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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κομοτηνή, 27 Ιουνίου 2018

Πραγματοποιήθηκε σειρά επισκέψεων από το Δ.Σ. της Ε.Α.Υ. Ροδόπης, στις υπηρεσίες του
νομού μας.
Κατά τις επισκέψεις μας ενημερωθήκαμε αναλυτικά για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες
και τα μέλη μας που υπηρετούν σε αυτές.
Επισημάνθηκαν τα παρακάτω προβλήματα :
1.Ορθολογική κατανομή του προσωπικού
2.Μη τήρηση των διατάξεων του π.δ. 394/01 «Χρόνος Εργασίας Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.»
σχετικά με
την χορήγηση ημερήσιων αναπαύσεων και την ανακοίνωση εβδομαδιαίας υπηρεσίας
3.Μη ανάρτηση ονομαστικών πινάκων με τις οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις
4.Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στα κρατητήρια Α.Τ. Κομοτηνής και Τ.Σ.Φ. Ιάσμου
5.Μη τήρηση Μνημονίου Λειτουργίας Μονάδων Ελέγχου (Μπλόκα)
6.Πλήρης εφαρμογή του π.δ. 45/08 «Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας Ένστολου Προσωπικού
ΕΛ.ΑΣ.»
7.Αντικατάσταση υπηρεσιακών οχημάτων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού
8.Μη λειτουργία Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων το οποίο ιδρύθηκε με το π.δ. 25/2011
9.Ίδρυση Α.Τ. ή Α.Σ. στο μεθοριακό σημείο διαβατηριακού ελέγχου Νυμφαίας, εντός
ελληνικού εδάφους
10.Ίδρυση Α.Σ. στην παραλιακή ζώνη του νομού Στις 26-6-2018 πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης
Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΣΕΒΔΥΝΙΔΗ Μιχαήλ και στις 27-6-2018 συνάντηση με τον Γενικό
Αστυνομικό
Διευθυντή Π.Α.Μ.Θ Υποστράτηγο κ. ΜΕΝΕΞΙΔΗ Νικόλαο κατά τις οποία τους υποβλήθηκαν
υπομνήματα με
τα ανωτέρω προβλήματα, τα οποία επισυνάπτονται. Αναγνώρισαν το δίκαιο των
αιτημάτων μας δηλώνοντας ότι από πλευράς τους θα καταβληθεί κάθε
προσπάθεια για την επίλυσή τους.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ
Βασίλειος
ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ Αντώνιος
6974353177
6974302220
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :181/18
Κομοτηνή,20 Ιουνίου 2018 ΠΡΟΣ : Τον Γενικό Αστυνομικό
Διευθυντή Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Υποστράτηγο κ. Μενεξίδη Νικόλαο
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Το Δ.Σ. της Ένωσής μας με το παρόν υπόμνημα επιθυμεί να σας ενημερώσει για τα
προβλήματα
που απασχολούν τα μέλη της Ένωσής μας : 1.Δεν τηρούνται οι διατάξεις του π.δ. 394/01
<<Χρόνος εργασίας προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας>>
σχετικά με την χορήγηση των ημερήσιων αναπαύσεων και την ανακοίνωση εβδομαδιαίας
υπηρεσίας σε
όλες τις Υπηρεσίες. 2.Στα κρατητήρια του Α.Τ. Κομοτηνής και του Τ.Σ.Φ. Ιάσμου είναι
συχνό το φαινόμενο ο αριθμός των
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κρατουμένων να υπερβαίνει τις προδιαγραφές αυτών ,με αποτέλεσμα να μην τηρούνται στο
μέγιστο οι
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας . Επίσης η δύναμη που διατίθεται , δεν είναι πάντα ανάλογη
με τον
αριθμό και την επικινδυνότητα των κρατουμένων , δυσκολεύοντας έτσι την διαχείριση και
ασφαλή
φύλαξη αυτών. Ειδικά τα κρατητήρια του Τ.Σ.Φ. Ιάσμου έχουν προδιαγραφές φιλοξενίας
είκοσι (20)
ατόμων,όμως πολλές φορές φιλοξενούν έως και 500% περισσότερα άτομα . Ζητούμε όταν
ο αριθμός των
φιλοξενούμενων υπερβαίνει αυτόν των είκοσι (20) ατόμων , τα πλεονάζοντα άτομα να
μεταφέρονται
άμεσα στα προβλεπόμενα σημεία φύλαξης , που πληρούν και καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης για τους
κρατουμένους. 3.Το τελευταίο διάστημα συγκροτούνται Μονάδες Ελέγχου(Μπλόκα) στους
σταθμούς διοδίων της Εγνατίας
Οδού και σε άλλα σημεία του επαρχιακού δικτύου του νομού μας ,χωρίς όμως να
επανδρώνονται με πέντε
(5) αστυνομικούς και δύο (2) περιπολικά οχήματα ,όπως είναι ο ελάχιστος αριθμός που
προβλέπετε στο
Μνημόνιο Λειτουργίας Μονάδων Ελέγχου ,αλλά μόνο με δύο(2) αστυνομικούς και ένα (1)
περιπολικό όχημα,
με ότι συνέπεια μπορεί αυτό να έχει για την ασφάλεια των αστυνομικών ,των ελεγχόμενων
αλλά και των
λοιπών χρηστών των οδών αυτών . Επίσης στα ανωτέρω σημεία το προσωπικό είναι
εκτεθειμένο στα καιρικά
φαινόμενα και ειδικά αυτήν την περίοδο στις υψηλές θερμοκρασίες καθ’ όλη την διάρκεια
της υπηρεσίας
του ,με αποτέλεσμα την υπέρμετρη καταπόνηση ,την μείωση της απόδοσης και τελικά την
έκθεση σε
κίνδυνο της υγείας του.
