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Επίδομα δυσμενούς διαβίωσης για τους υπηρετούντες στην
Αττική: Οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και η επικινδυνότητα κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων των αστυνομικών που υπηρετούν στην Αττική είναι
πανθομολογουμένως στο ανώτατο επίπεδο. Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία
των συναδέλφων κατάγονται από την περιφέρεια, δεν μπορούν να μετατεθούν
στον Τόπο Συμφερόντων τους και μεγάλο μέρος του μισθού τους δαπανάται για τη
μίσθωση κατοικίας. Θεωρούμε ότι πλέον έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την
χορήγηση ενός επιδόματος, που θα αποτελούσε ελάχιστη αναγνώριση και
ανακούφιση για τους αστυνομικούς του λεκανοπεδίου.

Μοριοδότηση-κίνητρα υπηρετούντων στην Αττική: Πρόβλεψη για
επιπλέον μοριοδότηση στον πίνακα τακτικών μεταθέσεων ώστε να δίνονται κίνητρα
μετάθεσης και παραμονής σε Υπηρεσίες που παρουσιάζουν μόνιμα έλλειψη
προσωπικού.

Ενιαίος τρόπος πρόσληψης στην ΕΛ.ΑΣ. αποκλειστικά μέσω του
συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων - αύξηση του αριθμού των εισακτέων
στις αστυνομικές σχολές.

Αποζημίωση νυχτερινής εργασίας για τους υπηρετούντες σε επιτελικές
Υπηρεσίες - Γραμματείες (παρ.1 του αρθ.1 του Π.Δ 394/2001, όπως
τροποποιήθηκε)

Δυνατότητα εξ αποστάσεως εξέτασης με ηλεκτρονικά
αστυνομικού, ο οποίος καλείται ως μάρτυρας σε ποινικό δικαστήριο.

μέσα

Πειθαρχικός έλεγχος Διοικούντων: Λογοδοσία της διοίκησης και
πρόβλεψη πειθαρχικών ποινών σε περιπτώσεις καταστρατήγησης των εργασιακών
δικαιωμάτων του προσωπικού (υγιεινή και ασφάλεια του αστυνομικού
προσωπικού, έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση, χρόνος εργασίας κλπ).

Δημιουργία ειδικών χώρων κράτησης των κρατουμένων
νοσοκομεία για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας απόδρασης.

στα

Θεσμική θωράκιση του αστυνομικού, ακριβές μνημόνιο ενεργειών και
τρόπος δράσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
- Τραυματισμοί Αστυνομικών σε συναθροίσεις-συγκεντρώσεις.
Οι εντολές από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γ.Α.Δ.Α. προς τις αστυνομικές
δυνάμεις να είναι σαφείς, ώστε να μην κινδυνεύει η ζωή και η σωματική
ακεραιότητα των μελών μας.

Άμεση ανάγκη ανακατανομής προσωπικού μεταξύ υπερτροφικών και
ατροφικών αλλά και μεταξύ των ίδιων Υπηρεσιών. π.χ. στη Διεύθυνση Άμεσης
Δράσης Αττικής παρότι αριθμεί τέσσερις χιλιάδες αστυνομικούς, στα περιπολικά
και στην ομάδα Ζ υπηρετεί μόλις το 25%.
- Σύσταση Συμβουλίου Μεταθέσεων Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής.
- Αστυνομικά Τμήματα – Τμήματα Ασφαλείας.
Τεράστια έλλειψη προσωπικού σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα
Ασφαλείας. Άμεση ανάγκη για πραγματική ενίσχυση, αφού η λήψη των
Ημερησίων Αναπαύσεων είναι δυνατή μόνο με αυτοδίκαιη χρήση.

Αδήριτη η ανάγκη αποδέσμευσης των όλων Αστυνομικών Υπηρεσιών από
τις εκατοντάδες φυλάξεις κάθε λογής στόχων και μέτρων Ασφάλειας –
Τάξης - Τροχαίας που έχουν απομυζήσει τους αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. Ο
πολλαπλασιασμός των απαιτήσεων από πλευράς της Πολιτικής και Φυσικής
Ηγεσίας για άσκοπα, κατά την άποψή μας, ιδιαιτέρως μέτρα Ασφάλειας – Τάξης Τροχαίας, αποβαίνει αποκλειστικά εις βάρος της φύσης και της κύριας αποστολής
της εκάστοτε Υπηρεσίας. Παράλληλα, την ίδια ώρα που οι καθημερινές απαιτήσεις
των Υπηρεσιών αυτών εκκρεμούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συχνό φαινόμενο
αποτελεί η αναζήτηση ευθυνών από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές αναφορικά με
τη διεκπεραίωση των εκκρεμούντων υποθέσεων, κάτι που βεβαίως έχει αντίκτυπο
στην ασφάλεια των πολιτών, ενώ σοβαρές σημαντικές αστυνομικές υποθέσεις
εγκληματικών ενεργειών δεν δύνανται να εξιχνιαστούν, αφού δεν επαρκούν οι
αστυνομικοί για τις αναγκαίες έρευνες, παρακολουθήσεις κ.λ.π.

