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Θέμα: Αστυνομικό Τμήμα. Η υπηρεσία του πάρεργου.
Κύριε Αρχηγέ,
Κατόπιν των συνεχών επισκέψεων μας στα Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής,
αλλά και τα παράπονα των μελών μας, επιβεβαιώνουμε καθημερινά ότι τα Αστυνομικά
Τμήματα πια απασχολούνται ολοκληρωτικά κάθε λογής πάρεργα και αγγαρείες, αντί να
μπορούν να ανταπεξέρχονται με άνεση στο βασικό τους καθήκον. Αυτό της πρόληψης και
της καταστολής της εγκληματικότητας στις γειτονιές.
Με πρωταρχικό πάρεργο την απαρχαιωμένη διαδικασία των διακομιδών ασθενών
για ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία, που διαλύει το πλέγμα Αστυνόμευσης ειδικά στην
επαρχία, συνεχώς προστίθενται νέα πάρεργα στα αποψιλωμένα από προσωπικό
Αστυνομικά Τμήματα. Ειδικότερα μερικά από αυτά είναι οι επιδόσεις δικογράφων από τις
δικαστικές αρχές, εγγράφων (αυτοψιών κλπ) των υπηρεσιών πολεοδομίας και εγγράφων
της στρατολογίας οι οποίες μπορούσαν να γίνουν από υπαλλήλους των ιδίων των
υπηρεσιών ή ηλεκτρονικά. Η συλλογή δικαιολογητικών για προσλήψεις (Ειδικοί Φρουροί,
Τράπεζα Ελλάδος κ.α.) και οι θεωρήσεις εγγράφων οι οποίες και αυτές οι διαδικασίες,
ειδικά στην περίοδο της πανδημίας, έπρεπε να γίνονται ηλεκτρονικά. Αναφέρεται ότι
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παρόλο που

στρατολογικά έγγραφα επιδίδονται ηλεκτρονικά δεν υπάρχει η σωστή

ενημέρωση στις Αστυνομικές υπηρεσίες και επιδίδονται δια ζώσης εκ νέου.

Μεγάλος

ακόμα φόρτος εργασίας καταλήγει στα Αστυνομικά Τμήματα από καταγγελίες σχετικά με
τα ζώα συντροφιάς, αρμοδιότητα η οποία μπορεί να ανατεθεί στους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια προστέθηκε και η αστυνόμευση
σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος, αλλά και τα μέτρα για τον περιορισμό της
πανδημίας.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει κατανοητό κάποια στιγμή από την Πολιτεία ότι
το Αστυνομικό Τμήμα αποτελεί το βασικό κύτταρο Αστυνόμευσης και σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να καταντάει το δεκανίκι κάθε άλλης δημόσιας υπηρεσίας που
διατείνεται ότι αδυνατεί να φέρει εις πέρας το έργο της. Τα Αστυνομικά Τμήματα πρέπει
άμεσα να απεμπλακούν από κάθε μορφής αγγαρεία και πάρεργο, ώστε να μπορούν να
διαθέσουν τις απαραίτητες δυνάμεις στον δρόμο, στις γειτονιές, δίπλα στον Πολίτη.
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