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κ. Γενικέ, 

Το Σωματείο μας τις τελευταίες ημέρες γίνεται αποδέκτης πυκνών 

αναφορών από συναδέλφους, υπηρετούντες στην ΔΙ.ΑΣ και όχι μόνο , που 

σχετίζονται με υπηρεσιακές κατευθύνσεις  και ζυμώσεις, που θέλουν τους 

εργαζόμενους, να γίνονται υποκείμενα παραβίασης  ουσιωδών διατάξεων του 

Προεδρικού Διατάγματος, περί του χρόνου εργασίας των αστυνομικών.  

Πληροφορούμαστε δε ότι προκειμένου να διατηρηθούν αριθμητικά  

ακέραιες οι δυνάμεις περιπολίας στην Αττική θα θυσιαστούν οι ημερήσιες 

αναπαύσεις των Συναδέλφων και μέρος των κανονικών προγραμματισμένων 

αδειών τους. Ήδη η χορήγηση της κανονικής άδειας περιλαμβάνει τέσσερεις ημέρες 

λιγότερες στη ΔΙ.ΑΣ, αποφάσεις που παραβιάζουν ευθέως την οικογενειακή – 

προσωπική λειτουργία των εκεί υπηρετούντων, απέναντι σ΄ έναν Νόμο που επ΄ 

ουδενί αφήνει περιθώρια στρεβλών  αποφάσεων της Διοίκησης.  

Αναλογιζόμαστε αν σε μια υπηρεσία και σε ένα προσωπικό, που αποτελεί 

κοινή διαπίστωση, ότι δίνει τη μάχη της  αστυνόμευσης κάτω από τις πλέον αντίξοες 

υπηρεσιακές συνθήκες χωρίς να απολαμβάνει κανενός ειδικού προνομίου 

(οικονομικού - υπηρεσιακού), να  αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο υπηρεσιακής  

εκμετάλλευσης και να οδηγούμαστε σε  συνειρμούς που σχετίζονται με τις 

επικείμενες κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία και τυχόν υπερβάλλοντα «ζήλο» που 

θα εκτιμηθεί από τους κρίνοντες. 
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Τόσο  διεθνώς όσο και στη χώρα μας αποτελεί θεμελιώδη αρχή της 

εργατικής νομοθεσίας η χορήγηση ημέρας ανάπαυσης σε όλες τις κατηγορίες των  

εργαζομένων. Στην περίπτωσή μας το ζήτημα του χρόνου εργασίας μας και της 

χορήγησης ημέρας ανάπαυσης (ρεπό) ρυθμίζεται από τις διατάξεις του π. δ/τος 

394/2001 με τον τίτλο «Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας». 

Η λεπτομερής αναφορά του π. δ/τος καταδεικνύει με το πιο περίτρανο 

τρόπο την ιδιαίτερη ευαισθησία του νομοθέτη σε θέματα ωραρίου και ημερήσιας 

ανάπαυσης, αναγνωρίζοντας προφανώς την αναγκαιότητα αυστηρής τήρησής τους, 

αναγκαιότητα που δεν αποτελεί συνδικαλιστική κατάκτηση αλλά και αποτέλεσμα 

επιστημονικών ερευνών ως προς την ικανότητα του αστυνομικού να ανταποκρίνεται 

στις ιδιαίτερες εργασιακές συνθήκες που απαιτούνται για την άσκηση του 

λειτουργήματός του.  

Η παραβίαση των εκτενών νομοθετικών διατάξεων, των θεσμικών 

κατοχυρώσεων, των επιστημονικών δεδομένων και της κοινής λογικής με αυθαίρετο 

τρόπο από κάποιον Διοικητή, πέραν των πειθαρχικών και ποινικών συνεπειών που 

συνεπάγονται για τον ίδιο, αποτελεί σαφή περιφρόνηση και ουσιαστικά κατάργηση 

των ανωτέρω διατάξεων και προκαλεί δικαιολογημένα την οργή των συναδέλφων 

και του Σωματείου. 

Επισημαίνουμε δε ότι προβλήματα τέτοιου είδους με σαφή παραβίαση του 

χρόνου εργασίας παρατηρούνται  πλέον σε όλα σχεδόν τα αστυνομικά τμήματα της 

Αττικής και οι καταγγελίες των συναδέλφων είναι πλέον καθημερινές. 

Ελπίζουμε ότι η συμπεριφορά αυτή οφείλεται μόνο σε παραδρομή και 

παρανόηση των δεσμευτικών διατάξεων του π. δ/τος και θα πράξετε ανάλογα. 

Σε αντίθετη  περίπτωση θα αναγκάσετε το Σωματείο να αναφερθεί στους 

φυσικά και πολιτικά ανωτέρους και στον αρμόδιο Εισαγγελέα, γιατί τέτοιες 

συμπεριφορές υπερβαίνουν την προσωπική απαξία αυτού που τις ενήργησε και 

στιγματίζουν δυσμενώς ολόκληρο το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. 
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