες λειτουργεί επίσης και το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.
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Γνωρίζουμε ότι έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία υλοποίησης του αιτήματος που είχε υποβάλει
η Ένωσή μας και αφορούσε
την μεταστέγαση των δύο αυτών Υπηρεσιών και την συστέγασή τους στο κτίριο της πρώην
Δ.Ο.Υ. ΣΑΠΩΝ, το οποίο πλέον
ανήκει στον Δήμο Μαρωνείας –Σαπών, με παράλληλη παραχώρηση του υφιστάμενου κτιρίου
του Α.Τ. Σαπών , πλην όμως
κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και το αποτέλεσμα είναι οι συνάδελφοί μας να
συνεχίζουν να εργάζονται σε ένα
επισφαλές κτίριο , με όλους τους κινδύνους που εγκυμονεί το γεγονός αυτό.
Αίτημά μας είναι η μέριμνά σας για την επίσπευση των διαδικασιών σε συνεργασία με τα
συναρμόδια Υπουργεία.

β. Αντικατάσταση των υαλοπινάκων της σκοπιάς έμπροσθεν του Αστυνομικού μεγάρου και
της σκοπιάς έμπροσθεν του
Τουρκικού Προξενείου με αλεξίσφαιρους.

γ. Αντικατάσταση των παλαιωμένων οχημάτων με νέα που θα καλύπτουν τις συνολικές
ανάγκες και απαιτήσεις της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης αλλά και του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων
Κομοτηνής, καθώς επίσης και του μη
λειτουργικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού (αλεξίσφαιρα γιλέκα, φακοί, ασύρματοι
πομποδέκτες, κράνη και στολές
δικυκλιστών, κράνη με προσαρμοζόμενες αντιασφυξιογόνες μάσκες και ασπίδες διμοιρίας
υποστήριξης) με τον
ενδεικνυόμενο για την ορθή και ασφαλή εκτέλεση υπηρεσίας.

δ. Εξοπλισμός της Δ.Α. με όχημα που θα φέρει σταθερό και άθραυστο υαλοπίνακα για
διαχωρισμό των πίσω καθισμάτων,
με το οποίο θα γίνονται οι μεταγωγές κρατουμένων. Για το συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει
αίτημα του Δ.Σ. της Ένωσής μας,
από 31-07-2018 προς την Δ.Α. Ροδόπης, για κάλυψη του συνολικού κόστους διαμόρφωσης
οχήματος που θα επιλεγεί
από την Δ.Α. Ροδόπης.
Μέχρι και σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε λάβει απάντηση.

ε. Τοποθέτηση προστατευτικού πλέγματος στο λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού της
Διμοιρίας Υποστήριξης της Δ.Α. Ροδόπης
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για την προστασία των επιβαινόντων από ρίψεις αντικειμένων ή άλλων ενεργειών που
στρέφονται σε βάρος του.

6.ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Με το π.δ. 25/11 «Ίδρυση Τμημάτων Μεταγωγών-Δικαστηρίων Κομοτηνής, Κοζάνης, Λαμίας,
Καλαμάτας και Ηρακλείου»
ιδρύθηκε το Τμήμα Μεταγωγών-Δικαστηρίων Κομοτηνής, το οποίο μνημονεύεται και στο
π.δ. 7/2017 άρθρο 68 παρ.δ..

Μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η λειτουργία του, αφού η Δ.Α. Ροδόπης αδυνατεί να βρει
κατάλληλο χώρο που να πληροί
τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής που απαιτούνται για την στέγασή του.
Το συγκεκριμένο Τμήμα είναι αναγκαίο να λειτουργήσει άμεσα, δεδομένης της λειτουργίας
στην πόλη μας του Εφετείου Θράκης
και των Δικαστικών Φυλακών Κομοτηνής και να επανδρωθεί ως νεοϊδρυθείσα υπηρεσία με
προσωπικό προερχόμενο από άλλες
Διεύθυνσης Αστυνομίας της χώρας.

7.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΥΜΦΑΙΑΣ

Την 09-09-2013 ξεκίνησε η λειτουργία, στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, του Μεθοριακού
Σημείου Διαβατηριακού Ελέγχου
Νυμφαίας η οποία επανδρώθηκε με Αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης.
Η κίνηση οχημάτων και πολιτών από το συγκεκριμένο σημείο αυξάνει συνεχώς και αυτό
φαίνεται και στην προ-μελέτη
της Ο.Ε.Ε.Θ. που η Ένωσή μας την έχει ήδη θέσει σε γνώση του Αρχηγείου και η οποία
δείχνει ότι πλέον η Νυμφαία
αποτελεί κύρια πύλη εισόδου ανάμεσα στα συνοριακά σημεία της Περιφέρειας.
Επίσης η λειτουργία της Υπηρεσίας εντός Βουλγάρικου εδάφους δημιουργεί πλήθος
προβλημάτων, όπως την μηδενική
ασφάλεια των Ελλήνων Αστυνομικών καθώς αυτοί καλούνται να εκτελέσουν υπηρεσία
χωρίς υπηρεσιακό οπλισμό, σε
κτίρια που στερούνται αλεξίσφαιρης προστασίας, αλλά και την δυσχερή επικοινωνία με την
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έδρα της Δ.Α. Ροδόπης
αφού δεν είναι δυνατόν να εγκατασταθεί ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός.

Η πρόταση της Ένωσής μας είναι η ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος ή Σταθμού Διαβατηριακού
Ελέγχου Νυμφαίας εντός Ελληνικού
εδάφους και η στελέχωσή του ως νεοϊδρυθείσα υπηρεσία με προσωπικό προερχόμενο από
άλλες Διεύθυνσεις Αστυνομίας της
χώρας, με παράλληλη αύξηση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων της Δ.Α. Ροδόπης.

8.ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Το Τ.Δ.Α. Κομοτηνής λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 1997, έχοντας ως αποστολή του την
εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων,
δηλαδή την άρτια επαγγελματική τους κατάρτιση και την κατάλληλη σωματική τους
προετοιμασία, ώστε να καταστούν ικανοί Αστυνομικοί.

Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η ολοκλήρωση όλων των εκκρεμών έργων όπως η
κατασκευή σκοπευτηρίου, γυμναστηρίου, αμφιθέατρου,
στίβου μάχης κ.λ.π. που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα εκπαίδευσης των Δοκίμων
Αστυφυλάκων.

Δυστυχώς τον Αύγουστο του 2012, η τότε Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
πήρε την απόφαση της προσωρινής λειτουργίας μέρους των εγκαταστάσεων ως χώρο
φιλοξενίας άτυπων μεταναστών. Η ιδιότυπη
αυτή φυλακή έκλεισε τον Οκτώβριο του 2014.

Η αλλαγή χρήσης όμως μέρους των εγκαταστάσεων για δύο και πλέον χρόνια είχε ως
αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών σε κοιτώνες στέγασης
και σε κοινόχρηστους χώρους που πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν, ώστε να καταστούν
λειτουργικοί και ασφαλείς αποκλειστικά για
την φιλοξενία των Δοκίμων Αστυφυλάκων.

12 / 13

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Συντάχθηκε απο τον/την eayn
Τρίτη, 30 Οκτώβριος 2018 12:33 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 30 Οκτώβριος 2018 12:50

Ελπίζουμε να σταθείτε αρωγός μας στην επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων, γεγονός που
θα αναβαθμίσει την ασφάλεια
και τις συνθήκες υγιεινής των μελών μας, αλλά και την ποιότητα της αστυνόμευσης στον
Νομό Ροδόπης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ Βασίλειος
6974353177

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ Αντώνιος
6974302220
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