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ΘΕΜΑ: Επιστολή των αδαπάνως αποσπασμένων της επιχείρησης “ΑΣΠΙΔΑ”
Πρόταση αύξησης οργανικών θέσεων στην Δ.Α. Αλεξανδρούπολης
Κύριε Υπουργέ, Κύριε Αρχηγέ
Όπως γνωρίζετε το τελευταίο χρονικό διάστημα οι αποσπασμένες δυνάμεις στο Ν. Έβρου μειώνονται
χωρίς να διαφαίνεται ανάλογη μείωση πίεσης από τις μεταναστευτικές ροές στα σύνορα μας καθώς
μάλιστα έπειτα από την υποχώρηση των πλημμυρών και την καλυτέρευση των καιρικών συνθηκών
όλα τείνουν σε αύξηση της πίεσης. Πρόσφατα λάβαμε επιστολή των αδαπανώς αποσπασμένων
συναδέλφων μας στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΑ» που περιγράφει την αγωνία τους όσο αφορά τον
εργασιακό τους βίο αλλά και την ανάγκη για την συνέχιση της προσφοράς τους στο καθήκον της
φύλαξης των συνόρων μας (την οποία και σας παραθέτουμε). Με αφορμή των παραπάνω
δεδομένων επανερχόμαστε, άλλη μία φορά και έπειτα από τη σειρά εγγράφων και συζητήσεων που
υπήρξαν όλα αυτά τα χρόνια, να αιτηθούμε εκ νέου μία σειρά ενεργειών που αποσκοπούν στην
άμεση επίλυση καταστάσεων αλλά και να ενισχύσουν τον κοινό μας σκοπό, που δεν είναι άλλως,
από την αποτελεσματικότητα της φύλαξης των συνόρων μας και την εύρυθμη λειτουργία των
υπηρεσιών.
Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη:
α) την αύξηση των οργανικών θέσεων (τουλάχιστον στο διπλάσιο) στο Τ.Δ.Ε. Κήπων καθότι το
υφιστάμενο οργανόγραμμα του Τμήματος βασίζεται στις ανάγκες τις δεκαετίας του 1980.
β) την επανίδρυση του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού με αύξηση των οργανικών θέσεων
ως νέα Υπηρεσία, βάση των συνθηκών και αναγκών που έχουν προκύψει από την τελευταία
αναδιάρθρωση αλλά και έπειτα από τα γεγονότα του Μαρτίου του 2020.
γ) την συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις παντός τύπου για τους συναδέλφους μας που τελούν σε καθεστώς
απόσπασης.

Επίσης θεωρούμε ότι η πρόκριση των αιτημάτων μας θα απελευθερώσει δυνάμεις των υπόλοιπων
υπηρεσιών της Δ.Α. Αλεξανδρούπολης για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους που
αφορούν την διασφάλιση της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας.
