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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ένα από τα κυρίαρχα και βασικά θεσμικά ζητήματα που διεκδικούσε το συνδικαλιστικό 

κίνημα των Αστυνομικών και εν προκειμένω η Π.Ο.ΑΣ.Υ., από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξης 
του, ήταν η δημιουργία Κώδικα Μεταθέσεων και η κατοχύρωση της οργανικής θέσης των 
συναδέλφων στο τόπο προτίμησής τους. Αυτό υλοποιήθηκε με το Π.Δ. 100/2003. 

  Βασική αρχή στη διαμόρφωση του αρχικού πλαισίου του Π.Δ. 100/2003 ήταν, η 
θεσμοθέτηση αποτυπωμένου κειμένου το οποίο με αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς παραθυ-
ράκια, να εξασφαλίζει στους Αστυνομικούς, την μετακίνηση-μετάθεσή τους στον τόπο συμ-
φερόντων τους με δίκαιο και αξιοκρατικό τρόπο, χωρίς παρεμβάσεις τρίτων. Επίσης, να δια-
σφαλίζει την κατοχύρωση της θέσης των στην Υπηρεσία που υπηρετούν, παρέχοντας τους 
παράλληλα τη δυνατότητα, προστατευμένοι και ανεπηρέαστοι από απειλές του τύπου, «ξέ-
ρεις ποιος είμαι εγώ» ή «θα δεις που θα σε στείλω», να εκτελούν επαγγελματικά το καθήκον 
τους και να μπορούν να προγραμματίζουν με ηρεμία και γαλήνη το ατομικό και οικογενειακό 
τους μέλλον.

    Στα 10 χρόνια εφαρμογής του σχετικού Π.Δ., κατά κοινή παραδοχή, ο Κώδικας Με-
ταθέσεων λειτούργησε προς όφελος των συναδέλφων και συνέβαλε στην ομαλή και αξιοκρα-
τική λειτουργία της ΕΛ.ΑΣ. Με διάφορες παρεμβάσεις όμως που ο νομοθέτης, εν προκειμένω 
η Ηγεσία της Αστυνομίας, πραγματοποίησε στο αρχικό θεσμικό πλαίσιο, για να αντιμετωπίσει 
ίσως κοινωνικά προβλήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους, δυστυχώς επέτρεψε 
σε επιτήδειους να εκμεταλλευτούν αυτή τη χαλάρωση των διατάξεων και με πλάγιο τρόπο 
να καρπωθούν των ευνοϊκών ρυθμίσεων, πετυχαίνοντας τη μετακίνησή στον τόπο προτί-
μησής τους, εις βάρος των ευσυνείδητων συναδέλφων που εγκλωβισμένοι στην επετηρίδα 
των αντικειμενικών κριτηρίων, περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους με αποτέλεσμα, να 
δημιουργούνται στην πλειονότητα του αστυνομικού προσωπικού, αισθήματα δυσπιστίας και 
αγανάκτησης ταυτόχρονα, ένεκα της  άδικης και αναξιοκρατικής εφαρμογής του Π.Δ..

     Έτσι, μετά και από τις εξαιρέσεις που «κατά το δοκούν» και εν μία νυκτί  προστέθηκαν, 
παρατηρείται σε μεγάλο αριθμό Αστυν. Δ/νσεων, οι θέσεις των τακτικών μεταθέσεων, για πα-
ράδειγμα, να καλύπτονται στο σύνολό τους από συναδέλφους που ανήκουν στις κατηγορίες 
των εξαιρέσεων (εδάφια α,β,γ,δ, της παρ. 3 του άρθρου 3)  και καμία από την κατηγορία των 
αντικειμενικών κριτηρίων (εδ. ε΄ παρ.3 αρθ. 3).

Με το σύνολο των προτάσεων που καταθέτουμε παρακάτω, σκοπός μας αλλά και 
χρέος μας ταυτόχρονα είναι, να αντιμετωπίσουμε τη χαλαρότητα «κλείνοντας» τα πα-
ραθυράκια των διατάξεων, να απαλείψουμε τις διακρίσεις, να διασφαλίσουμε την αντι-
κειμενικότητα και τη δικαιοσύνη του θεσμικού πλαισίου ως προς την εφαρμογή του και 
να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε την προοπτική μετακίνησης στον τόπο συμφε-
ρόντων, για το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού, σε ορίζοντα καταληκτικό. 

Και αυτό θα απαιτήσουμε.

ΤΟΛΙΚΑΣ Μιχαήλ
Επικεφαλής Επιτροπής

(Τηλ. Επικοινωνίας 6974737805)
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Π.Δ. 100/2003

1. Άμεση αντίδραση στην προτεινόμενη μνημονιακή διάταξη, για κατάργηση των 
6.700 οργανικών θέσεων του προσωπικού που προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης 
της ΕΛ.ΑΣ., καθότι η κατάργηση αυτή θα ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες μετάθεσης 
των συναδέλφων στον τόπο προτίμησής τους. Με τα πάρεργα δε, ως προς το κύριο 
καθήκον της, που συνεχίζει να ασχολείται η Ελληνική Αστυνομία και με άλλα τόσα που τη 
φορτώνουν, αύξηση οργανικών και πρόσληψη ένστολου προσωπικού χρειάζεται, για να 
μπορέσει να ανταποκριθεί στο έργο που απαιτεί η Ελληνική κοινωνία από την Yπηρεσία. 

