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ESITI INCONTRO DAP 

 
NNeellllaa  ggiioorrnnaattaa  ddeell  2299  cc..mm..,,  pprreessssoo  iill  DDiippaarrttiimmeennttoo  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  PPeenniitteennzziiaarriiaa,,  ssii  èè  

tteennuuttaa  uunnaa  rriiuunniioonnee  iinn  oorrddiinnee  aallll’’iinntteerrppeelllloo  ppeerr  ccoonndduuttttoorrii  cciinnooffiillii  rriisseerrvvaattoo  aall  rruuoolloo  SSoovvrriinntteennddeennttii  

eedd  AAggeennttii//AAssssiisstteennttii  ddeell  CCoorrppoo  ddii  PPoolliizziiaa  PPeenniitteennzziiaarriiaa..  

IInn  aappeerrttuurraa  iill  DDiirreettttoorree  GGeenneerraallee  ddeell  PPeerrssoonnaallee  ee  ddeellllee  RRiissoorrssee  --  ddootttt..  PPiieettrroo  BBuuffffaa  --  hhaa  

eevviiddeennzziiaattoo  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeell  sseerrvviizziioo  cciinnooffiillii  eedd  hhaa  rriibbaaddiittoo  cchhee,,  aall  ffiinnee  ddii  aassssiiccuurraarree  uunnoo  ssttaannddaarrdd  

qquuaalliittaattiivvoo  ee  qquuaannttiittaattiivvoo  ppaarrii  aa  qquueelllloo  ddeeggllii  oommoolloogghhii  ddeellllee  aallttrree  FFoorrzzee  ddii  PPoolliizziiaa,,  èè  iinntteennzziioonnee  

ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  rriillaanncciiaarree  ee  ppootteennzziiaarree  llaa  ffuunnzziioonnaalliittàà  ddeell  sseerrvviizziioo..  

PPrreelliimmiinnaarrmmeennttee  iill  SSii..NN..AA..PP..PPee  hhaa  rraapppprreesseennttaattoo  cchhee  ppeerr  iill  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddii  ttaallii  oobbiieettttiivvii  ssii  

rreennddee  nneecceessssaarriioo  mmooddiiffiiccaarree  iinnnnaannzziittuuttttoo  iill  DD..MM..  iissttiittuuttiivvoo  ddeell  sseerrvviizziioo  cciinnooffiillii,,  nneellllaa  ppaarrttee  

rriigguuaarrddaannttee  llaa  pprreevviissiioonnee  ddeeggllii  oorrggaanniiccii,,  ssiiaa  aa  lliivveelllloo  cceennttrraallee  ssiiaa  ppeerriiffeerriiccoo  ee  ddaarree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  

uullttiimmaarree  ii  llaavvoorrii  aadd  uunnaa  CCoommmmiissssiioonnee  ggiiàà  iissttiittuuiittaa  ppeerr  ll’’eellaabboorraazziioonnee  ddii  uunn  nnuuoovvoo  DD..MM..  cchhee  rriissppeecccchhii  

llee  rreeaallii  eessiiggeennzzee  ddeell  sseerrvviizziioo..  

IInnoollttrree,,  ssoonnoo  ssttaattee  rriicchhiieessttee  ddeelluucciiddaazziioonnii  iinn  mmeerriittoo  aallll’’aattttuuaallee  ppiiaannttaa  oorrggaanniiccaa  ddeell  sseerrvviizziioo,,  iinn  

qquuaannttoo  ll’’oorrggaanniiccoo  pprreevviissttoo,,  rriiddeetteerrmmiinnaattoo  ddaallll’’aalllloorraa  MMiinniissttrroo  OOrrllaannddoo  iinn  nn..  110088  uunniittàà,,  ccoommpprreennddee  iill  

ppeerrssoonnaallee  ddeell  sseerrvviizziioo  cciinnooffiillii,,  iippppoommoonnttaattii  ee  nnaavvaallee..  

SSii  èè  ppooii  eevviiddeennzziiaattaa  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  iissttiittuuiirree  uunn  ddiissttaaccccaammeennttoo  iinn  CCaallaabbrriiaa  ,,ppoossssiibbiillmmeennttee  

nneellllaa  zzoonnaa  cceennttrraallee  ddeellllaa  rreeggiioonnee,,  aaffffiinncchhéé  ssooddddiissffii  llee  nneecceessssiittàà  ddii  ttuuttttii  ggllii  iissttiittuuttii  ccaallaabbrreessii..  

IInnoollttrree,,  èè  ssttaattoo  rraapppprreesseennttaattoo  cchhee  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  uunnoo  ssttaannddaarrdd  qquuaalliittaattiivvoo  ppiiùù  eelleevvaattoo,,  èè  

iimmpprreesscciinnddiibbiillee  uunnaa  ppiiùù  aaccccuurraattaa  sseelleezziioonnee  ddeeii  ccaannii,,  aavveennddoo  ccuurraa  ddii  nnoonn  aattttiinnggeerree  eesscclluussiivvaammeennttee  ddaaii  

ccaanniillii..    

DDooppoo  uunn’’aammppiiaa  ddiissccuussssiioonnee,,  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  llaa  ssoossppeennssiioonnee  ddeellll’’iinntteerrppeelllloo  

iinnddeettttoo  iinn  ddaattaa  1166..1100..22001188,,  rriisseerrvvaannddoossii  ddii  ppaarrtteecciippaarree  aallllee  OOOO..SSSS..  ii  ccoorrrreettttiivvii  cchhee  ssaarraannnnoo  aaddoottttaattii..  

VVii  tteerrrreennoo  aaggggiioorrnnaattii..  
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