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ΠΡΟΣ
- Υπουργό δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαο Δένδια

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Κύριε Υπουργέ
Το τελευταίο διάστημα σε Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης της ΑΔ
Αλεξανδρούπολης και ΑΔ Ορεστιάδας πραγματοποιήθηκαν δύο αποδράσεις
λαθρομεταναστών από τα κρατητήρια τους. Και από τις δύο περιπτώσεις
κατηγορούνται συνάδελφοι μας και μάλιστα οι δύο από αυτούς τελούν σε
κατάσταση διαθεσιμότητας από την τελευταία που έλαβε χώρα στο Τ.Σ.Φ.
Ισαακίου την περασμένη εβδομάδα.
Δύο συνάδελφοι μας οι οποίοι αποσπάστηκαν από τις Υπηρεσίες τους από άλλες
Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας στην ΑΔ Ορεστιάδας στα πλαίσια της
ενίσχυσης της περιοχής λόγω του όγκου των μεταναστευτικών ροών αυτή τη
στιγμή βρίσκονται εκτός Υπηρεσίας λόγω των παραλείψεων και της
ακαταλληλότητας των κρατητηρίων της εν λόγω Υπηρεσίας.
Την 8-6-2012 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων και το Σωματείο
Ειδικών Φρουρών Αττικής επισκέφτηκε την περιοχή του Έβρου και τις εκεί
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης. Συνομίλησε με εργαζόμενους , διαπίστωσε
ελλείψεις και παραλείψεις τις οποίες μεταβίβασε στον εκεί Αστυνομικό Διευθυντή,
ζητώντας συγκεκριμένα για την Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης Ισαακίου την
αναστολή λειτουργίας της λόγω της ακαταλληλότητας των κτηριακών
εγκαταστάσεων έως ότου διασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις
ασφάλειας και κράτησης των κρατουμένων όπως και οι απαραίτητες
προϋποθέσεις διαχείρισης των συλληφθέντων. Διαβεβαιώθηκε από την
προϊστάμενη τοπική Ηγεσία πως δεν θα κρατηθεί εκεί κανένας ποινικός
κρατούμενος έως ότου να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Παρόλα αυτά όμως οι χώροι κράτησης εκεί, ακόμη και σήμερα συνεχίζουν να
λειτουργούν χωρίς φως εντός των κρατητηρίων χωρίς πλήρη οπτική επαφή του
χώρου από έξω, και χωρίς τις άκρως απαραίτητες συνθήκες λειτουργίας τους.
Σε αυτούς τους χώρους διατάχθηκαν σε Υπηρεσία οι συνάδελφοι να φυλάξουν
ποινικούς κρατουμένους και όπως αντιλαμβάνεστε και σεις δεν θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί η φύλαξη μέσα στο σκοτάδι και έξω από το κρατητήριο.
Χωρίς να ληφθούν ποτέ υπόψη οι καταγγελίες μας για τις σοβαρές παραλείψεις
στις κτηριακές εγκαταστάσεις και για την αδυναμία φύλαξης των εκεί
κρατουμένων αυτό που σήμερα μπορούν να προσφέρουν οι προϊστάμενοι στους
δύο συναδέλφους μας είναι μόνο η ηθική τους συμπαράσταση και η έκφραση της
λύπης τους για το περιστατικό.
Εμείς από την πλευρά μας ζητάμε λόγω της ανωτέρω παράθεσης του
ζητήματος την άρση της διαθεσιμότητας και των δύο συναδέλφων και την
άμεση επιστροφή τους στις Υπηρεσίες της έδρας τους. Οι συνάδελφοι σήμερα
παραμένουν στον τόπο της απόσπασης στερούμενοι της ιδιότητας τους και
καλούνται λόγω των διατάξεων (άρθρο 18 παρ. 8 του ΠΔ 120/08 ) να
καταβάλλουν υπέρογκα έξοδα από την τσέπη τους σε ξενοδοχεία και σίτιση λόγω
της διαθεσιμότητας.
Οι ευθύνες σήμερα θα πρέπει να βαρύνουν τους υπεύθυνους για την διασφάλιση
των ασφαλών συνθηκών κράτησης και όχι στους δύο συναδέλφους που
διατάχθηκαν για λίγες ημέρες να προσφέρουν στα σύνορα κάτω από ανασφαλείς
συνθήκες.
Διερωτηθήκαμε και στο παρελθόν και σήμερα πως είναι δυνατόν να
απορροφούνται υπέρογκα ποσά μέσω των Ευρωπαϊκών ταμείων για τις κτηριακές
εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης στον Έβρο και να
υπηρετούμε σε Υπηρεσίες «τρώγλες» , επικίνδυνες για μας , τους κρατουμένους
και την εργασία μας.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων θα αναμείνει την
διασταύρωση των παραταθέντων στοιχείων από μέρους σας και τις
απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να λάβετε μετά την αξιολόγησή τους.
Σε
διαφορετική
περίπτωση,
είμαστε
υποχρεωμένοι
να
συμπαρασταθούμε τους συναδέλφους μας όχι μόνον ηθικά αλλά και
εμπράκτως προσφεύγοντας στην δικαιοσύνη απλά και μόνον γιατί
πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο αλλά και για να διασφαλίσουμε την
εργασία σε αυτούς που εκτελούν υπηρεσία σήμερα στον ίδιο χώρο.

