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ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 42/2020

Προς: 1) Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη
( ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
Κοιν: 1) Υπαρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Ανδρέα Δασκαλάκη
( ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
2) Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Λαγουδάκη
(ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
3) Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης
Υποστράτηγο κ. Αντώνιο Ρουτζάκη
4) Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων Ταξίαρχο κ. Γεώργιο
Λυμπινάκη
5) Π.Ο.ΑΣ.Υ.
6) Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Χανίων
7) Υπηρεσίες – Μέλη μας
ΘΕΜΑ: «Μεταγωγές κρατουμένων από το Τμήμα Μεταγωγών
Δικαστηρίων Χανίων».
Εν έτει 2017 ιδρύθηκε το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Χανίων,
στα πλαίσια της τότε Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. Από
την πρώτη ημέρα ίδρυσης του, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα
στελέχωσης από ανθρώπινο δυναμικό αλλά και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
Για τα συγκεκριμένα προβλήματα υποστελέχωσης σε ανθρώπινο
δυναμικό, αναφερθήκαμε σε προηγούμενες μας επιστολές προς τη
Φυσική Ηγεσία και ομοίως όσον αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό,
ζητήσαμε με την υπ’ αρίθ. 52/2019 από 12-04-2019 επιστολή μας στον
τότε Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, την ΑΜΕΣΗ διάθεση ειδικά διαμορφωμένου
λεωφορείου (28άρι με κελιά), αποκλειστικά κατάλληλου για μεταγωγές
ποινικών κρατουμένων, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες
ασφαλείας και αυτοπροστασίας των συναδέλφων μας, αντίστοιχο των εν
θέματι Υπηρεσιών της Αττικής.
Μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία θετική εξέλιξη στο θέμα αυτό
ενώ παράλληλα διαιωνίζονται και άλλα υπάρχοντα προβλήματα των
συναδέλφων μας στην εν λόγω Υπηρεσία.
Συγκεκριμένα οι συνάδελφοί μας που συμμετέχουν στις μεταγωγές
κρατουμένων από και προς τα Χανιά χρησιμοποιούν αναγκαστικά το
πλοίο της Γραμμής. Τα πλοία της ΑΝΕΚ LINES αναχωρούν στις 22:00΄
από Χανιά και φτάνουν στο Λιμάνι του Πειραιά στις 06:30΄. Εν συνεχεία
οι συνάδελφοί μας μαζί με τους μεταγόμενους κρατουμένους

μεταβαίνουν στην έδρα της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων
Αττικής (ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.) όπου παραδίδουν τους κρατούμενους και
αποχωρούν περί ώρα 08:00΄.
Ως γνωστόν η πολιτική των ξενοδοχείων όσον αφορά τα Check In
ορίζουν ως συγκεκριμένη ώρα την 14:00΄. Γεγονός που σημαίνει ότι οι
συνάδελφοί μας από τις 08:00΄έως τις 14:00΄πρέπει να περιφέρονται
στους δρόμους της πρωτεύουσας με μία βαλίτσα στο χέρι και αφού έχουν
ήδη εργαστεί τουλάχιστον οκτώ (8) ώρες άυπνοι στο πλοίο της Γραμμής
φυλάγοντας τους μεταγόμενους κρατούμενους.
Παράλληλα την επομένη λόγω της μίας (1) μόνο προβλεπόμενης
διανυκτέρευσης πρέπει να αναχωρήσουν από το ξενοδοχείο στο οποίο
διαμένουν την 12:00΄, λόγω της πολιτικής των ξενοδοχείων όσον αφορά
τα Check Out. Εν συνεχεία από τις 12:00΄έως την 18:00΄, ώρα άφιξης
τους στην έδρα της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α., προκειμένου παραλάβουν νέους
κρατούμενους για μεταγωγή τους προς τα σωφρονιστικά καταστήματα
των Χανίων, θα πρέπει και πάλι να περιφέρονται στους δρόμους της
Αθήνας πριν από την έναρξη της μεταγωγής δηλαδή και ενώ μπροστά
τους έχουν και πάλι 8ωρη φύλαξη κρατουμένων εντός του πλοίου, το
οποίο αναχωρεί στις 21:00΄από Πειραιά προς Χανιά.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σωματική και πνευματική κούραση των
συναδέλφων μας πριν καν αναλάβουν βάρδια μεταγωγής κρατουμένων
από Αθήνα προς Χανιά, με ότι αυτό συνεπάγεται καθώς μεταφέρουν
επικίνδυνους ποινικούς κρατούμενους που πάντα στο πίσω μέρος του
μυαλού τους βρίσκεται η ιδέα της απόδρασής τους.
Θεωρούμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε, την απόδραση επικίνδυνων
ποινικών κρατουμένων την 09-05-2018 στο Λιμάνι του Πειραιά κατά τη
μεταγωγή τους στα Χανιά και την ευτυχή κατάληξη των ερευνών για τον
εντοπισμό τους, χάριν των προσπαθειών των συναδέλφων του ίδιου του
Τμήματος Μεταγωγών – Δικαστηρίων Χανίων αλλά και ανδρών της
Ε.Κ.Α.Μ. Ως πότε όμως θα μας καλύπτουν τα ευχολόγια και οι κατόπιν
εορτής υπερπροσπάθειες των συναδέλφων μας;
Ως εκ τούτου ζητούμε την αλλαγή του υπάρχοντος καθεστώτος από μία
(1) προβλεπόμενη διανυκτέρευση καταλύματος σε δύο (2) έτσι ώστε να
επιτρέπεται η παραμονή των συναδέλφων μας σε δωμάτιο καταλύματος
κατά το χρονικό διάστημα 12:00΄-18:00΄της δεύτερης ημέρας παραμονής
στους στην Αθήνα. Πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης θα πρέπει να
είναι το πνεύμα της παραγρ. 3 της υπ’ αρίθ. 7010/5/116 από 29/09/2010
Διαταγής Α.Ε.Α./Κ.Ο.Α.Δ./Δ.Α.Π., το οποίο προβλέπει ότι η αύξηση
του υπηρεσιακού ενδιαφέροντος και η αποδοτικότητα του προσωπικού
προϋποθέτουν τη μη καταπόνησή του, χωρίς αποχρώντες λόγους και την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του. Παράλληλα αναφερόμαστε μόνο
στους συναδέλφους μας του Τμήματος Μεταγωγών – Δικαστηρίων
Χανίων επομένως το οικονομικό κόστος αυτής της αλλαγής είναι
ελάχιστο.
Για το Δ.Σ.
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