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Δελτίο τύπου
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου κατά την συνεδρίαση της 09/12/2015 ομόφωνα συνέταξε το
παρακάτω ψήφισμα και καλεί τα θεσμικά όργανα της Ελληνικής Πολιτείας να το λάβουν
υπόψη στον σχεδιασμό για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας
στην Κρήτη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην κατάργηση του
Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου και τον υποβιβασμό του σε Αστυνομικό Σταθμό , όπως
προτάθηκε δημοσίως από τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και
Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο της εν εξελίξει αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης
των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ασφάλεια των Πολιτών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το Δημοτικό Συμβούλιο
Βιάννου και ως εκ τούτου είναι αδιαπραγμάτευτη όχι μόνο η διατήρηση αλλά και η ενίσχυση
του Αστυνομικού Τμήματος, πολύ περισσότερο με δεδομένη τη συγκυρία που διανύει τόσο η
χώρα μας όσο και ολόκληρη η Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό εκφράζεται η έντονη αντίδραση και η διαφωνία του Δημοτικού Συμβουλίου
σε οποιαδήποτε πρόθεση για την κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου και τον
υποβιβασμό του σε Αστυνομικό Σταθμό.
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Καλούμε δε τις αρμόδιες αρχές να επανεξετάσουν άμεσα την αρχική θέση τους επί του
θέματος, όπως αυτή εκφράστηκε δημοσίως σε κάθε επίπεδο, κυρίως από τον αρμόδιο
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η αρμοδιότητα της δράσης του Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου εκτείνεται σε εκατοντάδες
χιλιόμετρα, σε δύσβατους ορεινούς και ημιορεινούς όγκους, με διάσπαρτες κοινότητες και
οικισμούς, με κακό οδικό δίκτυο που απαιτεί καλή γνώση και εμπειρία για την αστυνόμευση
του.

Πέραν του ανωτέρω κακού δικτύου είναι αναγκαία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, η
παρουσία των Αστυνομικών Οργάνων σε θέματα πολιτικής προστασίας (πλημμύρες,
χιονοπτώσεις, παγετού κατακρημνίσεις βράχων κλπ.).

Επίσης, στις συγκεκριμένες περιοχές υπάρχουν επιπρόσθετες ανάγκες αστυνόμευσης λόγω
των αυξημένων ποσοστών κλοπών, διαρρήξεων και άλλων παραβατικών συμπεριφορών,
αλλά κυρίως λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών συνθηκών όπως για παράδειγμα η ηλικία των
κατοίκων, οι οποίοι, πέραν των άλλων θα κληθούν να διανύουν τεράστιες αποστάσεις
προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους.

Δεν πρέπει να παραλείπεται η ανάγκη διαφύλαξης ιερών κειμηλίων των εκκλησιών και
μοναστηριών της ευρύτερης περιοχής, η αντιμετώπιση φαινομένων παράνομης βόσκησης
λαθροϋλοτομίας, καθώς και η συμβολή της Αστυνομίας στην κατάσβεση πυρκαγιών, και
μάλιστα σε ένα Δήμο που το 2012 κυρήχθηκε επίσημα από την Ελληνική Πολιτεία ως
πυρόπληκτος.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Δήμος Βιάννου είχε και έχει άψογη συνεργασία με την
Διοίκηση και τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει συνδράμει στο δύσκολο έργο που
επιτελείται, και στήριξε με κάθε μέσο την κοινή προσπάθεια για την εμπέδωση του
αισθήματος ασφάλειας μεταξύ των κατοίκων της περιοχής.

