
 

 

 

     

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά για την 

καταστρατήγηση των κατοχυρωμένων εργασιακών δικαιωμάτων των 

αστυνομικών» 

 

Τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2020 η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά εξέδωσε 

ανακοίνωση αναφορικά με την απόφαση να τεθεί όλο το Αστυνομικό προσωπικό που 

αποτελεί την παρούσα δύναμη των Αστυνομικών Υπηρεσιών σε επιφυλακή, λόγω της 47ης 

επετείου του Πολυτεχνείου.  

Εκτός της υγειονομικής επικινδυνότητας της συγκεκριμένης απόφασης για το σύνολο των 

αστυνομικών δυνάμεων, εν μέσω πανδημίας και περιοριστικών μέτρων γενικού lockdown σε 

όλη τη χώρα, η οποία έχει καταγγελθεί από την πλειοψηφία των Ενώσεων Αστυνομικών 

Υπαλλήλων της χώρας, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά κάνει εκτενή αναφορά 

στην καταστρατήγηση των κατοχυρωμένων εργασιακών δικαιωμάτων των αστυνομικών.  

Συγκεκριμένα αναφέρει στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 089/16-11-2020 ανακοίνωσή της πως 

«Δεκάδες μέλη της Ένωσής μας, καταγγέλλουν ότι αργά το βράδυ σήμερα, 16-11-2020 και 

περίπου στις 22:00', ενημερώθηκαν για αλλαγή του ωραρίου έναρξης της διατεταγμένης 

υπηρεσίας τους για τα μέτρα στο πλαίσιο της 47ης επετείου του Πολυτεχνείου την 17-11-2020, 

με ένδειξη, έως πέρατος. Ίχνος ντροπής για την καταστρατήγηση νόμων, προεδρικών 

διαταγμάτων κ.ά, τα οποία αφορούν τα κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα των 

Αστυνομικών! • Μήπως προβλέπεται αποζημίωση για την 14ωρη πιθανόν εργασία των 

συναδέλφων μας και δεν το γνωρίζουμε; • Μήπως η πολύωρη συνεχόμενη εργασία και 

μάλιστα στο κόκκινο, μειώνει την αποδοτικότητα ή εγκυμονεί άλλους πιο σοβαρούς κινδύνους; 

• Μήπως η Ελληνίδα και ο Έλληνας Αστυνομικός δεν έχει προσωπική ζωή, οικογένεια ή δεν 

χρειάζεται ξεκούραση; • Ή μήπως με την λήξη των μέτρων θα δωρίσετε ημερήσιες 

αναπαύσεις που η πλειοψηφία των συναδέλφων μας δεν θα κάνει χρήση ποτέ, αφού ήδη 

υπάρχουν αρκετές οφειλόμενες λόγω έλλειψης προσωπικού;» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

1910

Ημερομ. Κατάθεσης:

19/11/2020



 

 

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για την παραπάνω ανακοίνωση; 

2. Αν ναι, ποια η επίσημη απάντηση του Υπουργείου; 

3. Πόσες ώρες εργάζεται ημερησίως ένας αστυνομικός, λόγω της έλλειψης 

προσωπικού στα Α.Τ; 

4. Για τις ανάγκες μιας ημέρας όπως η 17η Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 

Κυβέρνησης, πόσα άτομα προβλέπεται να απασχολούνται στον Πειραιά και για 

πόσες ώρες; 

5. Προβλέπεται αποζημίωση των αστυνομικών για τις επιπλέον ώρες εργασίας και αν 

ναι, πώς υπολογίζεται αυτή; 

6. Ποια διαδικασία ακολουθείται προκειμένου να τεθούν σε επιφυλακή οι αστυνομικοί; 

7. Πόση ώρα πριν την έναρξη της βάρδιάς τους προβλέπεται να ενημερώνονται οι 

αστυνομικοί για την ανάγκη να τεθούν σε επιφυλακή; 

8. Δεδομένου πως η 17η Νοέμβρη αποτελεί μια ημέρα εκδηλώσεων μνήμης και τιμής 

στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, δεν υπάρχει έγκαιρος προγραμματισμός των 

αστυνομικών δυνάμεων που χρειάζεται η Κυβέρνηση; 

9. Ακόμα και με δεδομένη την προκλητική απόφαση απαγόρευσης των συναθροίσεων, 

δεν όφειλε να υπάρχει έγκαιρος προγραμματισμός των αστυνομικών δυνάμεων που 

θα χρειαζόταν η Κυβέρνηση ώστε να μην ενημερώνονται τελευταία στιγμή οι 

αστυνομικοί; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




