
 
 

             

 

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2023 

                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 500/10-η 
 

                
Προς: 1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

               κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ Παναγιώτη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) 

         2) Τον Υπουργό Εργασίας  και Κοινωνικών Υποθέσεων 
               κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Κωστή (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) 

 
 Σχετ.: α) Υπ’ αριθ. 500/10 από 16/05/2020 έγγραφό μας 

           β) Υπ’ αριθ. 504/2/35α από 20/5/2020 έγγραφο Π.Ο.ΑΣ.Υ 
           γ) Υπ’ αριθ. 500/10β από 31/03/2021 έγγραφό μας 

 
Κοιν.: 1) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη 

              κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) 
           2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας 

              Αντιστράτηγο κ. ΣΚΟΥΜΑ Κωνσταντίνο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) 
          3) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α. 

              Αντιστράτηγο κ. ΓΚΑΡΙΛΑ Ελευθέριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) 
          4) Προϊστάμενο Κλάδου Διαχειριστικής - Τεχνικής Υποστήριξης & 

Πληροφορικής Α.Ε.Α.  
              Υποστράτηγο κ. ΠΑΝΤΕΛΗ Δημήτριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) 

          5) Προϊστάμενο Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α. 
              Α/Δ΄ κ. ΠΟΛΥΖΟ Δημήτριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) 

          6) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων 
          7) Ε.Φ.Κ.Α. (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) 

          8) Αστυνομικές Υπηρεσίες Αθηνών 
                    
 
Θέμα: «Μετ’ εμποδίων η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας» 

 

 Κύριοι Υπουργοί, 
 

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4997/2022 ικανοποιήθηκε ένα 
διαχρονικό αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος (όπως προκύπτει και 

από τα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας), αφού παρέμενε επί σειρά ετών 
ανέφικτη η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας για τους κατατασσόμενους στο 

Σώμα μετά την 01-01-2011. Πλέον, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών 
λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του 

Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α’ 210) και 
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αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ή ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης με 
καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και 

εργοδότη από τους ενδιαφερόμενους.  
 

 Κύριοι Υπουργοί, 
 

 Δεκάδες καταγγελίες καταφθάνουν στα γραφεία της Ένωσής μας για το 
γεγονός ότι καίτοι ο ανωτέρω νόμος βρίσκεται σε ισχύ εδώ και ενάμιση μήνα, 
αρκετές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας δεν δέχονται τις αιτήσεις 

των αστυνομικών οι οποίοι έχουν καταταχθεί στην ΕΛ.ΑΣ. μετά το 

έτος 2011, όπως και συναδέλφων οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 
έως σήμερα τα πέντε έτη σε μάχιμες Υπηρεσίες και πλέον τους δίνεται η 

δυνατότητα.  
Ύστερα από επικοινωνία του προεδρείου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. με υπηρεσιακούς 

παράγοντες διαπιστώσαμε ότι όντως παρατηρούνται δυσλειτουργίες ως προς τη 

διεκπεραίωση των αιτήσεων των συναδέλφων, εάν προηγουμένως δεν 
εκδοθούν σχετικές Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας και του Ε.Φ.Κ.Α. και 

εν συνεχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, την ίδια ώρα που άλλα 
Σώματα Ασφαλείας δέχονται κανονικά αντίστοιχες αιτήσεις !!!  

Επιπρόσθετα, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι αιτήσεις αστυνομικών 
κατατασσόμενων προ του έτους 2011 χρονίζουν και δεν έχουν μέχρι 
σήμερα διεκπεραιωθεί, ώστε να ξεκινήσουν οι κρατήσεις της μάχιμης 

πενταετίας, κάτι που αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία το Αρχηγείο 

της Ελληνικής Αστυνομίας αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο ζήτημα. 
 

 Κύριοι Υπουργοί, 
 

Φρονούμε ότι τα γρανάζια της γραφειοκρατίας οφείλουν να εκλείψουν 
ώστε οι νόμοι του Κράτους να μην υπόκεινται στις «διαθέσεις» του εκάστοτε 

Φορέα, Οργανισμού ή Υπηρεσίας, αλλά να ισχύουν από τη δημοσίευσή τους με 
τάχιστες διαδικασίες. Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα προαναφερόμενα αφορούν 

μεγάλο αριθμό μελών μας, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε να 
δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα της απρόσκοπτης αναγνώρισης της μάχιμης 

πενταετίας.   
 

 

    
   


