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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΣ ENΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

- Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 2/72000/0022/04-12-2001 ΚΥΑ, καθορίζονται τα οδοιπορικά έξοδα και οι
συναφείς αποζημιώσεις του αστυνομικού προσωπικού που μετατίθεται ή εκτελεί υπηρεσία εκτός έδρας
στο εσωτερικό της χώρας, περιλαμβάνοντας την ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση καθώς επίσης και
τις Δαπάνες Διανυκτέρευσης, το ύψος των οποίων, αλλά και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους,
καθορίζονται από τον ισχύοντα εκάστοτε νόμο περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων
εντός και εκτός επικράτειας.
- Στο Νόμο 4336/2015 –Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας- ορίζεται ότι, όταν η
απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου είναι μεγαλύτερη των εκατόν εξήντα (160) χιλιομέτρων,
αναγνωρίζονται δαπάνες διανυκτέρευσης, όταν αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό
αυτοκίνητο, ως μόνη προϋπόθεση, καθώς επίσης και όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής,
ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης.
- Όπως ήδη γνωρίζετε, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών, υφίσταται το Τμήμα Μεταγωγών
Δικαστηρίων, αρμόδιο για τακτικές και έκτακτες μεταγωγές κρατουμένων.
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- Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι τόσο σε προηγούμενες μεταγωγές μέχρι και σήμερα αλλά
και σήμερα 04/05/2020 διατάχτηκε μεταγωγή αυθημερόν το υπ’ αριθμ. 5844/20/903872 έγγραφο
διαταγή συνοδείας από Γρεβενά - οικισμός Κρανέας οπού και υδρεύουν τα κρατητήρια που
εξυπηρετείτε το Τμήμα Μεταγωγών Γρεβενών και εν συνεχεία στο Παρανέστι Δράμας για παράδοση
κρατουμένων ήτοι 405 χιλιόμετρα και επιστροφή στα Γρεβενά, συνολικά 810 χιλιόμετρα, πλέον δηλαδή
των εκατόν εξήντα (160) χιλιομέτρων, χωρίς οι συνάδελφοί μας να λάβουν την ανάλογη διαταγή και
δαπάνη διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4336/2015.
- Παρακαλούμε όπως, μας γνωρίσετε εάν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις ΄΄Περί Διανυκτέρευσης΄΄
του Ν.4336/2015 αναφορικά με τις προαναφερθείσες μεταγωγές –μετακινήσεις καθώς επίσης και τις
περιπτώσεις μεταγωγών – μετακινήσεων κατά τις οποίες οι διατιθέμενοι Αστυνομικοί δικαιούνται
πέραν τις εκτός έδρας αποζημίωσης και τις προβλεπόμενες δαπάνες διανυκτέρευσης. Φέρνουμε δε στην
προσοχή σας το γεγονός ότι η πραγματοποίηση τέτοιους είδους τυχόν μη προβλεπόμενων μεταγωγών –
μετακινήσεων συνεπάγεται πέραν της απώλειας εισοδήματος για τους συναδέλφους μας, αλλά και την
εξάντληση και την απίστευτη κόπωση αυτών, με πολλαπλούς κινδύνους να παραμονεύουν κατά την
επιστροφή τους, κίνδυνοι οι οποίοι πολλαπλασιάζονται και μπορεί να προκαλέσουν ζητήματα
ασφαλείας της μεταγωγής, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις εκείνες που οι συνάδελφοί μας κατά την
επιστροφή τους, παραλαμβάνουν κρατουμένους για το σωφρονιστικό κατάστημα Γρεβενών.
Αναμένουμε τις ενέργειες σας – συνδρομή σας επί του θέματος
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