
 

     

 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

   

Θέμα: «Καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας για παραβίαση 

εργασιακών δικαιωμάτων» 

 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας καταγγέλλουν με ανακοίνωσή τους στα 

ΜΜΕ πως «μέλη της διμοιρίας υποστήριξης της Δ.Α. Αιτωλίας, κλήθηκαν για ακόμη μία 

φορά, την τελευταία στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να ετοιμάσουν άρον-άρον «την 

βαλίτσα τους» προκειμένου αναχωρήσουν εσπευσμένα για την πρωτεύουσα, κατόπιν 

διαταγής της διοικήσεως η οποία έκανε λόγο για αντιμετώπιση «επειγουσών αναγκών». 

Ποια ήταν λοιπόν η τόσο επείγουσα αυτή ανάγκη που δικαιολογούσε την παραβίαση της 

εβδομαδιαίας υπηρεσίας και  την αναστάτωση του υπηρεσιακού και οικογενειακού 

προγραμματισμού τόσο των συναδέλφων της ενισχυτικής δύναμης όσο και αυτών που 

έμειναν πίσω και έπρεπε να καλύψουν τα κενά; 

Η απάντηση εκπλήσσει καθώς επρόκειτο για την γνωστή εδώ και εβδομάδες, 

πολυαναμενόμενη από το πανελλήνιο και για την οποία εγίνοντο συνεχώς ανακοινώσεις 

από μέσα και θεσμούς, ημέρα ανακοίνωσης της απόφασης στην δίκη των μελών της 

Χρυσής Αυγής. 

Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι συνάδελφοι μας με την άφιξη τους στην πρωτεύουσα, πριν 

προλάβουν να πάρουν μια ανάσα από το ταξίδι και αυτή τη φορά να «αδειάσουν την 

βαλίτσα τους», διατάχθηκαν να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία, καίτοι είναι παράτυπη η 

χορήγηση φύλλου πορείας και εκτέλεση υπηρεσίας σε άλλο τόπο την ίδια μέρα. 

Αναρωτιόμαστε λοιπόν, πως είναι δυνατόν για μια προγραμματισμένη εδώ και καιρό 

υπόθεση η διοίκηση να επικαλείται το επείγον; Γιατί τόση απαξίωση για την εβδομαδιαία 

υπηρεσία όταν αυτή είναι που εκδίδει συχνά-πυκνά διαταγές για την υποχρεωτική τήρηση 

της εβδομαδιαίας υπηρεσίας; Υπήρχε πραγματικός λόγος όλα να γίνουν τόσο βιαστικά και 

πρόχειρα;» 
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Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για τη συγκεκριμένη καταγγελία; 

2. Για ποιο λόγο έπρεπε να μεταβούν τελευταία στιγμή τα μέλη της διμοιρίας Δ.Α. 

Αιτωλίας για τις ανάγκες της δίκης της Χρυσής Αυγής; 

3. Δεν είχε γίνει εδώ και καιρό εκτίμηση των αναγκών φύλαξης και του αριθμού των 

απαιτούμενων αστυνομικών δυνάμεων για την προγραμματισμένη εδώ και πολύ 

καιρό δίκη της Χρυσής Αυγής;;  

4. Αν ναι, για ποιο λόγο ενημερώθηκαν τελευταία στιγμή; Ποιος φέρει την ευθύνη; 

5. Αν όχι, ποιος ευθύνεται για την έλλειψη έγκαιρου συντονισμού των συγκεκριμένων 

αστυνομικών υπαλλήλων που οδήγησε σε καταστρατήγηση των εργασιακών τους 

δικαιωμάτων; 

6. Για ποιο λόγο έπρεπε παρατύπως να αναλάβουν, μόλις έφθασαν στην Αθήνα, 

υπηρεσία, δεδομένου πως είναι παράτυπη η χορήγηση φύλλου πορείας και 

εκτέλεση υπηρεσίας σε άλλο τόπο την ίδια μέρα; 

7. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να κληθούν από την Υπηρεσία να εργαστούν πέραν 

του ωραρίου και της εβδομαδιαίας υπηρεσίας τους οι αστυνομικοί υπάλληλοι; 

8. Η δίκη της Χρυσής Αυγής εμπίπτει σε αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




