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Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα
ΠΡΟΣ: α) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ
(μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ)

β) Π.Ο.ΑΣ.Υ
γ) Μέλη Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων
Ενημερωθήκαμε από το γραφείο μερικής διαχείρισης της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Κυκλάδων ότι μετά από πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία με την ΓΔΟΥΕΣ/Τμήμα
εκκαθάρισης και πληρωμής Δαπανών πρόεκυψαν πολλαπλές δαπάνες οδοιπορικών εξόδων,
στις οποίες αναφαίνεται το εξής ζήτημα :
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2685/99 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων
υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», προϋπόθεση για δαπάνη
διανυκτέρευσης είναι ο τόπος μετάβασης να είναι μεγαλύτερος των 20 ναυτικών μιλίων και
σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του ίδιου νόμου ολόκληρη ημερήσια η αποζημίωση
δικαιολογείται όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν. Συνέπεια του ανωτέρω είναι ότι στις
περιπτώσεις που η απόσταση μεταξύ δύο νησιών τυγχάνει μικρότερη των είκοσι (20)
ναυτικών μιλίων να μην δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα για τη μετακίνηση των
Αστυνομικών.
Από τη παραπάνω παραδοχή ανακύπτουν τα εξής:
1. Ο μεγαλύτερος αριθμός αστυνομικών δυνάμεων στις Κυκλάδες βρίσκεται στη Σύρο
(ΓΕ.Π.Α.Δ Νοτίου Αιγαίου, Δ.Α Κυκλάδων, Α.Τ και Τ.Α Σύρου Ερμούπολης) και στην
Νάξο (Α.Τ Νάξου και Α.Σ Δρυμαλίας), όπου και εδρεύουν οι ομάδες της Διμοιρίας
Υποστήριξης της Δ.Α Κυκλάδων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όταν κάποια Υπηρεσία
αιτείται ενίσχυση για μέτρα τάξης και ασφαλείας σε γήπεδα, σε εκδηλώσεις –
συγκεντρώσεις διαμαρτυρομένων πολιτών για κατασκευή αιολικών πάρκων, που
διαπιστώνονται έκνομες ενέργειες ή για επίσκεψη πολιτικών προσώπων αλλά το
κυριότερο σε θρησκευτικές εκδηλώσεις που είναι και το πιο συχνό στις Κυκλάδες, οι
μετακινούμενες δυνάμεις να προέρχονται κατά κύριο λόγο από Σύρο και Νάξο, καθώς
οι λοιπές υποστελεχωμενες Υπηρεσίες των λοιπών Νήσων αδυνατούν αντικειμενικά.
2. Οι αποστάσεις μεταξύ των νησιών πέριξ της Σύρου και της Νάξου έχουν ως εξής:
Σύρος - Τήνος 12 ν.μ.
Σύρος - Μύκονος 19 ν.μ.
Νάξος - Πάρος 19 ν.μ.
Ίος - Φολέγανδρος 17 ν.μ.

