
 

 
Γπάμα, 19-07-2017  

Απ.Ππωτ.:2876/5/232 

Ππορ: -   Βοςλεςτή Γπάμαρ με το Υ.ΡΗΕ.Α. κ. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΗΓΖ Χπήστο. 

- Βουλευτι Δράμασ με τθ Ν.Δ. Κ. ΚΤΡΙΑΖΙΔΗ Δθμιτριο. 

- Βουλευτι Δράμασ με το ΠΑ.Ο.Κ. κα ΚΕΦΑΛΙΔΟΤ Χαρά. 

- ΓΕ.Π.Α.Δ.  Α.Μ.Θ. 

- Δ.Α. Δράμασ. 

- Π.Ο.Α.Τ. 

Θέμα: ΄΄Δξάντληση πιστώσεων για τα καύσιμα κίνησηρ οσημάτων τηρ Γ.Α. Γπάμαρ.΄΄ 

 

ασ ενθμερϊνουμε ότι βάςει τθσ υπ’αρίκμ. 4302/17/1436777 από 14-07-2017 διαταγι 

τθσ Δ.Α. Δράμασ, ο ανεφοδιαςμόσ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων με πετρζλαιο κίνθςθσ για όλεσ 

τισ υπθρεςίεσ τθσ Δ.Α. Δράμασ κα γίνεται από τθ Δ.Α. Καβάλασ, πλθν των υπθρεςιϊν που 

εδρεφουν ςτο Παρανζςτι οι οποίεσ κα ανεφοδιάηουν τα υπθρεςιακά οχιματα από τθ Δ.Α. 

Ξάνκθσ, λόγω εξάντλθςθσ των πιςτϊςεων των καυςίμων κίνθςθσ. Επίςθσ για τον ίδιο λόγο, 

βάςει τθσ υπ’αρίκμ.  4302/17/1451876 από 17-07-2017 διαταγι τθσ Δ.Α. Δράμασ, 

αναςτζλλονται όλεσ οι κινιςεισ των βενηινοκίνθτων υπθρεςιακϊν οχθμάτων πλθν άκρωσ 

εκτάκτων περιπτϊςεων. 

Βάςει των παραπάνω διαταγϊν τθσ Δ.Α. Δράμασ, οι υνάδελφοι μασ είναι 

αναγκαςμζνοι ανά δφο μζρεσ περίπου να μετακινοφνται εκτόσ του Νομοφ μασ, διανφοντασ 

από 75 ωσ και 150 χλμ. περίπου ϊςτε να ανεφοδιάςουν τα πετρελαιοκίνθτα οχιματα και να 

επιςτρζψουν ςτθν ζδρα τουσ. Η μετακίνθςθ τουσ αυτι πραγματοποιείται βάςει των ανωτζρω 

διαταγϊν τθσ Δ.Α. Δράμασ χωρίσ να τουσ χορθγείται φφλλο πορείασ ςφμφωνα με το αρκ. 21 

παρ.1 του Π.Δ. 100/2003 για το ςυγκεκριμζνο λόγο, κακϊσ και χωρίσ να τουσ καταβάλλονται 

τα οδοιπορικά τουσ ζξοδα βάςει του Ν. 4336/2015, όπου αυτά προβλζπονται, αφινοντασ 

τουσ εκτεκειμζνουσ ςε οποιονδιποτε κίνδυνο παρουςιαςτεί κατά τθ μετακίνθςθ τουσ. 

Διανφοντασ λοιπόν το 2017, διαπιςτϊνουμε ότι  οι πολίτεσ του Νομοφ μασ είναι 

υποχρεωμζνοι να ςτεροφνται των αςτυνομικϊν υπθρεςιϊν μασ για τθν πρόλθψθ και τθν 

καταςτολι του εγκλιματοσ. Αυτό ςυμβαίνει  λόγω του ότι οι υνάδελφοι μασ είτε οφείλουν 

να κάνουν ϋϋ αυςτθρι οικονομία ϋϋ ςτισ μετακινιςεισ των βενηινοκίνθτων υπθρεςιακϊν 

οχθμάτων, είτε οφείλουν να μεταβαίνουν ςτθν Καβάλα ι ςτθ Ξάνκθ για τον ανεφοδιαςμό 

των πετρελαιοκίνθτων  υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ Δ.Α Δράμασ ϋϋςπαταλϊντασϋϋ 

αδικαιολόγθτα τισ  ϊρεσ εργαςίασ τουσ, χωρίσ τθν τιρθςθ των προβλεπομζνων ςχετικά με 

τθν αςφάλεια και τθν αποηθμίωςθ τουσ.  



 

 
Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ακόμθ βριςκόμαςτε ςτο μζςο τθσ χρονιάσ κακϊσ και ότι δεν 

υπάρχει μζχρι τϊρα ςαφι θμερομθνία επίλυςθσ ςτο κζμα των πιςτϊςεων των καυςίμων 

κίνθςθσ υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ Δ.Α. Δράμασ,  καταγγζλλουμε όλα τα παραπάνω για τθ 

μθ τιρθςθ των προβλεπομζνων διαταγϊν για τθ μετακίνθςθ των υναδζλφων μασ, τθν 

εξάντλθςθ των πιςτϊςεων καυςίμων κίνθςθσ για όλα τα οχιματα τθσ Δ.Α. Δράμασ και τθν 

αναποτελεςματικι λειτουργία των αςτυνομικϊν υπθρεςιϊν του Νομοφ μασ προσ τον 

φορολογοφμενο πολίτθ, ηθτϊντασ παράλλθλα τθν άμεςθ επίλυςθ των προβλθμάτων που 

δθμιουργοφνται από τθν ζλλειψθ πιςτϊςεων καυςίμων κίνθςθσ. 
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