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Θέμα: Λειτουργία και νέας ομάδας, ελέγχου ευπαθών ομάδων.
Κύριε Αρχηγέ,
Οι πολύπαθες Αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας κατά τον τελευταίο καιρό
δέχονται νέες επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις στην ελάχιστη Αστυνομική τους δύναμη.
Πρόσφατα παρεμβήκαμε σε εσάς σχετικά με την στελέχωση της νεοσύστατης
Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) της Αιγιάλειας. Η
συγκεκριμένη υπηρεσία αντί να συσταθεί με προσωπικό που μετατεθεί ή έστω αποσπαστεί
σε αυτή, επανδρώθηκε από Αστυνομικούς που ήδη αστυνόμευαν την ευρύτερη περιοχή
αφήνοντας τα Αστυνομικά Τμήματα, το Τμήμα Ασφαλείας και το Τμήμα Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων με ακόμα λιγότερο προσωπικό.
Αυτή την εβδομάδα ενημερωθήκαμε για την σύσταση νέα ομάδας ελέγχου
¨ευπαθών ομάδων¨ στην οποία καθημερινά ήδη μετακινούνται Αστυνομικοί από τα
Αστυνομικά Τμήματα της Πάτρας, το Τμήμα Τροχαίας Πατρών και την Κινητή Αστυνομική
Μονάδα Αχαΐας. Άλλη μια υπηρεσία η οποία θα αφαιρεί καθημερινά προσωπικό από τις
υπηρεσίες της Πάτρας, δημιουργώντας ένα νέο ανακάτεμα και σοβαρή δυσαρέσκεια του
προσωπικού.

Κύριε Αρχηγέ,
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας δίνει ιδιαίτερη έμφασή στον περιορισμό
του κάθε είδους πάρεργου και της καθημερινής διάθεσης των Αστυνομικών σε διάφορες
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υπηρεσίες. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας μας αυτής διακόπηκαν πρόσφατα οι
τακτικές και έκτακτες μεταγωγές των κρατουμένων στο Κ.Κ. Πατρών, δίνοντας μεγάλη
ανάσα στις υπηρεσίες της Αχαΐας. Όμως η δημιουργία αυτής της νέας ομάδας μας
επαναφέρει στα παλιά. Άραγε πως είναι δυνατόν ένας Αστυνομικός πχ του Τμήματος
Τροχαίας της Πάτρας να διατίθεται μέσα στην εβδομάδα εκτός από την υπηρεσία του και
σε α) ενίσχυση του Τμήματος Μεταγωγών και Δικαστηρίων Πατρών β) ενίσχυση της
Κινητής Αστυνομικής Μονάδας Αχαΐας και γ) ενίσχυση της νέας ομάδας ελέγχου
¨ευπαθών ομάδων¨;

Κύριε Αρχηγέ,
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για την προσωπική σας παρέμβασή ώστε:
α) Να ενισχυθεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας με προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες
της περιοχής, ώστε όλες οι υπηρεσίες να είναι πλήρως στελεχωμένες, εξετάζοντας και το
ενδεχόμενο της αύξησης των οργανικών θέσεων στην περιοχή της Αχαΐας.
β) Να διατεθεί προσωπικό προσωρινά μέσω αποσπάσεων εκτός Αχαΐας και κατόπιν
μέσω μεταθέσεων για την επάνδρωση της ΟΠΚΕ Αιγιάλειας.
γ) Να καταργηθεί η νεοσύστατη ομάδα ελέγχου ¨ευπαθών ομάδων¨ και να ανατεθεί η
συγκεκριμένη αρμοδιότητα στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες ανά περιοχή ευθύνης, αν
κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη επιπλέον ελέγχου συγκεκριμένων διακριτών ομάδων
πολιτών.
δ) Να μην υπάρξει η οποιαδήποτε σύσταση νέας υπηρεσίας εάν δεν υπάρχει ανάλογη
ενίσχυση της Αχαΐας με προσωπικό.
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