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ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 331/10

Κομοτηνή, 13-09-2010

Προς: Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ Π.Δ.100/03 &Π.Δ. 394/01»

Το Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν. Ροδόπης, καταγγέλει την συνεχή αυθαιρεσία της Γ.Α.Δ.Θ. η οποία
μετά τα καταγγελόμενα στο υπ΄αριθ. 330/10 από 09-09-2010 έγγραφό μας, συνεχίζει να
παραβιάζει τις ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα , την 12-09-2010 προέβη σε θεώρηση
προς αναχώρηση των φύλλων πορείας της Διμοιρίας Υποστήριξης της Α.Δ.Ροδόπης ,
διατάσσοντάς την σε αυθημερόν αναχώρηση από Θεσ/νίκη για Κομοτηνή , αμέσως μετά την
εκτέλεση νυχτερινής υπηρεσίας 22.00΄- 06.00΄ την 11/12-09-2010 καταστρατηγώντας τα
Π.Δ.394/01 & 100/03.

Διέταξε δηλαδή τους συναδέλφους που μόλις τελείωσαν από οκτάωρη νυχτερινή υπηρεσία ,
να προβούν σε διάνυση χιλιομετρικής απόστασης διακοσίων ογδόντα χιλιομέτρων, με
υπηρεσιακό όχημα ο οδηγός του οποίου προερχόταν από εκτέλεση νυχτερινής υπηρεσίας ,
χωρίς να νοιάζεται διόλου για την ασφάλεια του ταξιδιού τους αλλά και του υπηρεσιακού
οχήματος. Οι συνάδελφοι ένεκα αυτού , διατέθηκαν ξανά προς εκτέλεση υπηρεσίας την
13-09-2010 από τις οργανικές τους Υπηρεσίες.
Επίσης καταγγέλει τον Διοικητή του 1ου Τμήματος Τροχαίας Θεσ/νίκης , για
καταστρατήγηση του άρθρου 1&7 του Π.Δ.394/01 , διότι σύμφωνα με υποβληθέντα στην
Ένωσή μας παράπονα μελών μας που διατέθηκαν στην ανωτέρω Υπηρεσία προς ενίσχυση
ενόψει Δ.Ε.Θ., η ανακοίνωση της υπηρεσίας της 08-09-2010 έγινε μετά την 23.00΄ώρα της
07-09-2010, για την 09-09-2010 έγινε μετά την 00.30΄ώρα της 09-09-2010 και για την
10-09-2010 έγινε μετά την 01.00΄ ώρα της 10-09-2010.
Σημειωτέον ότι παρότι κάποιοι από τους συναδέλφους διατασσόταν από την Υπηρεσία
τους σε πρωϊνή βάρδια, ήταν αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να ξενυχτούν μέχρι και την
01.00΄ώρα προκειμένου να ενημερωθούν για την ώρα και το σημείο που θα εκτελούσαν
υπηρεσία.
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Τα καταγεγραμμένα στα Π.Δ. δικαιώματά μας , είναι αποτέλεσμα διαρκών
συνδικαλιστικών αγώνων και δεν πρέπει να επιτρέψουμε αμαχητί να παραβιάζονται από την
εκάστοτε διοίκηση και μάλιστα χωρίς ποτέ αυτή να καλείται να «πληρώσει» το κόστος των
πράξεων της.
Εξάλλου , παρότι η Δ.Ε.Θ. δεν αποτελεί έκτακτο γεγονός ,κάθε φορά παρουσιάζονται τα
ίδια προβλήματα και πάντα σε βάρος των συναδέλφων μας, χωρίς ίχνος μέριμνας από την
πλευρά της Διοίκησης για την βελτίωση των συνθηκών.
Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας αρμοδίως στον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας .
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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