2. Άρθρο 2 παρ.1: (Έννοια όρων). «Ως τόπος συμφερόντων…, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων περί εντοπιότητας,...»

Σημ: Απαγορευτική διάταξη που  αρχικά εντοπίζεται στο άρθρο 88 του Ν.Δ 336/1955 και 
διατηρείται σε κάθε τροποποίηση Νόμων που γίνεται και αφορούσαν την Ελληνική Χωροφυ-
λακή. Ακόμη όμως και με την ενοποίηση των δύο Σωμάτων με το Ν.1481/84, διατηρείται το 
άρθρο 6 του Ν.1234/1982, παρότι στην Αστυνομία Πόλεων δεν προβλέπονταν. Ισχύει πλέον 
μόνο για τους  Αστυνομικούς, ενώ παρόμοιες άλλες διατάξεις έχουν καταργηθεί για τον υπό-
λοιπο Δημόσιο Τομέα. Τα προβλεπόμενα της διάταξης είναι αναχρονιστικά σε σχέση με τη 
λειτουργία της σημερινής κοινωνίας και προσβλητικά για τους εμπίπτοντες σ’ αυτή συναδέλ-
φους. Στο Δημόσιο Τομέα η εντοπιότητα είναι προσόν και μοριοδοτείται, ακόμη μάλιστα και 
στις προσλήψεις των Συνοριακών Φυλάκων. Στις μεταθέσεις δε των Ε.Φ στο Π.Δ 211/2005 
δεν αναφέρεται ως απαγόρευση. Και το οξύμωρο είναι ότι ενώ μπορούν ως Ε.Φ και Σ.Φ 
να υπηρετούν στον τόπο τους χωρίς αυτή την απαγορευτική διάταξη, όταν ονόμαζονται και 
εξομοιώνονται με τους Αστυνομικούς, υποβάλλονται σ’  αυτή την απαγόρευση. Η επίκληση 
δε που γίνεται από τους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι η εντοπιότητα δημιουργεί εξαρτήσεις 
και είναι ανασταλτικός παράγων για την επαγγελματική λειτουργία των Αστυνομικών είναι 
«προφάσεις εν αμαρτίαις», καθότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που δημιουργήθηκαν για τους 
Αστυνομικούς και το αυστηρό τους πειθαρχικό δίκαιο, ελέγχουν άμεσα κάθε συνάδελφο, για 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από τη νομιμότητα εμφανίσει. Και βέβαια μιλάμε για μία διάταξη, 
που μετά τη μετακίνηση του πληθυσμού στις μεγάλες πόλεις και την δημιουργία των Καλ-
λικρατικών Δήμων, είναι απαγορευτική για ποσοστό λιγότερο από το 2% του συνόλου των 
Αστυνομικών που υπηρετούν σε κάθε Αστυν. Δ/νση. 

Είναι τιμωριτική διάταξη και επιβάλλεται να καταργηθεί.

3. Άρθρο 2 παρ.6 (Υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης)
Θεωρούμε ότι πρέπει να τροποποιηθεί η κατάσταση των Υπηρεσιών που αναφέρονται ως 

δυσμενούς διαβίωσης, διότι για πολλές από τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην περιοχή 
που βρίσκονται, οι συνθήκες (διαβίωσης, υπηρεσιακή λειτουργία κ.α.) έχουν αλλάξει προς το 
καλύτερο, ενώ για κάποιες άλλες που δεν αναφέρονται έχουν χειροτερέψει. Επίσης, κάποιες 
Υπηρεσίες, π.χ. Αστυν. Σταθμοί έχουν καταργηθεί, ενώ έχουν δημιουργηθεί νέα Τμήματα.  

Προτείνουμε τη σύσταση Επιτροπής στην οποία να συμμετέχουν επιστημονικοί και υπη-
ρεσιακοί παράγοντες, καθώς και εκπρόσωποι της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α., οι οποίοι θα 
διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη νέα κατάσταση Υπηρεσιών δυσμενούς διαβίωσης.
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4. Άρθρο 3 παρ 2α.α: (Αναφέρεται). «Ο Αστυνομικός… σε υπηρεσία  που απέχει πέραν 
των 15χλμ…, λαμβάνει τον ακόλουθο αριθμό μορίων(1)Από…(2)Από..., και(3) Από 601 και 
άνω 2 μόρια επιπλέον. «Να τροποποιηθεί ως εξής, «Από 601 και άνω και για κάθε 100 
χλμ. επιπλέον 2 μόρια». 

Επίσης προτείνεται, για να είναι πιο αντικειμενικός ο υπολογισμός των μορίων που 
λαμβάνει ο Αστυνομικός λόγω απόστασης, να γίνεται ανά χιλιόμετρο ή μίλι, π.χ 0,01 
για κάθε χιλιόμετρο ή μίλι επί της απόστασης που απέχει η Υπηρεσία που υπηρετεί, 
και όχι η έδρα ή το κύριο λιμάνι του νησιού, από τον τόπο συμφερόντων.

5. Άρθρο 3 παρ.2α.β (Αναφέρεται)… «Ο χρόνος απόσπασης για φοίτηση στο ΤΕΜΑ… 
λογίζεται ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του (δε λαμβάνει μόρια).»

