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ΠΡΟΣ: -ΑΡΧΗΓΟ ΕΛ.ΑΣ

Αντιστράτηγο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

κ. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ Παναγιώτη
-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ
κ. ΤΟΣΚΑ Νικόλαο
-ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτριο
-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΑ
Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ
-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΕΑ
Υποστράτηγο ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ανδρέα
-Δ/NΣH AΣTYNΟMIΚΟΥ ΠPΟΣΩΠΙΚΟΥ AEA
Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΛAΔΟΜENΟ
-ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αντιστράτηγο κ. ΜΠΑΚΑ Αντώνιο
-ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΡΗΤΗΣ
Υποστράτηγο κ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Κων/νο
-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Εμμανουήλ
-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Α. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
-ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ: «Δημιουργία Κλιμακίου Τ.Α.Ε στην Ιεράπετρα Λασιθίου »
Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ,
Αρχικά θα θέλαμε να χαιρετίσουμε την πρωτοβουλία σας για την ίδρυση Κλιμακίου
Ιεράπετρας (ΚΑΕ) στον νομό μας, σε μια περιοχή που υπάρχει πρόβλημα στην
αστυνόμευση της, λόγω των υποστελεχομένων υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην
ευρύτερη εκεί περιοχή. Διατηρούμε όμως ενστάσεις όσον αφορά τον τρόπο στελέχωσής
του.
Η ίδρυση του από το υπάρχων προσωπικό του Τμήματος Αστυνομικών
Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Λασιθίου, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην ήδη
υποστελεχομένη Υπηρεσία.
Η υπάρχουσα δύναμη του Τ.Α.Ε. Λασιθίου είναι εξήντα (60) αστυνομικοί εκ των
οποίων:
- έντεκα (11) αποσπασμένοι σε Υπηρεσίες του Νομού μας καθώς και άλλων
όμορων Νομών.
• Δεκατέσσερις (14) στελεχώνουν το Κλιμάκιο της Σητείας,