Για τον λόγο αυτό ζητούμε την αναστολή των Μονάδων Ελέγχου(Μπλόκα) έως ότου
τοποθετηθούν στα σημεία
μόνιμες κατασκευές (σκέπαστρα). 4.Πλήρης εφαρμογή του π.δ. 45/08 <<Μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας>> και συγκεκριμένα
:
α.Αντικατάσταση των
υαλοπινάκων της σκοπιάς έμπροσθεν του Αστυνομικού μεγάρου και της σκοπιάς έμπροσθεν
του Τουρκικού Προξενείου με αλεξίσφαιρους και τοποθέτηση στην οικία του Τούρκου
Προξένου φυλακίου
μεγαλύτερου σε μέγεθος από το υπάρχον από ανθεκτικό υλικό με αλεξίσφαιρους
υαλοπίνακες και χημική τουαλέτα.
β.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
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κρατουμένων.
γ.Τοποθέτηση προστατευτικού πλέγματος στο λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού της
Διμοιρίας Υποστήριξης
της Δ.Α. Ροδόπης για την προστασία των επιβαινόντων από ρίψεις αντικειμένων ή άλλων
ενεργειών που
στρέφονται σε βάρος του.
δ.Οι
κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Τ. 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 Κτηριακό 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. Από την Δ.Α.Ροδόπης και το Α.Ε.Α. κινήθηκε παλαιότερα μία
σειρά διαδικασιών προκειμένου για την
μεταστέγαση του Α.Τ. και του Τ.Σ.Φ. Σαπών και την συστέγασή τους στο κτίριο της πρώην
Δ.Ο.Υ. Σαπών,
με σκοπό οι Αστυνομικές μας Υπηρεσίες να στεγαστούν σε έναν αξιοπρεπή χώρο που θα
μπορεί με τις
κατάλληλες παρεμβάσεις να πληροί τους κανόνες ασφάλειας αστυνομικών κτιρίων, αλλά
και να εξοικονομηθεί
με τον τρόπο αυτό αστυνομικό προσωπικό ώστε να διατεθεί στην συνέχεια στην
αστυνόμευση της περιοχής.
Προσφάτως ενημερωθήκαμε ότι το συγκεκριμένο κτίριο παραχωρήθηκε στον Δήμο
Μαρώνειας - Σαπών. Παρακαλούμε για την από μέρους σας κοινή προσπάθεια με την
Ένωσή μας , ώστε να καταστεί επιτέλους
δυνατή η μεταστέγαση των Αστυνομικών μας Υπηρεσιών στο συγκεκριμένο χώρο, γεγονός
που και πολλά
προβλήματα των συναδέλφων μας θα επιλύσει και στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών
θα συντελέσει
θετικά, αλλά και θα ενισχύσει τις δυνατότητες της εμφανούς αστυνόμευσης στην περιοχή.