Να απαλειφθεί και ο χρόνος φοίτησης να λαμβάνεται υπόψη για τα μόρια.
 
6. Άρθρο 3 παρ.2β (Αναφέρεται). «Για τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας… ο Aστυνο-

μικός λαμβάνει τον ακόλουθο αριθμό μορίων: 
(1). Για κάθε έτος υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, ένα (1) μόριο. 
Να τροποποιηθεί η φράση ως εξής: «Για κάθε έτος ….ένα (1)μόριο κατ’ έτος έως τα 

δέκα (10) έτη υπηρεσίας. Από το 11ο έως και 13ο  έτος, 2 μόρια κατ’ έτος και από το 
14ο και άνω, 3 μόρια κατ’ έτος». 

 (3). (Αναφέρεται)… «Για κάθε έτος υπηρεσίας σε μια από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, 
Κυκλάδων, κλπ…, λαμβάνουν επιπλέον (2) μόρια (εδώ να προστεθούν οι λέξεις, και η 
Γ.Α.Δ.Α.),… εφόσον δεν συμπίπτει με τον τόπο συμφερόντων του (να απαλειφθεί η τελευ-
ταία φράση)». 

Σημ: α) Προστίθενται μόρια στα έτη υπηρεσίας, ως αναγνώριση και ανταμοιβή για την 
υπηρεσιακή εργασία και την κοινωνική προσφορά. β) Τα επιπλέον δύο (2) μόρια προστίθε-
νται στους υπηρετούντες στη Γ.Α.Δ.Α. διότι οι περισσότερες υπηρεσιακές δυσκολίες αλλά και 
δυσκολίες διαβίωσης, ίσως και επιβίωσης, εντοπίζονται πλέον στην Αθήνα. γ) Η απάλειψη 
της φράσης προτείνεται διότι ο Αστυνομικός, θα υπηρετεί στον τόπο συμφερόντων του εκτός 
οργανικών θέσεων, μόνο μετά από υπηρεσιακή πρωτοβουλία ή για σοβαρό θέμα υγείας.    

7. Άρθρο 3 παρ.2β (4) (Αναφέρεται.) «Για κάθε εκπαιδευτικό έτος… Το μικρότερο του 
εξαμήνου χρονικό διάστημα δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ το μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος.», 
«Για τον υπολογισμό των ετών υπηρεσίας… έως 31 Αυγούστου του έτους υποβολής της 
αίτησης μετάθεσης. Το μικρότερο του εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπόψη ενώ το μεγαλύτερο 
λογίζεται ως έτος».

Προτείνεται να απαλειφθούν οι χρονικοί περιορισμοί, ώστε να έχει το δικαίωμα στο 
ημερολογιακό έτος που κατατίθεται η αίτηση,  ανεξάρτητο των εξαμήνων. 

 
8. Άρθρο 3 παρ. 2γ (4) (Αναφέρεται). «Για την οικογενειακή του κατάσταση,... (4)» «οι 

έγγαμοι Αστυνομικοί για κάθε πλήρες έτος μακράν του τόπου κατοικίας του/της συζύγου 
λόγω εργασίας… εφόσον ο τόπος απέχει (30) χλμ… λαμβάνουν ένα (1) μόριο για απόσταση 
από 30 έως 200 χλμ., τρία (3) μόρια από 201 έως 400χλμ. και πέντε (5) μόρια για απόσταση 
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πέραν των 401 χλμ.(Αντίστοιχα για τους Ε.Φ. αναφέρεται:…5 μόρια…εφόσον…απέχει (30) 
χλμ…κ.λπ..)»

 Καταφανέστατη διάκριση. Π.χ., για μία περίπτωση που οι σύζυγοι ενός Αστυνομι-
κού και ενός Ε.Φ. εργάζονται σε απόσταση που ο τόπος συμφερόντων απέχει από την 
οργανική τους θέση 190 χλμ., ο Ε.Φ. θα λάβει (5) μόρια και ο Αστυνομικός θα λάβει (1) 
μόριο. Προτείνεται εξίσωση και μάλιστα για το δικαιότερο, προτείνουμε τροποποίηση 
με τον τρόπο της παρ. 2α.α του άρθρου 3 του παρόντος..

9. Άρθρο 3 παρ.3 (Αναφέρεται). «Στη σειρά προτεραιότητας προηγούνται… με βάση τα 
παρακάτω κριτήρια. α) οι πολύτεκνοι, β) «οι έχοντες, μέλος της ίδιας οικογένειας με αναπη-
ρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α, η γονέα… ή έχουν υπερβεί το 75ο έτος της 
ηλικίας τους»,γ) οι τελούντες σε χηρεία ή διάζευξη, στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια 
των ανηλίκων τέκνων τους, δ) οι έχοντες τρία (3) τέκνα, ε) οι έχοντες στην περιοχή,  για την 
οποία ζητούν μετάθεση τον τόπο συμφερόντων τους.»

Στον πρόλογο εξηγήσαμε, πως αδικούνται οι εμπίπτοντες στην κατηγορία ε) συνάδελφοι, 
σε σχέση με τους υπόλοιπους των άλλων κατηγοριών. 

