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«Μετακινήσεις-Αποσπάσεις Αστυνομικού Προσωπικού στην 

Α.Δ.Αλεξανδρούπολης» 

 

 Με αφορμή τις έντονες διαμαρτυρίες από μέλη της Ένωσής μας, θεωρούμε 

αναγκαίο να καταγγείλουμε την απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής 

αστυνομίας, με την οποία αποσπώνται εκατόν ενενήντα πέντε (195) συνάδελφοι 

αστυνομικοί (πρώην συνοριακοί φύλακες) από την Α.Δ.Καστοριάς στην 

αστυνομική διεύθυνση Aλεξανδρούπολης, προκειμένου να ενισχύσουν την 

παραπάνω διεύθυνση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης 

μετανάστευσης, ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. 

 Πρόκειται ουσιαστικά για απαράδεκτη απόφαση, η οποία σε καμία 

περίπτωση δεν λαμβάνει υπόψη, της Υπηρεσιακές ανάγκες του Νομού μας, 

οδηγώντας κυριολεκτικά στην διάλυση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσής μας, με 

την αφαίρεση επί δίμηνο του 35% της δύναμής της και στο κλείσιμο των 

Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου, Κορεστείων, Μεσοποταμίας , με 

ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα κορυφαία ζητήματα ασφάλειας του Νομού μας και 

την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. 

 Με δεδομένη και υπαρκτή την οικονομική ένδεια των συναδέλφων μας, οι 

οποίοι έχουν υποστεί ήδη τεράστια οικονομική αφαίμαξη από το πενιχρό τους 

εισόδημα, τα δυόμιση τελευταία χρόνια, διερωτάται και ο πλέον καλόπιστος, πως 

θα ανταπεξέλθουν με μια προκαταβολή από την παγία του ύψους των 500 ευρώ; 

Ποια η διοικητική μέριμνα για τους συναδέλφους; 

Που θα σιτίζονται; 

Που θα κοιμούνται; 

Θα μετατραπούν και οι ίδιοι σε «μετανάστες»; 

Κύριοι Συνάδελφοι του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Υ. 

α)Προτείνουμε άμεσα αγωνιστικές δυναμικές παραστάσεις διαμαρτυρίες- 

κινητοποιήσεις, υπό την αιγίδα της Π.Ο.Α.Σ.Υ., στις έδρες των είκοσι ένα (21) 

Αστυνομικών Διευθύνσεων που πλήττονται –αποδυναμώνονται από την 

παραπάνω Διαταγή του Αρχηγείου, ώστε να ακυρωθεί στην πράξη η άδικη αυτή 

διαταγή. 
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β)Για το ζήτημα της Ενίσχυσης της περιοχής του Νομού Έβρου 

επαναφέρουμε τις προτάσεις του συνόλου του Συνδικαλιστικού κινήματος, που 

δυστυχώς, παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις, καμία δεν υλοποιήθηκε όπως: 

1.Την άμεση μετάθεση όσων εθελοντών, ειδικών φρουρών και συνοριακών 

φυλάκων κατάγονται από την περιοχή και υπηρετούν σε άλλες περιοχές και 

όσων άλλων επιθυμούν ανεξαρτήτως κριτηρίων στις Αστυνομικές Διευθύνσεις 

Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδος, αδαπάνως για το Ελληνικό Δημόσιο 

κατ’εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που θεσπίστηκαν το περασμένο έτος 

αλλά έχουν τεθεί σε αδράνεια. 

2.Την άμεση απόσπαση όσων εθελοντών αστυφυλάκων, ειδικών φρουρών και 

συνοριακών φυλάκων κατάγονται από την περιοχή και υπηρετούν σε άλλες 

περιοχές και όσων άλλων επιθυμούν ανεξαρτήτως κριτηρίων στις Αστυνομικές 

Διευθύνσεις Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδος, αδαπάνως για το Ελληνικό 

Δημόσιο και με μοναδικό κριτήριο να μην χάνουν μόρια από την απόσπασή τους. 

γ)Κανείς δεν αμφισβητεί το μέγεθος του προβλήματος της παράνομης 

μετανάστευσης στην χώρα μας, πλην όμως το πρόβλημα δεν επιλύεται μόνον με 

αστυνομικά –κατασταλτικά μέτρα, αλλά απαιτεί μια μακροπρόθεσμη, ξεκάθαρη 

και σωστά επεξεργασμένη μεταναστευτική πολιτική, η οποία δυστυχώς 

παραμένει για πολλά χρόνια ζητούμενο στην πατρίδα μας. 

 

 

Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Αστυνομικών  

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Καστοριάς 

ΔΡΑΓΩΝΑΣ Κων/νος- ΜΩΥΣΙΔΟΥ Ελένη-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 

 

 

 

 