Σε κάθε περίπτωση το Σωματείο μας θα βρίσκεται στην διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία επί
των θεμάτων αυτών καθώς ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας στα εύλογα αιτήματα μας.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
«Είναι γνωστό σε όλη την επικράτεια ότι η Πολιτική αλλά και η Φυσική ηγεσία πράττουν ότι είναι
δυνατό για την ενίσχυση αλλά και τη φύλαξη τον συνόρων μας με τη δημιουργία του νέου φράκτη, την
επέκταση και επισκευή του υφιστάμενου, τη δημιουργία κέντρων επιχειρήσεων για άμεση ενημέρωση
για την κατάσταση που επικρατεί εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο κατά μήκος του ποταμού
Έβρου, τις προσλήψεις νέων Συνοριακών Φυλάκων καθώς και την ανανέωση το στόλου των
οχημάτων. Από το 2010 έως και σήμερα, έχουν αποσπαστεί ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ σε υπηρεσίες
ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ στις δύο Διευθύνσεις του νομού μας κατά μέσο όρο είκοσι τρεις χιλιάδες
(23.000) αστυνομικοί προκειμένου να ενισχύσουν την προστασία των συνόρων με το πρόγραμμα
ΑΣΠΙΔΑ χωρίς να υπολογίζονται οι περίπου τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιοι (4.500) αστυνομικοί οι
οποίοι βρέθηκαν εκτάκτως στην περιοχή μας ως επιπλέον ενισχυτική δύναμη στα γεγονότα που
διαδραματίστηκαν τον Μάρτιο του 2020. Ταυτόχρονα από τον Οκτώβριο του 2012, ήτοι σχεδόν
εννέα έτη, στις ίδιες υπηρεσίες και συγκεκριμένα στην Δ.Α Αλεξανδρούπολης, υπηρετούν εκατόν
εννέα (109) αστυνομικοί οι οποίοι συνδράμουν αδιάκοπα όλο αυτό το διάστημα στη φύλαξη των
συνόρων ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ καθώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία κατάγονται από τις
περιοχές του Έβρου, γνωρίζουν τον τομέα ευθύνης τους και τις μορφολογικές ιδιαιτερότητες που έχει,
με το πέρασμα των ετών έχουν αποκτήσει την κατάλληλη εμπειρία ώστε να μπορούν να
ανταποκρίνονται άριστα στα επιχειρησιακά αλλά και στα ανακριτικά τους καθήκοντα, δεν
επιβαρύνουν με περαιτέρω έξοδα το κράτος, ενισχύουν στην καθημερινότητα τους την τοπική
οικονομία αλλά και την κοινωνία του Έβρου καθώς δημιουργούνται νέες οικογένειες οι οποίες
επιθυμούν να παραμείνουν και να επενδύσουν στην περιοχή με ότι αυτό συνεπάγεται για το νομό
μας.
Σύμφωνα λοιπόν με όσα προαναφέρθηκαν είναι αδιαμφισβήτητο ότι υπάρχουν μακροχρόνιες
και σοβαρές ανάγκες στην περιοχή μας καθώς και ότι η ύπαρξη των αποσπασμένων με ιδία έξοδα
Αστυνομικών Υπαλλήλων αποτελεί κομμάτι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία των
Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης της Δ.Α. Αλεξανδρούπολης. Το καθεστώς «ομηρίας» στο οποίο
βρίσκονται εδώ και σχεδόν εννέα έτη οι ανωτέρω, δημιουργεί εμπόδια όπως:

Αποκλεισμός από εκπαιδεύσεις που αφορούν την εξειδίκευση σε χρήση θερμικών καμερών,
πλωτών μέσων, screening-debriefing, εξετάσεις για βαθμολογική εξέλιξη, την πρόσφατη δημιουργία
ειδικών ομάδων τύπου ΕΚΑΜ και πολλά άλλα. Αποτέλεσμα αυτού του προβλήματος είναι να
εκπαιδεύεται ΜΟΝΟ το μόνιμο προσωπικό (πρώην Συνοριακοί Φύλακες) οι οποίοι όσο άριστοι
γνώστες του αντικειμένου και αν είναι έχουν προληφθεί το 1999 και 2000 και σε λίγα χρόνια θα
αποστρατευτούν καθώς θα έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια εργασίας ή τα όρια ηλικίας
για συνταξιοδότηση. Οι αστυνομικοί οι οποίοι παραμένουν στην περιοχή μετέωροι τόσα χρόνια
αποτελούν τη γέφυρα ανάμεσα στις πρώτες σειρές Συνοριακών φυλάκων και της νέας σειράς μιας και
καταφέρνουν να συνδυάσουν την γνώση πάνω στη δύσκολη και απαιτητική φύση του επαγγέλματος
αλλά και το νεαρό της ηλικίας. Οι νέοι Συνοριακοί Φύλακες που εντάχτηκαν πρόσφατα στις
Υπηρεσίες, σαφώς και αποτελούν μια ανάσα για την ανανέωση του προσωπικού, όμως όπως είναι
απόλυτα λογικό υστερούν ακόμα σε εμπειρία.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ζητηθεί σε κάποιον ανακριτικό υπάλληλο να
επιστρέψει στην οργανική του θέση, δημιουργείται αυτομάτως δυσαναπλήρωτο κενό, πράγμα που
δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την διεκπεραίωση του τεράστιου όγκου δικογραφιών που υπάρχει
στις υπηρεσίες μας.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2017 με απόφαση της τότε κυβέρνησης το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης
Τυχερού, που αποτελεί ένα από τα τρία τμήματα πρώτης γραμμής στο νότιο Έβρο
υποβαθμίστηκε σε Γραφείο Συνοριακής Φύλαξης γεγονός που έπαιξε σημαντικό ρολό στην
αποδυνάμωσή του.
