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

Σάμος, 21 Απριλίου 2021
Αριθμ. Πρωτ: 315/2/22
Προς:
- Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ (Δια μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
Κοιν.:
1) Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού,
Υποστράτηγο κ. Χρήστο ΚΟΝΔΥΛΗ (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. Παρασκευά ΣΑΝΙΔΑ (Δια μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
4) Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Βορείου Αιγαίου
Υποστράτηγο κ. Ελευθέριο ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ
5) Διευθυντή Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής
Ταξίαρχο κ. Γεώργιο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ (Δια μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
6) Αναπληρωτή Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου
Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΜΑΪΣΤΡΕΛΛΗ Δημήτριο
7) Α.Ε.Α./Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού/Διεύθυνση
Οργάνωσης & Νομικής Υποστήριξης/Τμήμα Νομικών Υποθέσεων (Δια μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
8) Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος Σάμου
Αστυνόμο Α΄ κ. Αστέριο ΝΤΑΜΠΑΛΕΤΣΙΟ
9) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
10) Μέλη μας

ΘΕΜΑ: « Μεταγωγές ψυχικά ασθενών ατόμων, χορήγηση και θεώρηση Φύλλου Πορείας
μετακινούμενου αστυνομικού προσωπικού»
ΣΧΕΤ. α) Π.Δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές
μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (άρθρα 21, 22)
β) Το υπ’αριθμ. 315/2/21από 14/12/2020 αποσταλέν έγγραφο μας

Κύριε Αρχηγέ
Επανερχόμαστε, στο μείζον για εμάς, ζήτημα των μεταγωγών ψυχικά ασθενών
ατόμων, το οποίο με αλλεπάλληλα έγγραφα αλλά και κατ’ ιδίαν, έχουμε αναδείξει τόσο
προς εσάς όσο και προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και Υπηρεσίες, δυστυχώς
με την μη επίλυση ή εξομάλυνσή του μέχρι σήμερα. Αντί μάλιστα επίλυσης,

διαπιστώνουμε την περαιτέρω περιπλοκή του όλου διαδικαστικού, το οποίο εξ
ολοκλήρου θεωρούμε παράτυπο και αντιδεοντολογικό, όπως λεπτομερώς σας έχουμε
γνωρίσει στο ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφό μας.
Συγκεκριμένα, κατά παρέκκλιση της ανωτέρω (α) σχετικής νομοθεσίας, το Φύλλο
Πορείας και η σχετική Διαταγή Συνοδείας που χορηγούνται στους αστυνομικούς
συνοδούς του μεταγόμενου ψυχικά ασθενούς ατόμου, αναγράφει ως τόπο προορισμού
αυτών, το εκάστοτε εφημερεύον Ψυχιατρικό Ίδρυμα Αττικής, αφού η ΔΙ.ΜΕ.Δ.Αττικής
προφανώς έπεισε τους πάντες περί της αναρμοδιότητάς της, στην παραλαβή των εκτός
Αττικής προερχομένων ψυχικά ασθενών ατόμων και την περαιτέρω προώθηση τους.
Κατά περίεργο λόγο όμως, δεν δηλώνει αναρμόδια στην σχετική θεώρηση επί του
Φύλλου Πορείας των συνοδών, περί της άφιξης και της αναχώρησης τους, καίτοι από
πουθενά δεν προκύπτει η εμπλοκή της ως Υπηρεσία του τόπου προορισμού και τόπου
αναχώρησής τους. Η μόνη εμπλοκή της και για λόγους που μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν,
είναι η πρόθεσή της να «εξυπηρετήσει» στην μεταφορά του ψυχασθενή και των
συνοδών, από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι το εφημερεύον ψυχιατρικό ίδρυμα, εφόσον
η ώρα άφιξης του πλοίου βολεύει. Τουτέστιν αρμόδιοι στα εύκολα και τις
λεπτομέρειες, αναρμόδιοι στα δύσκολα και ουσιώδη.
Κύριε Αρχηγέ
Ζητούμε για ακόμα μια φορά την άμεση παρέμβαση σας, προκειμένου να δοθεί ένα
τέλος σε όλο αυτό τον υπηρεσιακό παραλογισμό, που τελικό αποδέκτη έχει τους
συναδέλφους μας, οι οποίοι αναγκάζονται να εκτελούν υπό αντίξοες συνθήκες, άνω των
είκοσι ωρών συνεχόμενη εκτελούμενη υπηρεσία μεταγωγής. Δηλώνουμε τέλος, ότι δεν
επιθυμούμε κανενός είδους εξυπηρέτηση από αναρμόδιες Υπηρεσίες. Αυτό που
επιθυμούμε και δεν θα σταματήσουμε να επιζητούμε, είναι να ορισθεί ρητά ποιες
Υπηρεσίες και με ποιο τρόπο εμπλέκονται λόγω αρμοδιότητας, στο εν λόγω θέμα.
Το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του Α.Ε.Α./Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης &
Ανθρώπινου Δυναμικού/Διεύθυνση Οργάνωσης & Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο
κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλείται όπως μας απαντήσει στα κάτωθι
ερωτήματα:
1. Δύναται να εκδοθεί-χορηγηθεί Διαταγή Συνοδείας και αντίστοιχα Φύλλο
Πορείας, αναγράφοντας ως τόπο προορισμού ΜΗ αστυνομική Υπηρεσία;
2. Η ΔΙ.ΜΕ.Δ.Αττικής, με ποια αρμοδιότητα προβαίνει στην θεώρηση των Φύλλων
Πορείας των μετακινούμενων αστυνομικών, για την άφιξη και την αναχώρηση
τους, ως αναρμόδια Υπηρεσία (κατά δήλωση της) και από πουθενά
προκύπτουσα, ως Υπηρεσία του τόπου προορισμού και τόπου αναχώρησής τους;

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

