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Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
Τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
Τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
Τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ηπείρου Ταξίαρχο κ. Κωνσταντίνο ΔΟΥΒΑΛΗ
Τον Διευθυντή Αστυνομίας Άρτας Ταξίαρχο κ. Γεώργιο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Αφαίρεση οργανικών θέσεων από τη Δ.Α. Άρτας»
Με μία αφνιδιαστική κίνηση, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊου που αντιμετωπίζει η χώρα μας, το
Αρχηγείο μας αποφάσισε την μεταφορα τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων από την Διεύθυνση Αστυνομίας
Άρτας στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων προς ενίσχυση του Αστυνομικού Σταθμού Αερολιμένα ο
οποίος πρόσφατα ιδρύθηκε.
Δυστυχώς για άλλη μία φορά, οι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας αντιμετωπίζονται ως
«πολίτες β΄ κατηγορίας», αφού υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά είναι ο μοναδικός δήμος στη
χώρα χωρίς Αστυνομικό Τμήμα, οπότε οι αστυνομικές υπηρεσιες της έδρας μας είναι επιφορτισμένες με
την αστυνόμευση δύο δήμων με ιδιαίτερα γεωγραφικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά και με μεγάλο
πληθυσμό.
Επίσης η ηγεσία δεν έλαβε καθόλου υπόψιν της ούτε τους πολλούς συναδέλφους μας και τις
οικογένειές τους, που υπομονετικά συλλέγουν τα μόριά τους, χρόνο με το χρόνο, με την ελπίδα ότι κάποια
στιγμή θα καταφέρουν να μετατεθούν και αυτοί στον τόπο συμφερόντων τους.
Ζητούμε την ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης με ταυτόχρονη επαναφορά των 6700 οργανικών
θέσεων που καταργήθηκαν τεχνηέντως με τον Ν. 4249/2014 και επιπλέον την ίδρυση αστυνομικού
τμήματος μικτής αρμοδιότητας στο Δήμο Νικολάου Σκουφά και η στελέχωσή της νεοϊδρυθείσας υπηρεσίας
να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 εδ. β΄ του Π.Δ. 100/2003, δηλαδή με έκτακτες
μεταθέσεις αστυνομικού προσωπικού από άλλη περιοχή μετάθεσης, το οποίο θα προέρχεται από τους
οικείους πίνακες τακτικών μεταθέσεων κατά σειρά προτεραιότητας και όχι από την υπάρχουσα και ελλιπή
δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας.