Κέα - Κύθνο 17 ν.μ.
Μύκονος - Τήνος 9 ν.μ.
απόσταση δηλαδή μικρότερη των 20 ναυτικών μιλίων.
3. Επιπρόσθετα αναφέρουμε την έλλειψη ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ των νήσων
στις Κυκλάδες. Ειδικότερα για τις μεγαλύτερες αποστάσεις είναι απαραίτητη η
μετάβαση σε ενδιάμεσο σταθμό, διανυκτέρευση και αναχώρηση την επομένη, για
τον τελικό προορισμό. Ακόμα και για την ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Σύρου Τήνου, που είναι μόνο 12 ν.μ, υπάρχει μόνο ένα δρομολόγιο σε καθημερινή βάση,
όπως και μεταξύ των νησιών με απευθείας σύνδεση.
4. Η ενίσχυση των υποστελεχωμένων Υπηρεσιών, πραγματοποιείται κατά βάση από τις
υφιστάμενες Υπηρεσίες της Σύρου και της Νάξου. Κάθε άλλη μετακίνηση από άλλο
νησί των Κυκλάδων προκαλεί αντικειμενικώς δυσλειτουργικότητα και μεγαλύτερες
δαπάνες Δημοσίου για την κάλυψη ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και διανυκτερεύσεων.
5. Άλλο ένα συχνό φαινόμενο μετακινήσεων που προκύπτει στις Κυκλάδες είναι η
επίσκεψη επισήμων Προσώπων όπως για παράδειγμα η επίσκεψη του κ.
Πρωθυπουργού στην Τήνο στην εξοχική του κατοικία. Οι συγκεκριμένες επισκέψεις
προγραμματίζονται εκτάκτως και απαιτούν μεγάλη μετακίνηση προσωπικού.
Μετακίνηση που αναγκαστικά μόνο από Σύρο και Μύκονο μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση οι
μετακινήσεις αδυνατούν να εναρμονιστούν με τη κείμενη Νομοθεσία παρόλη τη
σπουδαιότητά τους.
Εν όψει των ως άνω εκτεθέντων τονίζουμε ότι:
 Η μετακίνηση αστυνομικής δύναμης στο πλήθος των περιπτώσεων εκτός από
αναγκαία είναι και επιβεβλημένη. Η μετακίνηση της Διμοιρίας Υποστήριξης που
εδρεύει στη Σύρο όταν χρειαστεί να επιχειρήσει στην Τήνο η στην Μύκονο δεν θα
δύναται να δράσει ως ορίζεται.
 Ακόμη εκτός από το πρόβλημα που έχει προκύψει με οδοιπορικά έξοδα που έχουν
πραγματοποιηθεί ήδη το τρέχον έτος, εκκρεμεί ακόμα σημαντικός
αριθμός
μετακινήσεων για επικείμενες εορταστικές εκδηλώσεις όπου θα απαιτηθεί να
μετακινηθεί μεγάλος αριθμός προσωπικού, μη δυνάμενος να διατεθεί από καμία άλλη
Υπηρεσία πέρα από τις προαναφερόμενες, προς ενίσχυση άλλων Υπηρεσιών. Για
παράδειγμα αναφέρουμε το ακόλουθο : Στις επικείμενες εορταστικές εκδηλώσεις της
Τήνου και τις Πάρου του 15 Αύγουστου όπου απαιτείται η ενισχυτική δύναμη άνω
των 15-20 ατόμων ανά Υπηρεσία, εάν επρόκειτο να ακολουθηθεί η νομοθεσία, θα
έπρεπε να ενισχυθούν αυτές οι Υπηρεσίες από νησιά υποστελεχωμένων Υπηρεσιών
και το προσωπικό της έδρας και της Νάξου θα έπρεπε να μεταβεί να ενισχύσει τις
κενές πλέον υποστελεχωμένες Υπηρεσίες δημιουργώντας έτσι μια μετακίνηση άνω
των 70 αστυνομικών με ενδιάμεσους σταθμούς και διανυκτερεύσεις και απουσία άνω
των 4 ημερών το οποία είναι πρακτικά αδύνατο πόσο μάλλον παντελώς ασύμφορο
για το Ελληνικό Δημόσιο.
Άποψη της Ένωσης μας είναι να πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις του αστυνομικού
προσωπικού και να καλύπτονται τα οδοιπορικά έξοδα, επουδενί σε βάρος της ατομικής
οικονομικής δυνατότητας των μετακινουμένων, αποσκοπώντας ταυτόχρονα στην βέλτιστη
αποτελεσματικότητα της δράσεως των δυνάμεων που απαιτούνται για έκαστη εκ των
περιστάσεων.

Σας παρακαλούμε κατανοείστε το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργείται βάση αυτής της
απόφασης απέναντι στο κύρος της αστυνομίας και απέναντι στους πολίτες που σε σοβαρό
πρόβλημα τους δεν τους ενδιαφέρουν τα μίλια, αλλά να επιλύσουν οι υπηρεσίες γρήγορα
και αποτελεσματικά το πρόβλημα τους.

