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Από το πρακτικό της αριθμ.   12/2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΠΕΔ ΑΜΘ 

Αριθµ. Απόφασης:      36/2016    

Θέμα: “Έκδοση ψηφίσματος για κλείσιμο Αστυνομικών Τμημάτων στην 
Περιφέρειά μας” 

 Στην Θάσο σήμερα,  29 Αυγούστου 2016, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.00΄, 

συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ∆/ΑΜΘ), στο Δημοτικό Κτίριο «Καλογερικό», 

στον Λιμένα Θάσου, Δ/νση: Παλαιό Λιμάνι Θάσου, κατόπιν της  με Α.Π 477/23-8-

2016 πρόσκλησης-ημερήσιας διάταξης, του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ .Ευάγγελου Λαμπάκη , Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, που επιδόθηκε 

νόμιμα σε κάθε µέλος της, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.Δ 

75/2011 (ΦΕΚ 182 Α /22-8-2011)«ΠΕΔ & ΚΕΔΕ».  Με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν 

και οι Δήμαρχοι-μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ/ΑΘΜ, οι οποίοι δεν συμμετέχουν 

στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.  

Ύστερα από διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 21 µελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα 11 συγκεκριμένα : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Λαμπάκης Ευάγγελος, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος Δ.Σ 
2. Αθανασιάδης Θεόδωρος, Δημοτικ. Σύμβουλος Προσοτσάνης Γραμματέας Δ.Σ 
3. Μαμσάκος Χριστόδουλος, Δήμαρχος Δράμας , Μέλος Δ.Σ 
4. Μαυρίδης Βασίλειος: Δήμαρχος Ορεστιάδας  Μέλος Δ.Σ  
5. Τσομπανόπουλος Ευάγγελος: Δήμαρχος Νέστου Μέλος Δ.Σ 
6. Σωτηριάδου Αλεξάνδρα: Δήμαρχος Παρανεστίου  Μέλος Δ. Σ   
7. Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος:  Δήμαρχος Θάσου Μέλος Δ.Σ  
8. Καζάκου Φελίνα:  Δημοτική Σύμβουλος  Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ 
9. Γραβάνης Αντώνιος:   Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ  
10. Τσολακίδης Βασίλειος: Δημοτικός Σύμβουλος Αβδήρων Μέλος Δ.Σ 
11. Μιχαηλίδης Παύλος:  Δημοτικός Σύμβουλος  Αλεξανδρούπολης Μέλος ΔΣ  

 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσανάκα Δήμητρα, Δήμαρχος Καβάλας Αντιπρόεδρος Δ.Σ 
2. Αναστασιάδης Φίλιππος, Δήμαρχος Παγγαίου, Μέλος Δ.Σ 
3. Τσιτιρίδης Γεώργιος:  Δήμαρχος Αβδήρων Μέλος Δ.Σ  
4. Δαλακάκης Δημήτριος:Δήμαρχος Δοξάτου Μέλος Δ.Σ 
5. Γιαννόπουλος Βασίλειος: Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου Μέλος Δ.Σ 
6. Καδή Ισμέτ: Δήμαρχος Ιάσμου, Μέλος Δ.Σ 
7. Φιλόσογλου Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας Μέλος Δ.Σ 
8. Γκαράνης Ιωάννης:    Δημοτικός Σύμβουλος  Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ  
9. Σιμιτσής Κωνσταντίνος: Δημοτικός Σύμβουλος  Καβάλας Μέλος Δ.Σ 
10. Τσέπελης Εμμανουήλ:  Δημοτικός Σύμβουλος  Ξάνθης Μέλος Δ.Σ   
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Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι Δήμαρχοι –Μέλη της Γ.Σ της ΠΕΔ κ.κ. 1) Πουλιλιός 

Ευάγγελος Δήμαρχος Σουφλίου. 2)Σταυρίδης Ιωάννης Δήμαρχος Μαρωνείας Σαπών 

3)Βίτσας Αθανάσιος Δήμαρχος Σαμοθράκης και οι Πεταμίδης Χαράλαμπος, 

Αντιδήμαρχος Θάσου, Πλαφαδέλης Ιωάννης Αντιδήμαρχος Θάσου και ο  Γαλατούμος 

Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Σαμοθράκης  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής: 

Έπειτα ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος εκτός της ηµερήσιας διάταξης, προτείνει όπως το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά την παρούσα συνεδρίασή του, συζητήσει και λάβει 
απόφαση έκδοσης ψηφίσματος, σχετικά με το κλείσιμο Αστυνομικών Τμημάτων στην 
Περιφέρειά μας που προβλέπεται στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Ελληνικής 
Αστυνομίας που προωθεί η Κυβέρνηση, διότι αυτό εµφανίζεται ως κατεπείγον. 
 