Με βάση λοιπόν τους ανωτέρω λόγους αιτούμαστε:

Την ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΥΧΕΡΟ, στα πλαίσια της
αναδιάρθρωσης της ΕΛ.ΑΣ όπως έχετε ανακοινώσει και την πραγματοποίηση έκτακτων
μεταθέσεων οι οποίες αποτελούν τη φυσική εξέλιξη της ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ πάντα
σύμφωνα με τον πίνακα μορίων των τακτικών μεταθέσεων (Αντικειμενικά Κριτήρια) και
προβλέπονται στο άρθρο 17 παρ. 1 εδαφ β΄ του Π.Δ 100/2003 <<Έκτακτες μεταθέσεις του
αστυνομικού προσωπικού μπορεί να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τον αριθμό
μορίων και το χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης, όταν υποβαθμίζεται
ή καταργείται Υπηρεσία ή ιδρύεται νέα. Στην τελευταία περίπτωση και εφόσον στη νέα Υπηρεσία
μετατίθεται προσωπικό από άλλη περιοχή μετάθεσης ,αυτό προέρχεται από τους οικείους πίνακες
μεταθέσεων κατά σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλύπτονται από τους
παραπάνω πίνακες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση, εφαρμοζομένων
κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 14,15 και 16 του παρόντος διατάγματος>>.

Προτείνουμε επίσης την αύξηση των οργανικών θέσεων στη Δ.Α Αλεξανδρούπολης έτσι ώστε
μέσω των τακτικών μεταθέσεων κάθε έτους το διαχρονικό αυτό πρόβλημα να λυθεί ΑΠΑΞ και
ΜΟΝΙΜΑ.
Θα σας θυμίσουμε ως ανάλογη περίπτωση την υπ’ αριθμ 1647/20/2730636 διαταγή με θέμα
<<Στελέχωση νεοϊδρυθεισών Υπηρεσιών>> που αφορούσε την ίδρυση: α) Α’ Σταθμού Τροχαίας
Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης β) Β’ Σταθμού Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης γ)
Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης της Δ.Α Λασιθίου και δ) Αστυνομικό Σταθμό Κρατικού Αερολιμένα
Ακτίου της Δ.Α Ακαρνανίας.
Τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης της Δ.Α Αλεξανδρούπολης επωμίζονται δυσανάλογο βάρος σε
σχέση με το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά και σε μεγάλο βαθμό η ομαλή λειτουργία τους
εξαρτάται από το προσωπικό του προγράμματος ΑΣΠΙΔΑ. Με ημίμετρα δε λύνεται οριστικά το
πρόβλημα, πόσο μάλλον με πολυέξοδες αποσπάσεις που παρά την συγχρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στοιχίζουν αρκετά στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι ανέξοδες και μόνιμες
μεταθέσεις αποτελούν την πραγματική και ουσιαστική λύση. Θέλουμε να λάβετε υπόψη την
αγωνία των κατοίκων του Έβρου αλλά και τη δική μας για τα προβλήματα της περιοχής μας και τις
ανάγκες που υπάρχουν εδώ και τόσα χρόνια έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ακόμα καλύτερα
οποιαδήποτε απειλή προκύψει για τα ΕΘΝΙΚΑ αλλά και τα ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ μας σύνορα.»
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