5.Απόσυρση των υπηρεσιακών οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία καθώς και εκείνων που
λόγω των πολλών
χιλιομέτρων που έχουν διανύσει ,έχουν υψηλό κόστος συντήρησης-επισκευής βλαβών και
αντικατάσταση τους. 6.Αντικατάσταση του μη λειτουργικού ή ελλειπή υλικοτεχνικού
εξοπλισμού όπως ,αλεξίσφαιρα γιλέκα,
φακοί, ασύρματοι πομποδέκτες ,κράνη και στολές δικυκλιστών ,κράνη με προσαρμοζόμενες
αντιασφυξιογόνες
μάσκες και ασπίδες διμοιρίας υποστήριξης που είναι απαραίτητος για την ορθή και ασφαλή
εκτέλεση υπηρεσίας. 7.Τοποθέτηση αναμεταδότη ραδιοεπικοινωνιών σε ελληνικό έδαφος
κοντά στο Μεθοριακό σημείο διαβατηριακού
ελέγχου Νυμφαίας ,ώστε να είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία των εκεί συναδέρφων με το
κέντρο . 8.Ίδρυση και λειτουργία Αστυνομικού Σταθμού ή Αστυνομικού Τμήματος
Διαβατηριακού ελέγχου, με προσδιορισμό
ικανού αριθμού οργανικών θέσεων για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και
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στελέχωσή της με τη
διαδικασία της νεοϊδρυθείσας υπηρεσίας με παράλληλη μεταφορά της σε κατάλληλο σημείο
εντός Ελληνικού
εδάφους ώστε ο έλεγχος να είναι ασφαλέστερος για τους πολίτες αλλά και για τους
αστυνομικούς, οι οποίοι
αυτήν τη στιγμή όντας άοπλοι εκτίθενται σε υπαρκτό και πραγματικό κίνδυνο. 9.
Λειτουργία της ήδη ιδρυθείσας με το π.δ. 25/11.04.2011 , που μνημονεύεται και στο π.δ.
7/2017
άρθρο 68 παρ.δ , αυτοτελούς Υπηρεσίας Μεταγωγών Δικαστηρίων στην έδρα της Δ.Α.
Ροδόπης και επάνδρωσή
της με προσωπικό προερχόμενο από άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας ως νεοϊδρυθείσα
Υπηρεσία. 10.Επαναλειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού Νέας Καλλίστης με δεδομένο ότι
αστυνόμευε περιοχή του
νομού μας που παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον και επισκεψιμότητα
Το Δ.Σ. της Ένωσής μας , αγωνίζεται για την επίλυση των προβλημάτων που
καταγράφονται στο παρών
υπόμνημα και κύριο μέλημά του είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των μελών μας
και η ποιοτική
αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους συμπολίτες μας . Ελπίζουμε ότι σε
αυτήν μας την προσπάθεια θα είστε αρωγός και με τις δικές σας ενέργειες θα
συμβάλλετε στην επίλυση των προβλημάτων αυτών . Επίσης γνωρίζεται, ότι τα μέλη μας,
παρά τις αντίξοες συνθήκες, τις υπηρεσιακές ιδιαιτερότητες
της περιοχής μας και τα ελλιπή υλικοτεχνικά μέσα, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια,
με περίσσιο
φιλότιμο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ,ώστε να εμπεδώσουν αίσθημα
ασφάλειας στους συμπολίτες μας. Όμως και η διοίκηση έχει το υπηρεσιακό καθήκον, να
τηρεί πιστά τους Νόμους και τα Προεδρικά
Διατάγματα που αφορούν τα θεσπισμένα εργασιακά δικαιώματα του αστυνομικού
προσωπικού και γι’ αυτό,
λόγω του θεσμικού σας ρόλου ,παρακαλούμε να δώσετε στους Διοικητές των Υπηρεσιών
σχετικές οδηγίες
για την μη καταστρατήγηση των δικαιωμάτων αυτών.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤ
ΗΣ Βασίλειος
ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ Αντώνιος
6974353177
6974302220
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 194/18
Κομοτηνή , 26 Ιουνίου 2018 ΠΡΟΣ : Τον Διευθυντή της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης Αστυνομικό Διευθυντή
κ. ΣΕΒΔΥΝΙΔΗ Μιχαήλ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ Το Δ.Σ. της Ένωσής μας
με το παρόν υπόμνημα επιθυμεί να σας ενημερώσει για τα προβλήματα
που απασχολούν τα μέλη της Ένωσής μας : 1.Ορθολογική κατανομή του προσωπικού της
Δ.Α. Ροδόπης, έτσι ώστε οι κενές οργανικές θέσεις
να επιμεριστούν ισομερώς και αναλογικά με τις ανελαστικές ανάγκες της κάθε υπηρεσίας.