Το ∆.Σ λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την οποία βρίσκει ορθή και 
δικαιολογηµένη, Βλέποντας και τις διατάξεις του Π.∆. 75/2011 (ΦΕΚ Α΄182/22-08-
2011) « ΠΕ∆ και ΚΕ∆Ε»  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο µ ό φ ω ν α 
Χαρακτηρίζει το παραπάνω θέµα ως κατεπείγον και συζητητέο κατά την παρούσα 
συνεδρίασή της.  
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το εκτός ηµερήσιας διάταξης Θέµα “Έκδοση 
ψηφίσματος για κλείσιμο Αστυνομικών Τμημάτων στην Περιφέρειά μας”, αναφέρει τα 
εξής: 
«Με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Αστυνομίας που προωθεί ο Υπουργός κ. 
Νίκος Τόσκας επέρχονται σαρωτικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με το σχέδιο, μπαίνει «λουκέτο» ή συμπτύσσεται 
περίπου το 40% των αστυνομικών τμημάτων, τμημάτων ασφαλείας και τμημάτων 
τροχαίας σε όλη την Ελλάδα, αφήνοντας πολλές παραμεθόριες περιοχές της χώρας 
χωρίς ουσιαστική ή με τουλάχιστον ελλιπή και απομακρυσμένη αστυνόμευση. Όσον 
αφορά τώρα στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, , καταργείται το 
Αστυνομικό Τμήμα και το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών στο Τυχερό.  
Οι φορείς της περιοχής Τυχερού, μετά από τον θόρυβο που δημιουργήθηκε από το 
σχέδιο προεδρικού διατάγματος που κυκλοφόρησε από τα τοπικά ΜΜΕ, και προβλέπει 
το κλείσιμο του Α.Τ Τυχερού , και την έντονη ανησυχία των πολιτών οι οποίοι είναι 
ανάστατοι με την είδηση , συγκάλεσαν σύσκεψη τοπικών φορέων για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών και συνυπόγραψαν το παρακάτω ψήφισμα. 
«Οι πολίτες του Τυχερού, οι οποίοι βιώνουν την υποβάθμιση του τόπου τους, από 
την βίαια προσάρτηση με το σχέδιο «Καλλικράτης» του δήμου τους σε αυτόν του 
Σουφλίου, βλέπουν με αγανάκτηση την μοναδική υπηρεσία που τους απέμεινε να 
οδεύει προς κλείσιμο. 
Το αίσθημα ασφάλειας που έχουν κυρίως οι ηλικιωμένοι κάτοικοι της Δ.Ε Τυχερού 
αντικαθίσταται με τον φόβο . 
Οι Φορείς 
Δ.Ε Τυχερού, Δ.Κ Τυχερού, Τοπικές κοινότητες, Αγροτικός Σύλλογος, Σύλλογος 
Επαγγελματιών, ΤΟΕΒ Τυχερού, ΑΣΚΓΕ Σπαραγγιών, Θεογένης Κοιν.Σ.Επ, 
Λαογραφικός πολιτιστικός σύλλογος, Σύλλογος Φεστιβάλ Νεολαίας» 
Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος προτείνει την έκδοση ψηφίσματος με αίτημα  το μη 
κλείσιμο του Αστυνομικού Τμήματος Τυχερού. 
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Το ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜΘ μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωμών, λαμβάνοντας υπόψη 
την εισήγηση του Προέδρου, την οποία βρίσκει ορθή και δικαιολογημένη, βλέποντας 
και τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2011( ΦΕΚ Α΄182/22-08-2011) « ΠΕΔ και ΚΕΔΕ» 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α 

 
Να εκδοθεί το παρακάτω ψήφισμα και να αποσταλεί στον υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη κ.Νίκο Τόσκα: 
« Η Π.Ε.Δ. ΑΜΘ εκφράζει την κάθετη αντίθεσή της στο κλείσιμο Περιφερειακών 
Αστυνομικών Τμημάτων στην ευαίσθητη ακριτική περιοχή μας. 
Τα περιφερειακά ακριτικά Αστυνομικά Τμήματα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα 
λόγω υποστελέχωσης, εντούτοις, το κλείσιμο τους, δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα. 
Τα Α.Τ πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργία και να αναβαθμιστούν. 
Το κλείσιμο τους δεν θα προσφέρει κανένα δημοσιονομικό όφελος , ίσως και να 
δημιουργήσουν πρόσθετες επιβαρύνσεις. 
Μια κοινωνία 4.500 κατοίκων,στο Τυχερό,με Γυμνάσιο –Λύκειο , υποκατάστημα 
τράπεζας , και πολλούς οικονομικούς μετανάστες , μια πολυπολιτισμική κοινωνία , 
χωρίς την παρουσία της αστυνομίας δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά. 
Το κόστος λειτουργίας του Α.Τ Τυχερού είναι πολύ χαμηλό , και μπορεί να γίνει 
χαμηλότερο με την μετεγκατάσταση στον κάτω όροφο του παλαιού δημαρχείου ή με 
την συστέγαση στο τμήμα συνοριακής φύλαξης. 
Για τους λόγους αυτούς απαιτούμε την εξαίρεση , από κάθε σχεδιασμό 
αναδιάρθρωσης, του Α.Τ Τυχερού και δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας 
στους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής  που δεν αντέχουν περαιτέρω 
υποβάθμιση και απαξίωση.. 
Καλούμε τους εκπροσώπους μας στο κοινοβούλιο να σταθούν στο πλευρό των 
πολιτών και να αγωνιστούν μαζί τους για να μην προχωρήσει το μέτρο 
Να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας για το μέλλον αυτού του τόπου , τα 
αποτελέσματα του συγκεντρωτισμού τα ζήσαμε και τα ζούμε , η ύπαιθρος πρέπει να 
μείνει ζωντανή . 
Οι κάτοικοι του πρώην δήμου Τυχερού έχουν δικαίωμα στην ασφαλή  και ειρηνική 
διαβίωση τους. 
Όχι άλλη υποβάθμιση – Όχι στο κλείσιμο του Α.Τ.Τυχερού» 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  36/2016 

   Ακριβές Απόσπασμα 
που βγήκε για υπηρεσιακή χρήση 

 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
           ΤΗΣ  ΠΕΔ ΑΜ-Θ 

 

      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ               ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
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