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Αριθμ. Απόφ. Πρωτοδ. Σάμου: 72/216/27 Ε.Δ./1996

Σάμος, 14 Δεκεμβρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ: 315/2/21
Προς:
-Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ (Δια μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
Κοιν.:
1) Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ (Δια μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
2) Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ (Δια μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
3) Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής
Υποστράτηγο κ. Γεώργιο ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Δια μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
4) Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Βορείου Αιγαίου
Υποστράτηγο κ. Ελευθέριο ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ
5) Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου
Ταξίαρχο κ. Ανδρέα ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ
6) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
7) Μέλη μας
ΘΕΜΑ: « Διαχείριση διενεργούμενων μεταγωγών »
ΣΧΕΤ. α) Το υπ’αριθμ. 800/7/14 από 06/04/2020 κοινοποιηθέν έγγραφό μας, με
αποδέκτη τον κ. Διευθυντή Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής
β) Το υπ’αριθμ. 315/2/20 από 08/12/2020 αποσταλέν έγγραφο μας
Κύριε Αρχηγέ
Τα τελευταία δύο χρόνια, σχεδόν σε κάθε διενεργούμενη μεταγωγή από την
Σάμο προς την ΔΙ.ΜΕ.Δ.Αττικής, είτε αυτή αφορά την μεταγωγή ποινικών
κρατουμένων, είτε ψυχικά ασθενών ατόμων, γινόμαστε διαρκώς αποδέκτες των
έντονων διαμαρτυριών-καταγγελιών των μελών μας, αναφορικά με την ταλαιπωρία
που υφίστανται την εκάστοτε φορά, πηγάζουσα αποκλειστικά απ’ όσα διατάσσονται
να εκτελέσουν. Ένα ζήτημα που πολλάκις έχουμε αναδείξει, όπως άλλωστε σας το
είχαμε παραθέσει και στην κατ' ιδίαν συνάντηση μας την 26η Οκτωβρίου του
τρέχοντος έτους.
Συγκεκριμένα, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας κανονιστικής διαταγής περί
μεταγωγών, οι εκτελούντες μεταγωγή ποινικών κρατουμένων συνάδελφοι, καίτοι
βάσει της διαταγής συνοδείας που κατέχουν, έχουν ως τόπο προορισμού και
παράδοσης των κρατουμένων την ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α., συχνά διατάσσονται προφορικά από
αυτήν, να παραδώσουν αυτούς απευθείας στο κατάστημα κράτησης του

