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Θέμα: Αμηιμεηώπιζη θξοξδιαθργήπ και μη ζύζηαζη ημήμαηξπ ΣΕΔΔΕ ζηη Πόδξ 

 

Με θάζε ηνόπμ ε πμιηηηθή εγεζία δηαβεβαηώκεη ηεκ θμηκή γκώμε θαη ημοξ ζοκαδέιθμοξ (με 

πιήζμξ μμηιηώκ ζηε Βμοιή, ζοκεκηεύλεωκ, Δειηίωκ Σύπμο θιπ), ηε ζέιεζή ηεξ γηα εκίζποζε ημο 

θμνμιμειεγθηηθμύ μεπακηζμμύ. Μάιηζηα ζηηξ 7/8/2015, μ Ακ. Τπ. Οηθ. δήιωζε μεηά από 

πενηζηαηηθό ζηε Ρόδμ θαηά ηε δηάνθεηα πνμιεπηηθμύ ειέγπμο όηη «όζεξ επηπεηνήζεηξ ή πενημπέξ 
έθακακ ημοξ ηζαμπμοθάδεξ ζημοξ ειεγθηέξ ημο ΔΟΓ, ελαζθάιηζακ  ημκ δηανθή θμνμιμγηθό 
έιεγπμ». 

 

Ρε αμηίθεζη με ηα παοαπάμω, ηα ηελερηαία ςοόμια ζηξ μξμό μαπ: 

 οννηθκώζεθακ μη Δ.Ο.Τ. από 5 ζε 2, 

 Τπμβαζμίζηεθε ε Δ.Ο.Τ. ηεξ Κω, 

 Αθαηνέζεθε μ πνμιεπηηθόξ έιεγπμξ από ηεκ θαη’ ελμπήκ ανμόδηα οπενεζία (ημ ΔΟΓ), 

 Σμκ πνμιεπηηθό έιεγπμ ακέιαβακ οπάιιειμη ηωκ Δ.Ο.Τ., ζοπκά με δηθά ημοξ μπήμαηα, 

πωνίξ θαμία απμδεμίωζε, πωνίξ οπενωνίεξ θιπ, 

 Η Πενηθενεηαθή Δηεύζοκζε ημο ΔΟΓ Νμηίμο Αηγαίμο θαηανγήζεθε θαη οπμβαζμίζηεθε 

ζε ημήμα ειέγπμο ηεξ ΠΔ Αηηηθήξ, 

 Οη μιμθιενωμέκεξ εθζέζεηξ ειέγπμο ημο ΔΟΓ μεηαηνάπεθακ ζε «δειηία πιενμθμνηώκ». 

 

ήμενα, με ηεκ οπ’ αν. 2/73409/0004/18-11-2015 απόθαζε ημο ΤΠ.ΟΙΚ. μεηαθηκήζεθακ ζηεκ 

ΓΓΔΓ μη οπάιιειμη ημο Σμήμαημξ Γνεοκώκ Ρόδμο ημο ΔΟΓ, εκώ με ηεκ οπ’ αν. ΔΔΑΔ Β 

1150875 ΓΞ 2015 απόθαζε ημο Ακ. ΓΓΔΓ μεηαθηκήζεθακ ζηε Δ.Ο.Τ. Ρόδμο. 

 

Λεηά ηημ ηελερηαία αρηή απόθαζη, πεοιμέμαμε από ηημ πξλιηική και ρπηοεζιακή ηγεζία 

ηξρ Σπξρογείξρ Ξικξμξμικώμ, μα ποάνει ηξ αρηξμόηηξ και μα ζρζηήζει ζηη Πόδξ 

Οεοιθεοειακή Διεύθρμζη (ή έζηω ημήμα ελέγςξρ) ηηπ Σ.Ε.Δ.Δ.Ε., ηηπ μόμηπ πλέξμ 

Σπηοεζίαπ αομόδιαπ για ηξμ ποξληπηικό έλεγςξ, με εμιζςρμέμξ ποξζωπικό, με αρνημέμεπ 

αομξδιόηηηεπ ζε θξοξλξγικξύπ, ηελωμειακξύπ και λξιπξύπ ελέγςξρπ πξρ θα ξλξκληοώμξμηαι 

από  ηημ ίδια ηημ ρπηοεζία. 