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας παραχωρήθηκε το κτίριο που στέγαζε την πρώην
Κοινότητα Άνω Βιάννου εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η σχετική μελέτη
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για την αποκατάσταση του κτιρίου σύμφωνα με της προδιαγραφές της Ελληνικής
Αστυνομίας. Η χρηματοδότηση της μελέτης ύψους 95.000,00 εξασφαλίσθηκε από ίδια έσοδα
του Δήμου και πόρους από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης.
Την Παρασκευή 27/11/2015 υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου και
με την παράδοση του, το Α.Τ. Βιάννου θα αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα κτίρια
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με το παρόν ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου μεταφέρει την απογοήτευση των
κατοίκων και των φορέων της περιοχής απέναντι σε μια προδήλως λανθασμένη επιλογή και
αντιτάσσεται σθεναρά σε οποιαδήποτε σκέψη για υποβάθμιση και κατάργηση του
Αστυνομικού Τμήματος του Δήμου Βιάννου, απαιτώντας την άμεση και οριστική ματαίωση
των σχετικών σχεδίων των αρμόδιων Υπουργείων. Σχέδια τα οποία, στο όνομα αμφίβολων
δημοσιονομικών περικοπών και δήθεν τεχνοκρατικών βελτιώσεων πέραν του ότι πλήττουν
ανεπανόρθωτα τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας, ενέχουν και στοιχεία
Αντισυνταγματικότητας (άρθρο 101 παρ. 4 του Συντάγματος), καθόσον στη συγκεκριμένη
περίπτωση, ο νομοθέτης και η Διοίκηση κάθε άλλο παρά φαίνεται να λαμβάνουν υπόψιν
τους τις ιδιαίτερες συνθήκες των περιοχών και να μεριμνούν για την ανάπτυξή τους.

Ταυτοχρόνως ζητούμε τη διασφάλιση της Δημόσιας Τάξης, της Κοινωνικής Ειρήνης και της
Προστασίας των Πολιτών, που, εκτός των άλλων, αποτελούν προϋποθέσεις και για την
εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ζητάμε επίσης την διατήρηση της δύναμης του στελεχιακού δυναμικού της μονάδας των
Τ.Α.Ε. Ηρακλείου να παραμείνει αμετάβλητη και να συνεχίσει να προσφέρει επιχειρησιακά
στην ασφάλεια και την προστασία των πολιτών της Υπαίθρου εξυπηρετώντας έτσι τους
σκοπούς ιδρύσεως και λειτουργίας της.

Τα ανωτέρω μπορούν να εξασφαλιστούν όχι μόνο μέσω της διατήρησης του Αστυνομικού
Τμήματος, αλλά και μέσω της ενίσχυσής του σε ανθρώπινο δυναμικό, σύμφωνα με το
θεσμοθετημένο οργανόγραμμα του, καθώς και μέσω του εκσυγχρονισμού του σε
υλικοτεχνική υποδομή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αντιμετώπισης του σύγχρονου
εγκλήματος, απ' όπου κι αν προέρχεται.

Σε αντίθετη περίπτωση, οι πολιτικές ηγεσίες των αρμόδιων Υπουργείων, αλλά και κάθε
εμπλεκόμενος στην έμπνευση και την υλοποίηση παρόμοιων έωλων και ανεφάρμοστων
σχεδιασμών επί χάρτου, προϊόντων διαβουλεύσεων σε κλειστές αίθουσες και σε
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διαδρόμους και όχι διαλόγου με την Κοινωνία, εισηγήσεις ξένες προς τις ιδιαιτερότητες και
τις ανάγκες της ελληνικής περιφέρειας και του Δήμου Βιάννου, και μελέτες που καμία
σχέση έχουν με την προστασία της Ζωής και της Περιουσίας των Πολιτών, ας αναλάβουν
τις ευθύνες τους όχι μόνον απέναντι στους Πολίτες αλλά και απέναντι στο Νόμο. Αυτοί
είναι που δεν θα πρέπει να κοιμούνται ήσυχοι και όχι οι Πολίτες.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΙΑΝΝΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ
Το παραπάνω ψήφισμα να δοθεί:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Πρωθυπουργό της Ελλάδος
Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Βουλευτές Ηρακλείου
Περιφερειάρχη Κρήτης
Αντιπερειφερειάρχη Ηρακλείου
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης
Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου
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