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Kιλκίς 11-05-2021

Aρ.Πρωτ: 8/2021

Θέμα : Ενίσχυση του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Ευζώνων .
Προς : 1)Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ.
2)Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ.
Κωνσταντίνο ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ.
3) Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγο
κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ.
4)Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχο κ. Ασημάκη
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ.
5) Διευθυντή Αστυνομίας Κιλκίς, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Δημήτριο
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ.
6) Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Κοιν: Υπηρεσίες Δ.Α Κιλκίς.
Ως είναι γνωστό τo Τμήμα Διαβατηριακού Ελέχγου Ευζώνων της Δ.Α Κιλκίς
πραγματοποιεί διεξοδικούς ελέγχους στα σύνορα της χώρας με την Β. Μακεδονία. Κάθε
καλοκαίρι υποδέχεται χιλιάδες τουρίστες ,κατά συντριπτική πλειοψηφία από τις
Βαλκανικές χώρες, χωρών εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης και συνθήκης σένγκεν.
Παράλληλα με τον τουρισμό αποτελεί και το μεγαλύτερο χερσαίο σύνορα μεταφοράς
εμπορευμάτων προς τα Βαλκανια.
O διαβατηριακός έλεγχος που πραγματοποιείται κατά κύριο λόγω σε πολίτες εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα ιδιαίτερο αντικείμενο όπου απαιτεί κατάρτιση και
εμπειρία από το Αστυνομικό προσωπικό και κάθε καλοκαίρι απαιτείται η ενίσχυση του.
Μετά τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας covid-19 και το
άνοιγμα τω συνόρων, εκτός του διαβατηριακού ελέγχου θα απαιτείται πιο
εξειδικευμένος και ιδιαίτερος έλεγχος για τις προϋποθέσεις εισόδου των ταξιδιωτών
(πιστοποιητικά ελέγχων covid κτλ ) και θα χρειάζεται ενίσχυση με επαρκή αριθμό
αστυνομικών για να ενισχύσουν το Τ.Δ.Ε Ευζώνων περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά.
Σας θυμίζουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή Ειδομένης και Δοϊράνης υπάρχει αθρόα
διέλευση μεταναστών και προσφύγων καθώς και οτι λειτούργει κέντρο φιλοξενίας της Ν.

Καβάλας με 1400 φιλοξενούμενους..
Ο συνδυασμός των ιδιαίτερων συνθηκών των ελέγχων, με τον μικρό αριθμό
αστυνομικών που υπηρετεί στο Τ.Δ.Ε Ευζώνων, την αθρόα ροή προσφύγων –μεταναστών,
την λειτουργία του κέντρου φιλοξενία προσφύγων με 1400 άτομα και τις
προγραμματισμένες άδειες καλοκαιριού του Αστυνομικού προσωπικού,καθιστούν
επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης του Τ.Δ.Ε ΕΥΖΏΝΩΝ με αστυνομικό προσωπικό κατά
κύριο λόγω από άλλες περιφέρειας ανά την Ελλάδα κατά την διάρκεια της τουριστικής
περιόδου. Η εσωτερική ενίσχυση του τμήματος από τις υπόλοιπες Υπηρεσίες της Δ.Α
Κιλκίς τις αποδυναμώνει σημαντικά , με αποτέλεσμα η αστυνόμευση στα σύνορα αλλά
και στον αστικό ιστό της Περιφέρειας μας να είναι ανύπαρκτη.
Κατόπιν τούτων ζητάμε την ενίσχυση του Τ.Δ.Ε Ευζώνων με αστυνομικό προσωπικό
κατά κύριο λόγω από άλλες περιφέρειας ανά την Ελλάδα κατά την διάρκεια της
τουριστικής περιόδου.
Παρακαλούμε την ΠΟΑΣΥ για άμεση διαβίβαση του αιτήματος μας προς την ηγεσία
της ΕΛ.ΑΣ.