Προτείνεται: α) τροποποίηση της κατηγορίας β) ως εξής: «οι έχοντες, μέλος της 
ίδιας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α.». Να απα-
λειφθούν οι  υπόλοιπες περιπτώσεις, οι οποίες να αντιμετωπίζονται με επ’ αόριστον 
απόσπαση, για όσο υφίσταται ο λόγος για τον οποίον μετακινήθηκαν και ταυτόχρονα 
να λαμβάνουν το 50% των μορίων που δικαιούνται, από τον τόπο της οργανική θέσης 
που κατέχουν.

β) τροποποίηση της κατηγορίας γ) ως εξής: «οι τελούντες σε χηρεία» . Απαλείφεται 
η υπόλοιπη παράγραφος (ή διάζευξη και επιμέλεια τέκνων) διότι, μια απόφαση ενήλι-
κων ανθρώπων που λαμβάνεται για τη συνέχεια της οικογένειάς τους, δεν μπορεί 
να εκλαμβάνεται από το νομοθέτη ως ιδιαίτερη περίπτωση και να προτάσσεται των 
αντικειμενικών κριτηρίων. Άλλωστε: 1ον) σε κανένα άλλο Κώδικα Μεταθέσεων (στρα-
τιωτικών ή Δημοσίου Τομέα) δεν λαμβάνεται η διάζευξη ως κριτήριο για ιδιαίτερη με-
τάθεση, και 2ον) το Π.Δ. στην παρ.2γ(3) του άρθρου 3, αντιμετωπίζει ευνοϊκά την πε-
ρίπτωση και χορηγεί διπλάσια μόρια στους διαζευγμένους για τα τέκνα, από αυτούς 
που διατηρούν τον γάμο.

γ) Οι λοιπές κατηγορίες (α και δ) που δεν τροποποιούνται προτείνεται, ή να κατα-
λαμβάνουν το 30% του συνόλου των τακτικών μεταθέσεων και όχι λιγότερο από μία 
(1), ή να δημιουργηθεί παράλληλη επετηρίδα ειδικών περιπτώσεων και να ανοίγουν 
θέσεις ξεχωριστές από εκείνες των αντικειμενικών κριτηρίων.

10. Άρθρο 4 (Αναφέρεται). «Εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια. Προτείνεται να 
απαλειφθούν από τις εξαιρέσεις τα εδάφια: γ. και δ. (των μετατιθέμενων στις Υπηρεσίες 
Ασφαλείας Προέδρου Δημοκρατίας, Υπηρεσίας Ασφαλείας Βουλής των Ελλήνων και Προ-
έδρου Κυβέρνησης) και (των μετατιθέμενων στο γραφείο του Αρχηγού, του Υπαρχηγού και 
των λοιπών Αντιστράτηγων της ΕΛ.ΑΣ.) αντίστοιχα».

Σημ: Για την κάλυψη των θέσεων των παραπάνω Υπηρεσιών, να οριστούν συγκεκριμένες 
θέσεις με συγκεκριμένα κριτήρια-προσόντα, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα τα γνωρίζουν 
πριν υποβάλουν την αίτησή τους και αυτοί θα ελέγχονται και θα επιλέγονται σύμφωνα με τα 
προσόντα που διαθέτουν.
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11. Άρθρο 5 παρ. 3 (Αναφέρεται). «Η υποβολή δήλωσης αλλαγής του τόπου συμφερό-
ντων, δεν θίγει τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώθηκαν με βάση τον προηγούμενο 
τόπο συμφερόντων. Τα μόρια αυτά προσμετρούνται για τη μετάθεση του στον νέο τόπο 
συμφερόντων με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 3.»

Προτείνεται να τροποποιηθεί και τα μόρια των προηγούμενων ετών που συγκεντρώ-
νει ο Αστυνομικός, με τα κριτήρια της παρ. 2 εδάφια α και γ4  του άρθρου 3 (χιλιομετρι-
κή απόσταση) και (εργασία συζύγου) αντίστοιχα, να τροποποιούνται και να αναπρο-
σαρμόζονται στο νέο τόπο υπολογιζόμενα με τη νέα απόσταση.

12. Άρθρο 7 παρ. 1 Να προστεθεί φράση στο τέλος της παραγράφου. «Εξαιρείται πο-
σοστό 5% των εξερχομένων, που προηγείται στη σειρά εξόδου, οι οποίοι μπορεί να 
τοποθετούνται στις ανωτέρω Υπηρεσίες της προτίμησής τους και σε Υπηρεσίες του 
τόπου συμφερόντων τους, με την προϋπόθεση ότι οι προκηρυχθείσες θέσεις των τα-
κτικών μεταθέσεων δεν καλύφθηκαν.»  

Σημ: Αντίστοιχη εξαίρεση προβλέπεται στο υπάρχον διάταγμα για τους νεοεξερχόμενους 
Υπαστυνόμους Β΄. Άρα για λόγους ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης επιβάλλεται να ισχύσει  
τον ίδιο και για τους Αστυφύλακες.   

13. Άρθρο 7 παρ.2 (Αναφέρεται). «Με απόφαση του… κ.λ.π… όσοι υπάγονται στις κατη-
γορίες α,β,γ και δ της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, καθώς και όσοι πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις συνυπηρέτησης με συζύγους Αστυνομικούς,… κ.λπ., τοποθετούνται 
κατά προτεραιότητα με βάση την αναγραφόμενη σειρά κατά κατηγορία… κ.λπ..» 