2.Δεν τηρούνται οι διατάξεις του π.δ. 394/01 <<Χρόνος εργασίας προσωπικού Ελληνικής
Αστυνομίας>> σχετικά με την χορήγηση των ημερήσιων αναπαύσεων και την ανακοίνωση
εβδομαδιαίας
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υπηρεσίας σε όλες τις Υπηρεσίες. 3.Δεν αναρτούνται στους πίνακες ανακοινώσεων όλων
των Υπηρεσιών ονομαστικοί πίνακες με
τις οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις τις ώρες νυχτερινής εργασίας και την πέραν του
πενθημέρου
εργασία του προσωπικού, ανά μήνα. 4.Στα κρατητήρια του Α.Τ. Κομοτηνής και του Τ.Σ.Φ.
Ιάσμου είναι συχνό το φαινόμενο ο αριθμός
των κρατουμένων να υπερβαίνει τις προδιαγραφές αυτών, με αποτέλεσμα να μην τηρούνται
στο
μέγιστο οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας . Επίσης η δύναμη που διατίθεται, δεν είναι
πάντα
ανάλογη με τον αριθμό και την επικινδυνότητα των κρατουμένων, δυσκολεύοντας έτσι την
διαχείριση
και ασφαλή φύλαξη αυτών. 5.Το τελευταίο διάστημα συγκροτούνται Μονάδες
Ελέγχου(Μπλόκα) στους σταθμούς διοδίων της
Εγνατίας Οδού και σε άλλα σημεία του επαρχιακού δικτύου του νομού μας ,χωρίς όμως να
επανδρώνονται
με πέντε (5) αστυνομικούς και δύο (2) περιπολικά οχήματα ,όπως είναι ο ελάχιστος αριθμός
που
προβλέπετε στο Μνημόνιο Λειτουργίας Μονάδων Ελέγχου ,αλλά μόνο με δύο(2)
αστυνομικούς και
ένα (1) περιπολικό όχημα, με ότι συνέπεια μπορεί αυτό να έχει για την ασφάλεια των
αστυνομικών,
των ελεγχόμενων αλλά και των λοιπών χρηστών των οδών αυτών . Επίσης στα ανωτέρω
σημεία το
προσωπικό είναι εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα και ειδικά αυτήν την περίοδο στις
υψηλές
θερμοκρασίες καθ’ όλη την διάρκεια της υπηρεσίας του ,με αποτέλεσμα την υπέρμετρη
καταπόνηση,
την μείωση της απόδοσης και τελικά την έκθεση σε κίνδυνο της υγείας του. Για τον λόγο
αυτό
ζητούμε την αναστολή των Μονάδων Ελέγχου(Μπλόκα) έως ότου τοποθετηθούν στα σημεία
μόνιμες
κατασκευές (σκέπαστρα). 6.Πλήρης εφαρμογή του π.δ. 45/08 <<Μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας ένστολου προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας>> και συγκεκριμένα
:
α.Αντικατάσταση των
υαλοπινάκων της σκοπιάς έμπροσθεν του Αστυνομικού μεγάρου και της σκοπιάς
έμπροσθεν του Τουρκικού Προξενείου με αλεξίσφαιρους και τοποθέτηση στην οικία του
Τούρκου
Προξένου φυλακίου μεγαλύτερου σε μέγεθος από το υπάρχον από ανθεκτικό υλικό με
αλεξίσφαιρους
υαλοπίνακες και χημική τουαλέτα.
β.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.
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γ.Τοποθέτηση προστατευτικού πλέγματος στο λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού της
Διμοιρίας
Υποστήριξης της Δ.Α. Ροδόπης για την προστασία των επιβαινόντων από ρίψεις
αντικειμένων
ή άλλων ενεργειών που στρέφονται σε βάρος του. δ.Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Τ.
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 Κτηριακό 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. Από την Δ.Α.Ροδόπης και το Α.Ε.Α.
