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Προς: Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής
κα Νικολάου Σοφία
(μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων - ΠΟΑΣΥ)
Κοιν. : α) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Καραμαλάκη Μιχαήλ
β) Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτ. Ελλάδας
Ταξίαρχο Μαρτζάκλη Απόστολο
γ) Διευθυντή Αστυνομίας Αχαΐας
Ταξίαρχο κ. Μιχαλόπουλο Γεώργιο
δ) Υπηρεσίες Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας – ΓΕΠΑΔΔΕ/Επιτελείο
ε) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων - ΠΟΑΣΥ
(μέσω ηλ. αλληλογραφίας και αλληλογραφίας PoL)

Θέμα: Μεταγωγές κρατουμένων από το Κατάστημα Κράτησης Πάτρας
προς Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
Κυρία Γενικέ,
Μετά από τις συνεχείς παρεμβάσεις μας και τις συναντήσεις μας,
επανερχόμαστε άλλη μια φορά στο ζήτημα της απεμπλοκής των Αστυνομικών
δυνάμεων της Αχαΐας από τις μεταγωγές κρατουμένων προς και από τα
νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής μας, τόσο για τακτικούς όσο και για έκτακτους
λόγους. Οι μεταγωγές αυτές άμεσα πρέπει να ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται
από τους ένοπλους και ένστολους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Εξωτερικής
Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης (ΥΕΦΚΚ), έργο το οποίο έχουν προσληφθεί
αλλά και εκτελούν σε ολόκληρη την χώρα πλην Πάτρας, Θεσσαλονίκης και
Αθήνας. Παρά τις καθυστερήσεις, που θεωρούμε ότι έλαβαν χώρα ένεκα του
πλήγματος που δέχθηκε η χώρα μας από την πανδημία, αναμένουμε μετά την
ανακοίνωση των χιλίων και πλέον προσλήψεων την τοποθέτηση ικανού αριθμού
υπαλλήλων ΥΕΦΚΚ στο Κατάστημα Κράτησης Πατρών και την άμεση απεμπλοκή
μας από τις μεταγωγές αυτές. Αναφέρουμε εδώ ότι και ο ίδιος ο Υπουργός ΠτΠ κ.
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στην Πάτρα μας
ενημέρωσε ότι οι προσλήψεις αυτές γίνονται και για την απεμπλοκή των
Αστυνομικών από τα πάρεργα αυτά (μεταγωγές κλπ).

Η Ένωση μας θα συνεχίζει να θυμίζει ότι καθημερινά μεγάλος αριθμός
Αστυνομικών της Αχαΐας απασχολείται με μεταγωγές σε νοσοκομεία και
δικαστήρια, όπως και σε έκτακτες διακομιδές ασθενών κατά τη διάρκεια της
ημέρας και της νύχτας στα κατά τόπους νοσοκομεία από τις φυλακές όπου
κρατούνται. Αποτέλεσμα, μεγάλη Αστυνομική δύναμη να αναλώνεται στις
μεταγωγές αυτές, ενώ θα μπορούσε να βρίσκεται στη διάθεση του κέντρου
επιχειρήσεων και της καθημερινής Αστυνόμευσης. Υπηρεσίες όπως η Άμεση
Δράση, η Ασφάλεια, η Τροχαία, η Ομάδα ΔΙΑΣ αλλά και περιφερειακές υπηρεσίες
όπως τα ΑΤ Καλαβρύτων, Ερυμάνθου, Αιγιάλειας και Ακράτας αναγκάζονται να
αποστέλλουν προσωπικό στο Τμήμα Μεταγωγών και Δικαστηρίων Πατρών ώστε
να βγει εις πέρας αυτό το πάρεργό, σε βάρος βέβαια της Αστυνόμευσης σε πόλεις
και χωριά της Αχαΐας.
Η Πολιτική ηγεσία πρέπει το συντομότερο δυνατό να απαλλάξει τους
Συναδέλφους από αυτή την καθημερινή πληγή για την τοπική Αστυνομία, η οποία
απασχολεί καθημερινά δεκάδες Αστυνομικούς με αλλεπάλληλες συνοδείες στα
νοσοκομεία καθόλη την διάρκεια της μέρας και της νύχτας. Αυτό το πάρεργο
πρέπει να σταματήσει το συντομότερο και ο Αστυνομικός να προσανατολιστεί
στο έργο του.