Προτείνεται για τις  κατηγορίες α,β,γ,δ, να ισχύσουν οι τροποποιήσεις που ανα-
γράφονται στο άρθρο 9 του παρόντος. Στην περίπτωση της συνυπηρέτησης, αυτή να 
πραγματοποιείται στον τόπο που επιθυμεί ο τοποθετηθείς ανεξαρτήτως της σειράς 
προτεραιότητας και να ικανοποιείται το σύνολο των αιτούντων. 

Σημ: Τη συνυπηρέτηση αιτούνται οι ενδιαφερόμενοι για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν 
προβλήματα και να ανταποκριθούν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Και τα προβλή-
ματα δεν υπολογίζονται ούτε ιεραρχούνται με σειρά προτεραιότητας που αναφέρεται ή κα-
θορίζεται (αλήθεια γιατί;) σε Προεδρικά Διατάγματα. Είναι ιδιαίτερα για κάθε οικογένεια και 
επιλύονται από τον καθένα με διαφορετικό τρόπο. Η Υπηρεσία πρέπει να βοηθάει προς αυτή 
την κατεύθυνση και όχι να βάζει εμπόδια, όπως η προηγούμενη διάταξη.

 
14. Άρθρο 8 παρ. 4 (Αναφέρεται ότι και στο προηγούμενο άρθρο). 
Προτείνεται να ισχύσουν και εδώ οι ίδιες προτάσεις που καταγράφονται στο προη-

γούμενο άρθρο. 
Σημ: Εδώ η σειρά προτεραιότητας για την συνυπηρέτηση είναι διαφορετική σε σχέση με 

τη σειρά που αναφέρεται για τους Αστυφύλακες. Π.χ. οι στρατιωτικοί  και οι λιμενικοί, προ-
τάσσονται των δικαστικών και των πυροσβεστικών υπαλλήλων. Αυτή η προχειρότητα του 
νομοθέτη δείχνει, κατά πόσο χρειάζεται να ακολουθείται σειρά σε συνυπηρετήσεις.

15. Άρθρο 9 παρ. 1. (Αναφέρεται). «Οι αποφοιτούντες από το Τ.Ε.Μ.Α.,  τοποθετούνται σε 
θέσεις, κατά προτίμηση σε Υπηρεσίες της περιοχής μετάθεσης απ’ όπου προέρχονται.» 

Προτείνεται να καταργηθούν οι λέξεις «κατά προτίμηση».
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16. Άρθρο 12 παρ. 1 (Αναφέρεται). «Οι τακτικές μεταθέσεις γίνονται κατά το χρονικό… 
κ.λπ… έως την 31 Αυγούστου.»

 Να τροποποιηθεί και εδώ να προστεθεί η φράση: «και καλύπτουν το 25% των κενών 
οργανικών της κάθε περιοχής μετάθεσης (Αστ. Δ/νσης)». 

Σημ: Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν και οι Δ/νσεις να προγραμματίζουν καλύτερα την 
κατανομή, σύμφωνα και με τις υπηρεσιακές ανάγκες και οι Αστυνομικοί θα έχουν χρονικό 
ορίζοντα στην προοπτική της μετάθεσής τους.

17. Άρθρο 12 παρ. 4 (Αναφέρεται). «Δικαίωμα υποβολής αίτησης… κ.λπ… που την 15 
Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους συμπληρώνουν τρία (3) συνεχή έτη…»

Προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως: «Δικαίωμα υποβολής αίτησης…κ.λπ. που 
εντός του ίδιου έτους του δικαιώματος συμπληρώνουν (3) τρία συνεχή έτη…κ.λπ…».

18. Άρθρο 12 παρ. 6 (Αναφέρεται). «Μετάθεση Αστυνομικού εντός και εκτός της αυτής πε-
ριοχής…κ.λ.π… σε ανάλογη εκπαίδευση από τη Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α., Δ/νση Εγκλη-
ματολογικών Ερευνών…κ.λπ. δεν επιτρέπεται προ της παρελεύσεως συνεχόμενης 10ετίας 
παρά μόνο ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Δ/ντη… κ.λ.π»

Προτείνεται να απαλειφθεί το «συνεχόμενης δεκαετίας». 
Σημ: Διάκριση, ιδιαίτερα υπέρ των εκπαιδευμένων στην πληροφορική. Άλλωστε, άριστες 

γνώσεις πληροφορικής έχει αποκτήσει η πλειοψηφία των Αστυνομικών, οι οποίοι κατέχουν 
και τις  ανάλογες πιστοποιήσεις από ιδιωτικά ή κρατικά εκπαιδευτικά κέντρα.  

19. Άρθρο 12 παρ.8 (Αναφέρεται). «Οι Αστυνομικοί που υπάγονται σε μία από τις περι-
πτώσεις α΄,β΄,γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3, δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης 
και όταν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές θέσεις… κ.λπ..» 

Προτείνεται να ισχύσουν οι τροποποιήσεις της παρ. 9 του παρόντος.

