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Κομοτηνή, 13-04-2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την 08-04-2011 το προεδρείο της Ένωσης μας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μαρωνείας
Σαπών
κ.ΙΩΑΝΝΑΚΗ Ηλία και τον ενημέρωσαν για τα παρακάτω προβλήματα που απασχολούν
τα μέλη της Ένωσης μας :

1.Πλήρης κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με άμεση τοποθέτηση τουλάχιστον τριάντα
(30)
νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων τον Οκτώβριο καθώς το έλλειμμα σε Αστυφύλακες της Α.
Δ. Ροδόπης
έφτασε τους ογδόντα (80) Αστυφύλακες, λόγος που έχει ως αποτέλεσμα την μη τήρηση
του
Π.Δ. 394/01 που αφορά τον χρόνο εργασίας του αστυνομικού προσωπικού.
2.Αναδιάρθρωση και καθορισμός νέου οργανοδιαγράμματος της Α. Δ. Ροδόπης, που να
ανταποκρίνεται
στα νέα πληθυσμιακά κ.λ.π. δεδομένα.
3.Ολοκλήρωση όλων των έργων του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής (σκοπευτήριο, γυμναστήριο, στίβος
μάχης,
αμφιθέατρο κ.λ.π.), έργα που έχουν σχέση με την ποιότητα Εκπαίδευσης των Δοκίμων
Αστυφυλάκων.
4.Ολοκλήρωση των κτιριακών αναγκών και στις περιφερειακές Υπηρεσίες (π.χ. Α. Τ. Σαπών
και
Α. Τ. Φιλύρας) και άμεση πραγματοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων στον
Ε.Χ.Π.Α.Βέννας ώστε
να πληρούνται οι όροι ασφαλείας του χώρου.
5.Επέκταση των ευεργετικών διατάξεων των παραμεθορίων περιοχών που ισχύουν για τους
Δημόσιους
Υπαλλήλους και στους Αστυνομικούς (θα συμβάλλει σημαντικά στην μείωση του
ελλείμματος σε
προσωπικό της Α. Δ. Ροδόπης).
6.Ίδρυση και λειτουργία σκοπευτηρίου στην έδρα της Α. Δ. Ροδόπης, κατ’ εφαρμογή του Ν.
3169/2003.
7.Αντικατάσταση όλων των παλιών οχημάτων και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού
(αλεξίσφαιρα γιλέκα,
όπλα κ.λ.π.).
8.Κάλυψη των οργανικών θέσεων που θα δημιουργηθούν για την λειτουργία Τμήματος
Μεταγωγών,
αποκλειστικά από συναδέλφους άλλων Αστυνομικών Διευθύνσεων στα πλαίσια του
θεσμού της
νεοϊδρυθείσας Υπηρεσίας, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η αστυνόμευση λόγω
αφαίμαξης των ήδη
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λειτουργούντων με ελλειμματικό προσωπικό υφιστάμενων Αστυνομικών Υπηρεσιών.
9.Τοποθέτηση ικανού αριθμού Ειδικών Φρουρών με αποκλειστικό σκοπό την φρούρηση του
Ειδικού
Χώρου Παραμονής Λαθρομεταναστών Βέννας
10.Τοποθέτηση ικανού αριθμού Δοκίμων Αστυφυλάκων για Πρακτική Άσκηση κατά την
περίοδο του
καλοκαιριού ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Ροδόπης.
11.Απάλειψη του φαινομένου της συνεχούς ενίσχυσης του Τ.Δ.Α.Κομοτηνής και της Σχολής
Αστυφυλάκων
με αποσπάσεις αστυνομικού προσωπικού από την Α.Δ.Ροδόπης και στελέχωση αυτών με
μόνιμο προσωπικό,
που ο αριθμός του να ανταποκρίνεται στις υπηρεσιακές ανάγκες αυτών.

Το Δ.Σ. επιθυμεί να βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών για να
αναβαθμιστούν οι
προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους συμπολίτες μας.

Παράλληλα το Δ.Σ. θα επιδιώξει, ο Αστυνομικός να εργάζεται με τα λιγότερα δυνατόν
προβλήματα,
διότι μόνο έτσι θα μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα.

Στην προσπάθεια μας αυτή δήλωσε ότι θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης μας ο
Δήμαρχος Μαρωνείας
Σαπών κ. ΙΩΑΝΝΑΚΗΣ Ηλίας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΑΤΖΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
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