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Κοιν.: 

- Γιοικηηή Γιεύθσνζης Αζθάλειας Αηηικής 

  Υποζηράηηγο κ .ΨΩΜΑ Γεώργιο  

 

- Γενικό Αζησνομικό Γιεσθσνηή Αηηικής 

  Υποζηράηηγο κ. ΠΑΠΑΕΑΦΔΗΡΖ Χρήζηο 

- Π.Ο.Α.Υ. 

- Αζησνομικές Υπηρεζίες Αρμοδιόηηηάς μας 
 

 

Θέμα: «Δηάζεζε ζε εθηέιεζε δηπιήο λπρηεξηλήο ππεξεζίαο – Καζεθνληνιόγην» 
  

 

ηραηηγέ, 

 

Είλαη ζιηβεξό ελ έηε 2018 λα επαλεξρόκαζηε γηα δεηήκαηα θαηαπάηεζεο εξγαζηαθώλ 

δηθαηωκάηωλ ηα νπνία έρνπλ επηιπζεί πξν πνιινύ κε ηνλ πιένλ επίζεκν ηξόπν ηόζν κε 

Π.Δ. όζν θαη κε δηεπθξηληζηηθέο Δηαηαγέο ηνπ Αξρεγείνπ πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο. 

Σπγθεθξηκέλα κε ην ππ’ αξηζ. 2596/18/1263026 από 22/06/2018 έγγξαθό ηεο, ε 

Δηεύζπλζε Αζθάιεηαο Αηηηθήο, δηαηάζζεη ηηο πθηζηάκελεο Υπεξεζίεο ηεο λα εληζρύζνπλ 

ηελ Υ.Κ.Α. γηα θύιαμε μελνδνρείνπ όπνπ ζα δηακείλεη επίζεκν πξόζωπν θαη αλαγξάθεηαη 

όηη νη αζηπλνκηθνί πνπ ζα εθηειέζνπλ ππεξεζία ηελ 24/06/2018  θαηά ην ωξάξην 23.00 – 

07.00, ζα εθηειέζνπλ ην ίδην ωξάξην θαη ηελ 25/06/2018!!! Επίζεο όζνη εθηειέζνπλ 

ππεξεζία ηελ 27/06/2018 θαηά ην ωξάξην 22.00 – 06.00 ζα εξγαζηνύλ ην ίδην ωξάξην θαη 

ηελ  28/06/2018!!! 

Μέρξη ζήκεξα έθζαλαλ ζηηο Ελώζεηο καο θαηαγγειίεο γηα κεκνλωκέλεο πεξηπηώζεηο 

Δηνηθεηώλ Τκεκάηωλ γηα παξάηππε δηάζεζε ζπλαδέιθωλ ζε ζπλερόκελεο λπρηεξηλέο 

ππεξεζίεο. Είλαη πξωηόγλωξν όκωο θάηη ηέηνην λα αλαγξάθεηαη ζε ππεξεζηαθή Δηαηαγή 

επηπέδνπ Δηεύζπλζεο, πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ζρεηηθή γλωκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ 

Σπκβνύινπ ηεο Οκνζπνλδίαο καο, ζρεηηθώλ δηεπθξηληζηηθώλ Δηαηαγώλ ηνπ Αξρεγείνπ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηνπ Π.Δ. 394/2001 «Φξόλνο εξγαζίαο πξνζωπηθνύ ηεο Ειιεληθήο 

Αζηπλνκίαο», πνπ αλαθέξνπλ μεθάζαξα όηη δε δύλαηαη ε ώξα ιήμεο θαη έλαξμεο λέαο 

ππεξεζίαο λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ίδηα εκεξνινγηαθά εκέξα. 



Επίζεο είλαη απαξάδεθην νη θωζηήξεο – ζπληάθηεο ηεο αλωηέξω Δηαηαγήο λα 

αθνκνηώλνπλ ζηελ ίδηα ζηήιε γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο, ηνπο βαζκνύο από ηνλ 

Αλζππαζηπλόκν έωο θαη ηνλ Εηδηθό Φξνπξό ώζηε λα εθηειέζνπλ ηα ίδηα θαζήθνληα.  

Σε θάζε πεξίπηωζε είκαζηε ππνρξεωκέλνη λα δηαζθαιίζνπκε κε θάζε λόκηκν ηξόπν ηα 

κέιε ηωλ Ελώζεώλ καο ελάληηα ζηηο πξαθηηθέο ηεο Δηνίθεζεο πνπ θαηαπαηνύλ δηθαηώκαηα 

ζεζκηθά θαηνρπξωκέλα.  

Θεωξνύκε απαξάδεθην ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη Ελώζεηο θαη ε Οκνζπνλδία καο 

πξνζπαζνύλ λα επηιύζνπλ ρξόληα ζεζκηθά δεηήκαηα θαη ε Φπζηθή καο Ηγεζία ζηέθεηαη 

αξωγόο ζε δίθαηα αηηήκαηά καο, ππεξεζηαθνί παξάγνληεο κε παξάηππεο Δηαηαγέο λα 

πξνθαινύλ ηε δπζαξέζθεηα ηωλ εξγαδόκελωλ, ππό αληίμνεο ζπλζήθεο, αζηπλνκηθώλ. 

 

 

 

   
 

   