20. Άρθρο 12 παρ. 9 (Αναφέρεται). «Αστυνομικοί που μετατίθενται για λόγους πειθαρχί-
ας,… κ.λπ... δεν επιτρέπεται να επιστρέψουν πριν την παρέλευση δεκαετίας». 

Προτείνεται να τροποποιηθεί και να δίνεται η δυνατότητα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
που εξετάζει την υπόθεση να αποφασίζει, για την επιστροφή και πότε του ελεγχόμενου.

Σημ: Εξοντωτική η δεκαετία κυρίως για την οικογενειακή εξέλιξη του Αστυνομικού. Θεω-
ρούμε ότι ο Διευθυντής της Δ/νσης στην οποία μετατίθεται ο απείθαρχος μετά από τρία χρό-
νια και για κάθε επόμενο χρόνο με αιτιολογημένη έκθεση και κριτήρια, π.χ. της έμπρακτης 
μεταμέλειας, μπορεί να προτείνει την δυνατότητα μετάθεσής του ή όχι.

21 .Άρθρο 14 παρ.2 (Αναφέρεται). «Κατ’ εξαίρεση μεταθέσεις Ανθ/μων, Αρχ/κων,… 
κ.λ.π… μπορεί να διατάσσονται… και από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.»

Προτείνεται να καταργηθεί.
Σημ: Ακυρώνεται η αντικειμενικότητα του Προεδρικού Διατάγματος. Τα Συμβούλια Μεταθέ-

σεων και μόνο πρέπει να αποφασίζουν και να προτείνουν για τις θέσεις που θα καλυφθούν.
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22. Άρθρο14 παρ.4δ (Αναφέρεται). «Οι μετατιθέμενοι… κατανέμονται… κ.λπ. … στις 
Δ/νσεις της Δικαιοδοσίας τους.» 

Να προστεθεί η φράση, «με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια».

23. Άρθρο 14 παρ.4ε (Αναφέρεται). «Το Β΄ δεκαήμερο … καταρτίζει αριθμητικούς πίνα-
κες… σε Αστυφύλακες που πρέπει να πληρωθούν κατά το Γ΄ δεκαήμερο Οκτωβρίου,... κ.λπ. 
Οι θέσεις… καλύπτονται από Αστυφύλακες.»

Προτείνεται να προστεθούν οι λέξεις και να τροποποιηθεί η φράση ως εξής: «…
καταρτίζει αριθμητικούς πίνακες ….σε Ανθ/μους, Αρχ/κες, Αστ/κες...κ.λπ. Οι θέσεις 
αναλογούν στο 50% των τακτικών μεταθέσεων και καλύπτονται από Ανθ/μους, Αρχ/
κες, Αστ/κες».

 
24. Άρθρο 15 (Μεταθέσεις νεοπροαχθέντων Αρχ/κων). Προτείνεται η τροποποίηση πα-

ραγράφων του άρθρου, με τις παρακάτω παρατηρήσεις.
Α. (παρ.2) «...Οι θέσεις των νεοπροαχθέντων Αρχ/κων που θα καλυφθούν σε κάθε 

Δ/νση, να προκηρύσσονται το πρώτο 10μερο Νοεμβρίου μετά και την κάλυψη των 
θέσεων από τις τακτικές και τις έκτακτες μεταθέσεις και να μην υπερβαίνουν το 10% 
των κενών της κάθε Αστυν. Δ/νσης. Αυτές, να καλύπτονται από προαγόμενους που 
προέρχονται από την αυτή Αστυ. Δ/νση και τις Υπηρεσίες αυτής».

Σημ: 1ον).Οι συνάδελφοι πριν τη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό-εξετάσεις, θα γνωρί-
ζουν τις θέσεις για τις οποίες διαγωνίζονται. 2ον) Αν δεν υπάρχουν προαγόμενοι, ή υπάρχουν 
λιγότεροι σε μια Δ/νση, οι κενές θέσεις θα καλύπτονται από την επετηρίδα. Αν υπάρχουν 
περισσότεροι προαγόμενοι, τότε οι θέσεις καταλαμβάνονται από τους προαγόμενους που 
προηγούνται στη βαθμολογία, και οι επόμενοι τοποθετούνται σε όμορη Δ/νση της προτίμη-
σής τους. Αν δεν υπάρχει κενή θέση στις όμορες Δ/νσεις, τότε τοποθετούνται σε Υπηρεσία 
της Γ.Α.Δ.Α., ή της Θεσ/νίκης. 

Με τον τρόπο που τώρα εφαρμόζεται η διάταξη, στην ουσία ο συνάδελφος τιμωρείται για 
την προαγωγή του. Είναι ο μόνος βαθμός στην Αστυνομία και εν μέρει και ο βαθμός του 
Υπαστυνόμου του Τ.Ε.Μ.Α., για τους οποίους προβλέπεται μετάθεση λόγω της προαγωγή 
τους.     

Β. (παρ.3) (Αναφέρεται). «Οι νεοπροαχθέντες Αρχιφύλακες που ασκούν καθήκοντα πυ-
ροτεχνουργών… «και άλλα 22 περίπου καθήκοντα»…, καθώς και οι υπηρετούντες στην 
Ε.Κ.Α.Μ., στη Δ.Ε.Α.Ε.Ε.Β., στη Δ.Α.Ο.Α., και στις Υπηρεσίες Εσωτ. Υποθέσεων, Προέδρου 
της Δημοκρατίας, Βουλής των Ελλήνων, Προέδρου Κυβέρνησης και στα γραφεία Αρχηγού, 
Υπαρχηγού και λοιπών Αντιστράτηγων, παραμένουν στις Υπηρεσίες τους, εφόσον υπάρ-
χουν κενές θέσεις και σχετική πρόταση των Υπηρεσιών τους.»