Κορυδαλλού. Στις περιπτώσεις δε των μεταγωγών ψυχασθενών ατόμων, για ακούσια
νοσηλεία σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Αττικής, κυριολεκτικά οι συνάδελφοί μας
βιώνουν το θέατρο του παραλόγου, από την αρχή μέχρι το τέλος της μεταγωγής.
Από την Διοίκηση της Δ.Α.Σάμου, τα άτομα αυτά αντιμετωπίζονται ως κρατούμενοι
και οδηγούνται για φύλαξη στα Αστυνομικά Τμήματα, σύμφωνα και με τα
καταγγελλόμενα μας στο ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφό μας, ενώ ως τόπο παράδοσής
τους στην σχετική Διαταγή Συνοδείας της μεταγωγής, αναγράφεται: ΄΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ/Ε.Ψ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ΄΄!!! Η ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α. από την
πλευρά της, δηλώνει αναρμόδια να τους παραλάβει, πλην όμως αρμόδια μόνο να
μεταφέρει τον ψυχασθενή και τους συνοδούς αυτού, από το λιμάνι του Πειραιά
μέχρι το εφημερεύον ψυχιατρικό νοσοκομείο, διατάσσοντας σχετικά.
Αποκορύφωμα όμως όλων, ήταν το περιστατικό που έλαβε χώρα κατά την
εκτέλεση μεταφοράς-συνοδείας ψυχασθενούς, από Σάμο προς Αθήνα, την Πέμπτη
10/12/2020. Οι συνάδελφοι-συνοδοί της μεταγωγής, έχοντας αναλάβει υπηρεσία
την 13:30΄ ώρα στο Α.Τ.Σάμου, αναχώρησαν την 15:10΄ ώρα από το λιμάνι της
Σάμου και έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά την 04:30΄της 11/12/2020. Πολύ πριν
την άφιξή τους, είχαν ενημερώσει τον αξιωματικό υπηρεσίας της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α., πως
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας τους με το εφημερεύον Γενικό Κρατικό
Νοσοκομείο Νίκαιας, δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες εντός αυτού και ως εκ τούτου
έπρεπε να μεταφερθεί η ψυχασθενής στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί και
μάλιστα μετά τις 08:00΄ ώρα που ξεκινούσε η εφημερία του. Παρόλα αυτά όμως,
διατάχθηκαν από τον αξιωματικό υπηρεσίας της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α., επικαλούμενος με την
σειρά του προφορική εντολή του Διευθυντή της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α., να μεταβούν στο Γενικό
Κρατικό Νίκαιας και να αναμένουν εκεί την πρωινή βάρδια, ώστε να τους
μεταφέρουν στο Δαφνί την ανωτέρω ώρα, για να παραδώσουν την ψυχασθενή, αφού
ολοκληρώνονταν η σχετική ψυχιατρική εξέτασή της. Ευτυχώς, μετά από την άμεση
κινητοποίηση μας και την καταλυτική παρέμβαση του προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ Γρηγορίου, οι συνάδελφοι μας γλίτωσαν από την επαπειλούμενη
ταλαιπωρία των είκοσι και πλέον ωρών συνεχούς εκτέλεσης υπηρεσίας, βιώνοντας
τελικά μόνο αυτή των 16 ωρών, καταφέρνοντας να σχολάσουν την 05:20΄ ώρα χωρίς
λεπτό ξεκούρασης.
Με αφορμή τα ανωτέρω, διερωτόμαστε τα κάτωθι:
1. Μήπως το εκάστοτε εφημερεύον ψυχιατρικό νοσοκομείο, υπάγεται στην
ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α., εξ ου και το αναγραφέν: ΄΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ/Ε.Ψ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ΄΄, στη Διαταγή Συνοδείας; Αν όχι,
ποια η σκοπιμότητα αναγραφής του και πού τελικά οφείλουν να
παραδώσουν νομότυπα οι συνάδελφοι τον ψυχασθενή;
2. Δεν γνωρίζει ή απλώς αδιαφορεί η Διοίκηση, για την πολύωρη ταλαιπωρία
των συναδέλφων μας, ήτοι τουλάχιστον 16 ώρες συνεχούς και δίχως
ανάπαυση, εκτελούμενης υπηρεσίας; Ποιος ευθύνεται για το γεγονός, ότι
μια συνήθη μεταγωγή έχει πλέον μετατραπεί σε πραγματική οδύσσεια για
τους αστυνομικούς, εξαιτίας των αντισυναδελφικών σκοπιμοτήτων της
ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α., θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο και την ασφαλή διεξαγωγή της
ίδιας της μεταγωγής;
3. Γιατί η ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α., δεν τηρεί τα οριζόμενα στην κανονιστική διαταγή περί
μεταγωγών, μεταφράζοντας αυτά κατά το δοκούν και προς ίδιον όφελος; Εν
τέλει οι συνάδελφοι-συνοδοί της μεταγωγής, οφείλουν να εκτελέσουν τα
διατασσόμενα επί της γραπτής Διαταγής Συνοδείας ή αντί αυτών, τις
εκάστοτε προφορικές διαταγές της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.;

Κύριε Αρχηγέ
Επειδή όλος αυτός ο υπηρεσιακός παραλογισμός δεν τιμά κανέναν, ζητούμε
την άμεση παρέμβαση σας, την οποία κρίνουμε αναγκαία για την οριστική επίλυση
αυτού του χρόνιου και μείζονος σημασίας ζητήματος, με την κατ' εξαίρεση
αντιμετώπιση των προερχόμενων από την νησιωτική Ελλάδα μεταγωγών, σε ότι
αφορά τους ψυχασθενείς, ενώ σε ότι αφορά τις μεταγωγές ποινικών κρατουμένων,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η υπάρχουσα κανονιστική διαταγή των
μεταγωγών. Την πλάτη μας την βάζουμε και χωρίς να μας ζητηθεί, όμως δε
θα επιτρέψουμε σε κανέναν να φορτώνει σε αυτή την πλάτη, τα δικά του
βάρη.Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