κινήθηκε παλαιότερα μία σειρά διαδικασιών προκειμένου
για την μεταστέγαση του Α.Τ. και του Τ.Σ.Φ. Σαπών και την συστέγασή τους στο κτίριο της
πρώην Δ.Ο.Υ. Σαπών, με σκοπό οι Αστυνομικές μας Υπηρεσίες να στεγαστούν σε έναν
αξιοπρεπή
χώρο που θα μπορεί με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να πληροί τους κανόνες ασφάλειας
αστυνομικών
κτιρίων, αλλά και να εξοικονομηθεί με τον τρόπο αυτό αστυνομικό προσωπικό ώστε να
διατεθεί
στην συνέχεια στην αστυνόμευση της περιοχής. Προσφάτως ενημερωθήκαμε ότι το
συγκεκριμένο
κτίριο παραχωρήθηκε στον Δήμο Μαρώνειας - Σαπών. Παρακαλούμε για την από μέρους
σας κοινή
προσπάθεια με την Ένωσή μας , ώστε να καταστεί επιτέλους δυνατή η μεταστέγαση των
Αστυνομικών
μας Υπηρεσιών στο συγκεκριμένο χώρο, γεγονός που και πολλά προβλήματα των
συναδέλφων μας
θα επιλύσει και στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών θα συντελέσει θετικά, αλλά και θα
ενισχύσει
τις δυνατότητες της εμφανούς αστυνόμευσης στην περιοχή. 7.Απόσυρση των υπηρεσιακών
οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία καθώς και εκείνων που λόγω των
πολλών χιλιομέτρων που έχουν διανύσει ,έχουν υψηλό κόστος συντήρησης-επισκευής
βλαβών και
αντικατάσταση τους. 8.Αντικατάσταση του μη λειτουργικού ή ελλιπή υλικοτεχνικού
εξοπλισμού όπως, αλεξίσφαιρα γιλέκα ,
φακοί , ασύρματοι πομποδέκτες ,κράνη και στολές δικυκλιστών, κράνη με
προσαρμοζόμενες
αντιασφυξιογόνες μάσκες και ασπίδες διμοιρίας υποστήριξης που είναι απαραίτητος για
την ορθή
και ασφαλή εκτέλεση υπηρεσίας . 9.Τοποθέτηση αναμεταδότη ραδιοεπικοινωνιών σε
ελληνικό έδαφος κοντά στο Μεθοριακό σημείο
διαβατηριακού ελέγχου Νυμφαίας ,ώστε να είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία των εκεί
συναδέρφων
με το κέντρο . 10. Λειτουργία της ήδη ιδρυθείσας με το π.δ. 25/11.04.2011 , που
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μνημονεύεται και στο
π.δ. 7/2017 άρθρο 68 παρ.δ , αυτοτελούς Υπηρεσίας Μεταγωγών Δικαστηρίων στην έδρα
της Δ.Α.
Ροδόπης και επάνδρωσή της με προσωπικό προερχόμενο από άλλες Διευθύνσεις
Αστυνομίας ως
νεοϊδρυθείσα Υπηρεσία. 11.Ίδρυση και λειτουργία Αστυνομικού Σταθμού ή Αστυνομικού
Τμήματος Διαβατηριακού ελέγχου,
με προσδιορισμό ικανού αριθμού οργανικών θέσεων για την εύρυθμη λειτουργία της
Υπηρεσίας
και στελέχωσή της με τη διαδικασία της νεοϊδρυθείσας υπηρεσίας με παράλληλη μεταφορά
της
σε κατάλληλο σημείο εντός Ελληνικού εδάφους ώστε ο έλεγχος να είναι ασφαλέστερος για
τους
πολίτες αλλά και για τους αστυνομικούς, οι οποίοι αυτήν τη στιγμή όντας άοπλοι εκτίθενται
σε υπαρκτό και πραγματικό κίνδυνο. 12.Ίδρυση Αστυνομικού Σταθμού στην παραλιακή ζώνη
του νομού με δεδομένο ότι είναι η
περιοχή του νομού μας που παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον και
επισκεψιμότητα . Το Δ.Σ. της Ένωσής μας , αγωνίζεται για την επίλυση των προβλημάτων
που καταγράφονται στο
παρών υπόμνημα και κύριο μέλημά του είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των μελών
μας
και η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους συμπολίτες μας. Ελπί
ζουμε ότι σε αυτήν μας την προσπάθεια θα είστε αρωγός και με τις δικές σας ενέργειες
θα συμβάλλετε στην επίλυση των προβλημάτων αυτών. Επίσης γνωρίζεται ,ότι τα μέλη
μας ,παρά τις αντίξοες συνθήκες ,τις υπηρεσιακές ιδιαιτερότητες
της περιοχής μας και τα ελλιπή υλικοτεχνικά μέσα ,καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια
,με περίσσιο
φιλότιμο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ,ώστε να εμπεδώσουν αίσθημα
ασφάλειας στους συμπολίτες μας. Όμως και η διοίκηση έχει το υπηρεσιακό καθήκον ,να
τηρεί πιστά τους Νόμους και τα Προεδρικά
Διατάγματα που αφορούν τα θεσπισμένα εργασιακά δικαιώματα του αστυνομικού
προσωπικού και γι ’
αυτό ,λόγω του θεσμικού σας ρόλου ,παρακαλούμε να δώσετε στους Διοικητές των
Υπηρεσιών σχετικές
οδηγίες για την μη καταστρατήγηση των δικαιωμάτων αυτών .
ΓΙΑ
ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤ
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