Σημ: Εδώ βλέπουμε μια διάκριση του νομοθέτη ο οποίος με τη διάταξη αυτή προ-
στατεύει στην ουσία τους συναδέλφους που υπηρετούν στις προαναφερόμενες Υπη-
ρεσίες. Και να δεχθούμε ότι για κάποιες Υπηρεσίες, π.χ. Ε.Κ.Α.Μ., ή για τους συνα-
δέλφους που εκτελούν καθήκοντα π.χ. ιπταμένων ελικοπτέρων, συνοδών σκύλων, να 
είναι αναγκαία η επιστροφή τους. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε όμως, ποια είναι 
τα ειδικά καθήκοντα που εκτελούν και είναι αναγκαία η επιστροφή τους, π.χ. στην 
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, Βουλής των Ελλήνων ή στα γραφεία του Αρχη-
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γού κ.λπ., και δεν είναι αναγκαία η επιστροφή του συναδέλφου π.χ. στο Τμήμα Δίωξης 
Ναρκωτικών Λάρισας.

Η πρόταση που καταθέτουμε στην παρ. Α, είναι δίκαιη, αντικειμενική και υλοποιήσι-
μη και καλύπτει όλες τις περιπτώσεις χωρίς εξαιρέσεις. 

25. Άρθρο 17 (Έκτακτες μεταθέσεις). Προτείνεται η τροποποίηση παραγράφων του άρ-
θρου με τις παρακάτω παρατηρήσεις.

  Α.παρ. 1α.  Προτείνεται να διαγραφούν οι λέξεις, «διάπραξη ποινικού αδικήματος» 
και εκλαμβάνεται ως υπερβολή, καθότι οι περιπτώσεις παράβασης ποινικού δικαίου αντιμε-
τωπίζονται με την παράγραφο 1η .  

  Β.παρ. 1δ(α). Προτείνεται να απαλειφθεί η φράση «καθώς και διορισμό ως δικαστι-
κό συμπαραστάτη από το αρμόδιο δικαστήριο σε γονείς  ή αδέλφια… συμπαραστά-
της». Τα περιστατικά αυτά να αντιμετωπίζονται με επ’ αόριστον απόσπαση (σύμφωνα 
και με την πρότασή μας στην παρ.9(α).

  Γ.παρ. 1στ. Προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου «περί εντοπιότητας». Αναλύ-
εται στην παρ. 2 του παρόντος.

  Δ.παρ. 1ι. Προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου (εξαίρεση για τις περιπτώσεις 
των παρ. γ και δ του άρθρου 4). Διάκριση, που σε προηγούμενες παραγράφους αναλύθη-
κε διεξοδικά. 

  Ε.παρ. 1ια. (αμοιβαία μετάθεση). Προτείνεται: α) να απαλειφθεί η φράση «εφό-
σον οι Υπηρεσίες…, για τις οποίες οι προκηρυχθείσες κενές θέσεις δεν καλύφθηκαν». 
Προσθαφαίρεση θέσης γίνεται και καμιά αλλοίωση στις οργανικές των Δ/νσεων.

 β) για τους Αστυφύλακες των Πανελλήνιων εξετάσεων τα έτη συνολικής υπηρεσίας, 
να τροποποιηθούν από «20» σε «25». Μετά και την τροποποίηση του ασφαλιστικού και το 
δικαίωμα απόλυσης στα 35 χρόνια, η επέκταση των ετών στα 25 είναι λογική και δίκαιη.

 γ) να απαλειφθεί η φράση «…και νεοπραχθέντων Αρχιφυλάκων». Μετά και την τρο-
ποποίηση που προτείνεται στην παρ. 24 του παρόντος είναι περιττή η απαγορευτική αυτή 
διάταξη. 

 δ) να τροποποιηθεί η φράση «μεταξύ ομοιοβάθμων» σε: α) «μεταξύ  Υπαξ/κών» και 
β) «μεταξύ Αξ/κών».

  ΣΤ.παρ. 1ιδ. (Αναφέρεται) Για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο δικαστικό λειτουργό, 
συνοριακό φύλακα ή ειδικό φρουρό ή στρατιωτικό ή αστυνομικό ή λιμενικό ή πυροσβεστικό 
υπάλληλο. Στις τέσσερες τελευταίες περιπτώσεις, ο κατά βαθμό κατώτερος ακολουθεί τον 
ανώτερο. 

Προτείνεται να απαλειφθεί η τελευταία φράση. 
Σημ: Εξηγήσαμε και στις παραγράφους 13 και 14 του παρόντος, για ποιο λόγο οι ενδιαφε-

ρόμενοι αιτούνται την συνυπηρέτηση, άρα γιατί δεν πρέπει να υπάρχει ιεραρχική σειρά. Και 
εδώ βέβαια βλέπουμε μία τρίτη, διαφορετική ιεραρχική σειρά, με πρώτους τους δικαστικούς 
και μετά Σ.Φ. και Ε.Φ. Ο λόγος; Μόνο η Ηγεσία τον γνωρίζει.                        