Σταθερές φυλάξεις: Οι Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α. διαθέτουν έναν πολύ
μεγάλο αριθμό των υπηρετούντων σε αυτές, σε σταθερούς – ακίνητους στόχους
κάθε είδους, κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (Π.Δ. 141/1991,
Υπουργική Απόφαση 7001/1994 που διέπει την λειτουργία της Δ.Α.Ε.Α.).
Πέραν του σαφούς εργασιακού ζητήματος που προκύπτει από τη φύλαξη σταθερών
στόχων, τίθεται και το ζήτημα της απόκλισης της κύριας αποστολής Υπηρεσιών
πρώτης γραμμής (Ο.Π.Κ.Ε., περιπολικά Άμεσης Δράσης, Ομάδα Ζ, Ασφάλεια,
διμοιρίες Υ.ΜΕ.Τ. –Υ.Α.Τ. ).

Κατάργηση παρωχημένων δομών – Υπηρεσιών, όπως η Υποδιεύθυνση
Πεζών Περιπολιών και η ομάδα Πάνθηρες.

Επέκταση της δυνατότητας αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας του
Π.Δ. 169/2007 με αναδρομική ισχύ στην Φρουρά Α.Μ.Α., στη Φρουρά
Α.Ε.Α./Δ.Ε.Λ., στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και στη
Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Φύλαξη πειστηρίων: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα Τμήματα
Πειστηρίων που λειτουργούν στις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών είναι
αποκλειστικά αρμόδια για τη φύλαξη και αποθήκευση των πειστηρίων. Όμως, τα
τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι Υπηρεσίες του
Υπουργείου Δικαιοσύνης αδυνατούν να τα παραλάβουν και οι Εισαγγελίες
επιστρέφουν τα πειστήρια, συντάσσοντας υπηρεσιακά σημειώματα για τη φύλαξή
τους στις Αστυνομικές Υπηρεσίες (λόγω έλλειψης χώρων). Το αποτέλεσμα είναι να
τα παραλαμβάνει για φύλαξη εκ νέου η Ελληνική Αστυνομία, η οποία καίτοι δεν
διαθέτει ειδικούς χώρους φύλαξης πειστηρίων, έχει επιφορτιστεί και με αυτό το
πάρεργο.

Αναβάθμιση υλικοτεχνικού εξοπλισμού:
- Ασύρματοι: Προβληματικό αναλογικό σύστημα στις επικοινωνίες το
οποίο θέτει σε κίνδυνο τόσο τον πομπό (εκφωνητής) όσο και τον δέκτη
(μηχανοκίνητες ή πεζές μονάδες) αφού σε αρκετές περιπτώσεις η μεταξύ
τους ενδοεπικοινωνία είναι αδύνατη ή διακοπτόμενη με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα των
αστυνομικών.
- Κτηριακές υποδομές: Το μεγαλύτερο ποσοστό των κτηριακών υποδομών
στην Αθήνα δεν συμβαδίζουν ούτε στο ελάχιστο με εγκαταστάσεις άλλων
ευρωπαϊκών πρωτευουσών, κάτι που αποβαίνει εις βάρος τόσο των
πολιτών που τις επισκέπτονται, όσο και των εργαζόμενων αστυνομικών οι

οποίοι πολλές φορές γίνονται δέκτες παραπόνων των πολιτών για την
άθλια κατάστασή τους.
- Οχήματα: Ο στόλος περιπολικών, μηχανών και υπηρεσιακών
λεωφορείων είναι απαρχαιωμένος με αποτέλεσμα να μην συμβαδίζει με
τις σύγχρονες προδιαγραφές - απαιτήσεις και να τίθεται ζήτημα
ασφάλειας των επιβαινόντων αστυνομικών οι οποίοι μετά δυσκολίας και
με φιλότιμο προσπαθούν να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους.
Προβληματική ανακατασκευή υπηρεσιακών λεωφορείων Δ.Α.Ε.Α..

