
 

     

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

  

Θέμα: «Καταγγελία σωφρονιστικών υπαλλήλων για αποκλεισμό τους από το μέτρο 

της άδειας ειδικού σκοπού» 

 

Με δελτίο τύπου η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος καταγγέλλει την 

πρακτική της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, η οποία προχώρησε σε σχετική οδηγία – 

σύσταση προς τους Διευθυντές των Καταστημάτων Κράτησης για μη χορήγηση ειδικών 

αδειών απουσίας καθώς, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η Ομοσπονδία, η οδηγία - 

σύσταση αυτή έρχεται «σε πλήρη αντίθεση με τους ειδικούς επιστήμονες και την κοινή 

υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κυρίου Θεοδωρικάκου και του Υπουργού 

Υγείας κυρίου Κικίλια.» 

Στο δελτίο τύπου μάλιστα αναφέρεται «…θέλαμε να δηλώσουμε πως αποστρεφόμαστε τις 

δοκησισοφίες, πόσω μάλλον όταν αυτές είναι απέναντι στον ειδικό επιστημονικό λόγο και 

τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα. Ότι αρνούμεθα την κατά πως βολεύει εφαρμογή των 

νόμων. Πως μας ενοχλεί όταν κάποιος τόσο επιδεικτικά υποτιμά τις συνθήκες στις οποίες 

είμαστε αναγκασμένοι να ασκούμε καθημερινά τα εργασιακά μας καθήκοντα. Πως μας 

εξοργίζει η άποψη που λέει πως όταν ένας υπάλληλος ασθενεί και κάνει χρήση των 

νόμιμων δικαιωμάτων του, υπολείπεται της υπηρεσιακής του ευθύνης, της αίσθησης 

δημοσίου συμφέροντος, αγνοεί την υποχρέωση για δημόσια ασφάλεια και αδιαφορεί για 

τους συναδέλφους του.. Αλήθεια εν προκειμένω ποιος φέρεται να αγνοεί την δημόσια 

ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον και ποιος φέρεται να την προτάσσει; Θέλαμε επίσης 

να διαμαρτυρηθούμε για όσους μας θεωρούν οιωνοί κοπανατζήδες και φυγόπονους. 

Αλήθεια πόσοι είναι οι συνάδελφοι που έκαναν προγενέστερα ή σκοπεύουν να κάνουν 
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χρήση του δικαιώματος απουσίας, ειδικά τώρα με το σαφώς πιο αυστηρό πλαίσιο 

χορήγησης αυτών των αδειών; Οι ειδικές άδειες απουσίας προβλέφθηκαν για το σύνολο 

των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση και εμείς αποδεδειγμένα είμαστε υπηρεσία με τις 

μακράν πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας. Μετά από όλα αυτά, δυστυχώς είμαστε 

υποχρεωμένοι να θυμίσουμε στην κυρία Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής 

πως προΐσταται μιας υπηρεσίας που στους περίπου 2.300 υπαλλήλους που υπηρετούν 

σε αυτή, οφείλονται διαχρονικά 40.000 και πλέον μέρες κανονικής άδειας και 80.000 

περίπου ρεπό.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της κατάστασης,   

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος όσων καταγγέλλονται; 

2. Ισχύει πως το έκτακτο μέτρο ειδικής άδειας δεν ισχύει για τους εργαζόμενους σε 

καταστήματα κράτησης; 

3. Αν ναι, για ποιο λόγο και πώς προκύπτει αυτό από τις τελευταίες ΚΥΑ; 

4. Τι διαφοροποιεί τους συγκεκριμένους υπαλλήλους από τους υπολοίπους 

εργαζόμενους αναφορικά με την άδεια ειδικού σκοπού;  

      Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