26. Άρθρο 19 παρ.2 Να προστεθεί παράγραφος(ιστ). «Σε περίπτωση, που Αστυνο-
μικός έως και το βαθμό του Αστυνόμου Α΄, έχει συμπληρώσει 16 χρόνια συνεχούς 
υπηρεσίας εκτός του τόπου συμφερόντων του, αποσπάται επ’ αόριστον στον τόπο 
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συμφερόντων του, λαμβάνοντας παράλληλα τα μόρια που δικαιούνται από την οργα-
νική θέση που κατέχει, ως και την οριστική μετάθεσή του όπου η απόσπασή διακό-
πτεται». 

 27. Άρθρο 19 παρ.ιγ. Να απαλειφθούν οι δύο τελευταίες φράσεις της παραγράφου, 
«Ο Αστυνομικός…κ.λ.π…αίτησης μετάθεσης» και να προστεθεί η φράση «ο Αστυνο-
μικός στην περίπτωση αυτή λαμβάνει τα μόρια που προβλέπονται από το άρθρο 3 
(αντικειμενικά κριτήρια)».

28. Άρθρο 20 παρ.1 Στο τέλος της παραγράφου να προστεθεί φράση. «Δεν επιτρέ-
πεται νέα προσωρινή μετακίνηση του ίδιου Αστυνομικού πριν την παρέλευση ενός 
έτους, από την λήξη της προηγούμενης μετακίνησής του.» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εκτός των προτάσεων επί των άρθρων που καταθέτουμε, οι παρακάτω παρατηρήσεις-
σημειώσεις που καταγράφουμε, μετά από κατάλληλη επεξεργασία και ανάλυση, επιβάλλεται 
να συμπεριληφθούν στο θεσμικό πλαίσιο του διατάγματος.

1.  Αναπλήρωση της κενής θέσης, μετά από ακύρωση μετάθεσης, από τον επόμενο 
Αστυνομικό που προηγείται στη σχετική κατάσταση μορίων με αντικειμενικά κριτήρια. 
Ο Αστυνομικός που ακυρώνει την μετάθεση στερείται του δικαιώματος αίτησης μετά-
θεσης για πέντε (5) χρόνια.

2.  Όπου αναφέρεται «με απόφαση Αρχηγού», να αντικατασταθεί, «με απόφαση 
Συμβουλίου Μεταθέσεων».

3.  Στα αντικειμενικά κριτήρια για τη συγκέντρωση μορίων, θα μπορούσε να συ-
μπεριληφθεί και συγκεκριμένη υπηρεσιακή δράση, π.χ. σύλληψη δραστών ληστείας, 
σύλληψη δραπετών, κ.α..

4.  Να δημιουργηθούν Β΄/θμια Συμβούλια Μεταθέσεων με διαφορετική σύνθεση από 
τα Α΄/θμια τα οποία θα εξετάζουν τις προσφυγές και να έχουν δικαίωμα στην προσφυ-
γή και οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν ικανοποιήθηκαν στο αίτημά τους για μετάθεση. 

5.  Αναλογικός τρόπος χορήγησης μορίων σύμφωνα και με τον τρόπο πρόσληψης 
και εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ..

6.  Σε Αστυνομικούς με αποδεδειγμένα προβλήματα υπογονιμότητας χορηγείται 
απόσπαση για όσο διαρκεί η θεραπεία, και εάν ο τόπος συμπίπτει με τον τόπο συμφε-
ρόντων τα μόρια να προσμετρούνται.

7.  Εξίσωση των Π.Δ.100/2003 και Π.Δ.211/2005 και κατάργηση των διακρίσεων π.χ. 
χορήγηση μορίων στις αποσπάσεις, χρονικό δικαίωμα στις αμοιβαίες, χρονικό δικαί-
ωμα στην πρώτη αίτησης μετάθεσης, κ.α.  
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8.  Να προβλεφθεί, η μοριοδότηση με αντικειμενικά κριτήρια να ισχύει και για τις 
μεταθέσεις εντός Νομού.

9.  Συνυπηρέτηση Αστυνομικού με σύζυγο Αστυνομικό, Συνοριακό Φύλακα, Ειδικό 
Φρουρό, δικαστικό λειτουργό, στρατιωτικό, λιμενικό και πυροσβέστη υπάλληλο, που 
υπηρετούν σε διαφορετική περιοχή μετάθεσης, να αντιμετωπίζεται αρχικά με 10ετή 
απόσπαση και εάν ο γάμος ακόμη υφίσταται να μετατρέπεται σε οριστική μετάθεση.

Δεκέμβριος 2013
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
       ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
Επικεφαλής: ΤΟΛΙΚΑΣ Μιχαήλ (Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ.)  
ΒΛΑΧΟΣ Γεώργιος (Γραμματέας Δ.Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώργιος (Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης (Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος (Μέλος Ε.Α.Υ. Αθηνών)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σωκράτης (Εκπρόσωπος Ανώτερου Συμβούλιο Μεταθέσεων) 
ΜΠΑΛΤΑΣ Δημήτριος(Εκπρόσωπος Κατώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων)






