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-Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ
Μιχαήλ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
-Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
Μιχαήλ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
-Υπουργείο Δικαιοσύνης
-Πρόεδρο Αρείου Πάγου
-Εισαγγελία Αρείου Πάγου
-Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
-Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
-Συνήγορο του Πολίτη
-Κόμματα Βουλής
-Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας
-Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
-Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
(Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
-Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας
(Π.Ο.ΑΞΙ.Α.)

Κοινοποίη
-Υπηρεσίες στα γεωγραφικά όρια της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής
-Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Ελλάδος
-Μ.Μ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με τον πρόσφατο Ν. 4619/19 ¨κρίθηκε¨ ότι η εργασία του αστυνομικού είναι επαρκώς κατοχυρωμένη
νομοθετικά και καταργήθηκε το μοναδικό άρθρο που τον προστάτευε, ειδικά (όπως και άλλες κατηγορίες
εργαζομένων), το άρθρο 315Α Π.Κ..
Υποτίθεται, ότι οι νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές διαβουλεύονταν επί χρόνια για να καταλήξουν στις
τροποποιήσεις και καταργήσεις του Π.Κ. και του Κ.Π.Δ. και μεταξύ άλλων κατάργησαν και το άρθρο 315Α
Π.Κ. που είχε εισαχθεί μόλις το 2009.
Τα τελευταία όμως γεγονότα φαίνεται ότι ανέδειξαν υφιστάμενο κενό και σχετική νομική ανεπάρκεια
προστασίας και της εργασίας του αστυνομικού, αλλά και των μελών της οικογένειας του. Ό,τι συνέβη στη
Ν. Σμύρνη, οι συνεχείς βανδαλισμοί οικιών που διαμένουν αστυνομικοί, η πρόσφατη κακοποίηση συζύγου
απλού αστυνομικού, έχουν δημιουργήσει σοβαρούς προβληματισμούς στην μεγάλη αστυνομική οικογένεια
σχετικά με τη συνταγματική και νομοθετική προστασία του επαγγέλματος-λειτουργήματος.
Έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει πλέον να ξεκινήσει και να καταλήξει ένας πλατύς διακομματικός
διάλογος συνεπικουρούμενος από αρμόδιες επιστημονικές Επιτροπές για να αισθανθεί και ο Έλληνας
εργαζόμενος αστυνομικός ότι η εργασία του και η οικογένεια του προστατεύεται επαρκώς, όπως σ’ όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη με το παραπάνω νομοθετικό concensus θα ¨απομονωθούν¨ όλες οι
ακραίες φωνές και οι βίαιες ενέργειες δυναμικών μειοψηφιών που εκθέτουν την οργανωμένη δημοκρατική
Πολιτεία.
Οι συνθήκες φαντάζουν πιο ώριμες από κάθε άλλη φορά. Θα υπάρξουν όμως οι ανάλογες
πρωτοβουλίες; Ο καθένας επώνυμα θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του, πριν να είναι αργά και πριν
επικρατήσει πάλι το πρόχειρο και εσπευσμένο.

-ΟΠρόεδρος

ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κωνσταντίνος

Για το Δ.Σ.

-ΟΓεν. Γραμματέας

ΠΑΣΠΑΛΑΡΗΣ Αθανάσιος