τρεις (3) αστυνομικοί διατίθενται στο Α.Τ Αγίου Νικολάου
ένας (1) αστυνομικός διατίθενται στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Αγίου Νικολάου,
ένας (1) αστυνομικός διατίθενται στην ΟΕΠΤΑ Λασιθίου
ένας (1) αστυνομικός διατίθενται στο επιτελείο της Δ.Α Λασιθίου.
Από την υπολειπόμενη αυτή δύναμη:
• τρείς (3) αστυνομικοί διατίθενται στην φρούρηση του κτιρίου της Δ.Α Λασιθίου,
καθημερινώς,
• τέσσερις (4) αστυνομικοί διατίθενται στην φρούρηση του κτιρίου που στεγάζονται
το Τ.Α.Ε. Λασιθίου στην Νεάπολη.
Σκοπός αυτών των παραπάνω διαθέσεων, είναι η ενίσχυση των υποστελεχωμένων
Υπηρεσιών του Αγίου Νικολάου, όπου με την εφαρμογή της αναδιάρθρωσης και την
ελάχιστη ενίσχυση που δέχτηκαν με την κατάργηση του Α.Τ. Νεάπολης, αδυνατούσαν να
ανταπεξέλθουν στον διπλάσιο τομέα ευθύνης.
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι απομένουν είκοσι ένα (21) αστυνομικοί, μαζί
με τον διοικητή, υποδιοικητή και γραμματέα της Υπηρεσίας.
Άρα απομένουν δεκαοκτώ (18) αστυνομικοί που στελεχώνουν την Υπηρεσία Τ.Α.Ε.
Λασιθίου και έχουν εδαφικοί αρμοδιότητα αστυνόμευσης τον μεγάλο ορεινό όγκο των
Δήμων Αγίου Νικολάου, Οροπεδίου Λασιθίου και Ιεράπετρας.
Το ΚΑΕ Σητείας με τους δέκα οκτώ αστυνομικούς που έχει αυτή τη στιγμή, εκ των
οποίων οι τέσσερις είναι αποσπασμένοι από άλλες υπηρεσίες της Σητείας, ανταποκρίνεται
οριακά στην αστυνόμευση της περιφέρειας που του έχει ανατεθεί. Ας μην ξεχνάμε ότι ο
Τομέας αστυνόμευσης είναι ο μεγαλύτερος της Κρήτης και περιέχει εξήντα τέσσερα
χωριά, όπου οι μεταξύ τους αποστάσεις είναι τεράστιες και με δύσκολο οδικό δίκτυο.
Όπως αντιλαμβάνεστε, το να στελεχωθεί το ΚΑΕ Ιεράπετρας με δώδεκα
αστυνομικούς από το υπάρχον προσωπικό του ΤΑΕ Λασιθίου και του ΚΑΕ Σητείας,
μειώνοντας τις θέσεις, από δεκαοκτώ (18) αστυνομικούς που είναι παρόντες σε δώδεκα,
δεν εξυπηρετεί καθόλου, αντίθετα θα προσθέσει άλλες δυο προβληματικές υπηρεσίες
στην Δ.Α Λασιθίου.
Αναρωτιόμαστε επίσης, πως αυτά τα δυο κλιμάκια θα μπορέσουν να
ανταπεξέλθουν στις αρμοδιότητές τους με μόνο δώδεκα αστυνομικούς το καθένα από
τους οποίους κάποιοι θα είναι απόντες λόγω αδειών ή άλλων κωλυμάτων αλλά και
διάθεσης προσωπικού για φύλαξη των κτιρίων με τις συστεγαζόμενες υπηρεσίες,
πρακτικά αυτό είναι αδύνατο.
Σας θυμίζουμε ότι ο σκοπός της αναδιάρθρωσης ήταν η συγχώνευση Υπηρεσιών
ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες επανδρωμένες Υπηρεσίες για την αύξηση των
περιπολιών, που συνεπάγεται καλύτερη αστυνόμευση των περιοχών και την αύξηση του
αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.
Εδώ όμως παρατηρούμε ότι θα έχουμε πλέον την δημιουργία τριών ομάδων οι
οποίες θα είναι αδύνατο να ανταποκριθούν στο μοντέλο της ειδικής αυτής Υπηρεσίας ως
αρχικά είχε δημιουργηθεί για την αντιμετώπισης τους βαρύνουσας εγκληματικότητας,
καθώς έκαστη περιπολία πλέον θα αποτελείται από δύο αστυνομικούς ή και καθόλου σε
κάποιες περιπτώσεις, σε σύγκριση με το παρελθόν που οι περιπολίες της στελεχώνονταν
από πέντε αστυνομικούς έκαστη. Σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα και ειδικά σε αυτή
την παράγραφο, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να πληγεί σοβαρά το κύρος και η
αποτελεσματικότητα αυτής της καταξιωμένης και αναγνωρίσιμης Υπηρεσίας.
Ως Συνδικαλιστική οργάνωση που σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1264/82 και
του άρθρου 23 του Συντάγματος , έχει ως σκοπό την προάσπιση και την διασφάλιση των
εργασιακών δικαιωμάτων και συμφερόντων των αστυνομικών υπαλλήλων που υπηρετούν
στην Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου , σας προτείνουμε τα κάτωθι:
• Την ΑΝΑΣΤΟΛΗ της ίδρυσης του Κλιμακίου Ιεράπετρας έως ότου το
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι σε θέση να στελεχώσει με
προσωπικό με έκτατες μεταθέσεις εκτός νομού, γι΄ αυτό το σκοπό και
μόνο και
•
•
•
•

Να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις του ΤΑΕ Λασιθίου και ειδικά των δυο
κλιμακίων εκ των οποίων το καθένα να έχει τουλάχιστον δεκαοκτώ άτομα
ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους.
Τέλος, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε και των προσεχών
μισθολογικών μειώσεων που ως σώμα θα υποστούμε, σας ενημερώνουμε ότι μας βρίσκετε
αντίθετους και δεν θα ανεχτούμε πιθανό εξαναγκασμό των συναδέλφων μας να
μετακομίσουν και να αλλάξουν το τόπο μόνιμης κατοικίας τους, με ότι αρνητικό
συνεπάγεται αυτό σε οικονομικό , προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, πράγμα για το
οποίο σε προηγούμενες συναντήσεις μας με την πολιτική και φυσική ηγεσία, μας είχαν
αποκλείσει.
•

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ. Ν. Λασιθίου
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Χ. ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ

Μιχαήλ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