 

Με έθπιελε δηαπηζηώζαμε όηη ζε μιόθιενμ ημ κμμό Δωδεθακήζμο δεκ ζοζηήζεθε ηέημηα 

οπενεζία, γεγμκόξ πμο μαξ γεμίδεη με εοωηημαηικά: 

 Η δηάιοζε ημο ΔΟΓ θαη ε με ζύζηαζε οπενεζίαξ ηεξ Τ.Γ.Δ.Δ.Γ. πμημοξ ελοπενεηεί; 



 Πμημξ ζα επωμηζζεί ηεκ εοζύκε έλανζεξ ηεξ θμνμδηαθογήξ ζημκ ηνίημ ημονηζηηθό 

πνμμνηζμό ηεξ πώναξ; 

 Γηαηί ζηέικμκηαη ιάζμξ μεκύμαηα ζε έκα μηθνό ημήμα θμνμιμγμομέκωκ μη μπμίμη πενημέκμοκ 

ηεκ εοθαηνία κα επωθειεζμύκ ζε βάνμξ ηεξ ζοκεπώκ θμνμιμγμύμεκωκ θαη ηεξ θμηκωκίαξ; 

 

Λε ηξ αίζθημα ερθύμηπ πξρ δείναμε καηά ηημ καλξκαιοιμή πεοίξδξ, ηξ ξπξίξ έςει 

αμαγμωοιζηεί από ηημ πξλιηική ηγεζία, ΖΗΑΛΕ: 

 Σε ζύζηαζε Πενηθενεηαθήξ Δηεύζοκζεξ (ή έζηω ημήμαημξ) ηεξ Τ.Γ.Δ.Δ.Γ. ζηε Ρόδμ πμο 

ζα ακαιάβεη ημκ πνμιεπηηθό έιεγπμ, με ημ ακαγθαίμ πνμζωπηθό θαη οιηθμηεπκηθή οπμδμμή. 

 Σεκ θαηάνγεζε ηωκ δηαηάλεωκ με ηηξ μπμίεξ μεηαηνάπεθακ μη εθζέζεηξ ημο ΔΟΓ ζε απιά 

δειηία πιενμθμνηώκ, ώζηε κα εθδμζμύκ άμεζα πνάλεηξ θαηαιμγηζμμύ πνμζηίμμο, αθμύ 

πνόθεηηαη γηα οπμζέζεηξ με μεγάιε θμνμδμηηθόηεηα θαη εηζπναλημόηεηα. 

 Σεκ πναγμαηηθή – θαη όπη ζηα ιόγηα – εκίζποζε ημο ΔΟΓ ώζηε κα μιμθιενωζμύκ μη 

πηιηάδεξ οπμζέζεηξ θμνμδηαθογήξ μη μπμίεξ εθθνεμμύκ. 

 

Σμ δήηεμα δηάιοζεξ ημο .Δ.Ο.Γ. δεκ απμηειεί εκδηαθένμκ εκόξ μόκμ θιάδμο ενγαδμμέκωκ ή 

ημο ζοιιόγμο μαξ,  αθμνά μιόθιενε ηεκ θμηκωκία. Μηα θμηκωκία πμο ζηεκάδεη από ηεκ 

θμνμεηζπναθηηθή πμιηηηθή ηωκ μκεμμκηαθώκ  θοβενκήζεωκ θαη θμβάηαη όηη εημημάδεηαη κα δμζεί 

άθεζε ζημοξ μεγάιμοξ θμνμθογάδεξ.  

 

ΓΘΑ Ξ Δ.Ρ. 
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