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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Αξιότιμοι συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες συναντήσεις που
πραγματοποίησε κλιμάκιο της Ε.Σ.Φ.Ν.Α με αφορμή τις εξελίξεις που υπάρχουν με
το θέμα της <<Αμυγδαλέζας>>.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤ.ΔΙΕΥΘ.ΑΤΤΙΚΗΣ
1.

Συνάντηση είχαν μέλη της Ε.Σ.Φ.Ν.Α με τον Αττικάρχη Υπο/τηγο
κ.Μιχαιρίνα για να του εκθέσουν τον μεγάλο τους προβληματισμό για την
απόφαση όπου, αστυφύλακες αποκλειστικά από την Δ.ΑΛ.Α θα αποσπαστούν
για να στελεχώσουν την καινούργια πτέρυγα στα κρατητήρια της
Αμυγδαλέζας. Συζητήθηκε διεξοδικά ότι με αυτό τον τρόπο απογυμνώνεται
μια ολόκληρη Διεύθυνση από προσωπικό και ζητήθηκε σε πρώτη φάση η
μείωση των ατόμων που θα στελεχώνουν την εν λόγω πτέρυγα λόγω
αυξημένου όγκου αρμοδιοτήτων και εργασιών που εκτελείται στην Δ.ΑΛ.Α .
Λάβαμε την δέσμευση ότι θα γίνει το ανθρωπίνως δυνατό για να διευθετηθεί
το ζήτημα.
Επίσης για το ζήτημα ενημερώθηκε ο υπασπιστής και το γραφείο του
κ.Υπουργού.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.ΑΛ.Α
2.

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διευθυντή της Δ.ΑΛ.Α
Ταξίαρχο κ.Μπάκα. Το κλιμάκιο της Ε.Σ.Φ.Ν.Α εξέφρασε τα έντονα
παράπονα για την νέα ανάληψη καθηκόντων ,στο ήδη φορτωμένο πρόγραμμα
αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης, που έχουν ως αποτέλεσμα την κακή
λειτουργία ελλείψει προσωπικού και συντόμως με την επαναλειτουργία των
κρατητηρίων θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Λάβαμε κι εκ μέρους του
κ.Ταξίαρχου την δέσμευση για μια σωστή και δίκαιη λύση όσον αφορά τον
αριθμό του προσωπικού που θα προέρχεται από την Δ.ΑΛ.Α .Επίσης για το
έτερο θέμα που έχει προκύψει ,ότι συνάδελφοι βρίσκονται στον ίδιο χώρο με
κρατούμενους που προαυλίζονται, ο κ.Ταξίαρχος εξέφρασε τη συμπαράσταση
του λέγοντας πως το πρόβλημα θα λυθεί με την επικείμενη εγκατάσταση
σκοπιών φύλαξης.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ
3.

Το Δ.Σ της Ε.Σ.Φ.Ν.Α πάντα με γνώμονα το συμφέρον του συνάδελφου
και λαμβάνοντας υπόψη την κακή οικονομική συγκυρία που βιώνουμε
παρενέβη καταλυτικά όσον αφορά την μετακίνηση των συναδέλφων στα
κρατητήρια της Αμυγδαλέζας. ΖΗΤΗΣΕ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΕ την εφαρμογή σε

όλες τις βάρδιες υπηρεσιακού οχήματος για την εξυπηρέτηση και
μεταφορά των συναδέλφων.
Το Δ.Σ της Ε.Σ.Φ.Ν.Α θα επανέλθει με νέο ενημερωτικό δελτίο για εξελίξεις που θα
υπάρξουν στο συγκεκριμένο θέμα.
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