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Αρ. Πρωτ.: 24/2017  

Θέμα: «Ενίσχυση με προσωπικό των σημείων ελέγχου διαβατηρίων της Δ.Α Ορεστιάδας».   

 

      Με διαταγή του Α.Ε.Α/Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων διατάχθηκαν οι συνάδελφοι 

που υπηρετούν στα σημεία ελέγχου διαβατηρίων-συνοριακά σημεία διέλευσης να 

διενεργούν από 07-04-2017 συστηματικούς ελέγχους κατά της είσοδο και κατά την έξοδο 

προσώπων, σύμφωνα με τον υπ’ αριθ.2017/458 Κανονισμός(ΕΕ) και 2016/399(Κώδικας 

Συνόρων Σένγκεν). 

     Από τις πρώτες ημέρες εκτέλεσης της διαταγής τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν 

στα σημεία ήταν πάρα πολλά, με πολύωρη αναμονή των διερχόμενων, έντονες 

διαμαρτυρίες προς τους ελεγκτές συναδέλφους, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ακόμη 

περισσότερο το έργο των καταπονημένων συναδέλφων, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να 

πληκτρολογούν στοιχεία στον Η/Υ καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιας τους, παραλείποντας 

να εκτελούν ουσιαστικό αστυνομικό έλεγχο.  

     Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι τα τρία σημεία ελέγχου διαβατηρίων που 

λειτουργούν στην Δ.Α Ορεστιάδας στελεχώνονται με: α) σημείο ελέγχου διαβατηρίων 

Ορμενίου δέκα(-10-) Αστυνομικούς, β) σημείο ελέγχου διαβατηρίων Καστανέων έντεκα(-

11-) Αστυνομικούς, γ) σημείο ελέγχου διαβατηρίων Κυπρίνου δέκα(-10-) Αστυνομικούς, 

όταν ο 2017/458 Κανονισμός(ΕΕ) και 2016/399(Κώδικας Συνόρων Σένγκεν) απαιτούν 

τουλάχιστον, ένα Αστυνομικό για είσοδο, ένα Αστυνομικό για έξοδο(‘α ζώνη ελέγχου) , 

ένας Αξιωματικός Υπηρεσίας ανά βάρδια(β’ ζώνη ελέγχου) και ένας Αστυνομικός για 

εξωτερικούς ελέγχους , γεγονός που αποδεικνύει ότι με το υπάρχων προσωπικό είναι 

αδύνατο να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στους ανωτέρω κανονισμούς. Επίσης από 26-04-

2017 στα σημεία ελέγχου διαβατηρίων θα υπηρετεί και υπάλληλος του Frontex, με ότι 

αυτό συνεπάγεται.  

      Με το προσωπικό που υπηρετεί ήδη στα σημεία ελέγχου διαβατηρίων είναι αδύνατον 

να εκτελεστούν τα διατασσόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθόσον υπάρχει 

μεγάλος κίνδυνος για την υγεία των συναδέλφων, είναι αδύνατον να δοθούν ημερήσιες 

αναπαύσεις και κανονικές άδειες, καθόσον πλησιάζει η καλοκαιρινή περίοδος όπου 

αναμένεται αύξηση της κίνησης και αν η τωρινή κατάσταση είναι τραγική, μπορείτε να 

αναλογιστείτε πως θα είναι τους καλοκαιρινούς μήνες.  
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      Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, απαιτείται άμεση ενίσχυση με 

προσωπικό των σημείων ελέγχου διαβατηρίων, καθόσον το αντικείμενο απαιτεί 

εξειδίκευση και εμπειρία. 
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