
  

 

  

  

 

 

 

 

 

Θέμα: Πιστώσεις προϋπολογισμού για την αποζημίωση νυχτερινής κι εξαιρέσιμης 

εργασίας έτους 2015. 

            

             Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, 

Είναι γνωστές οι προσπάθειες στις οποίες προβήκαμε για την ενίσχυση του 

προσωπικού της Εξωτερικής Φρουράς και γενικότερα του προσωπικού των Καταστημάτων 

Κράτησης, μέσω της διαδικασίας απορρόφησης των π. Δημοτικών Αστυνομικών που είχαν 

τεθεί σε διαθεσιμότητα. 

Γνωστό είναι επίσης ότι με ενέργειές μας καταφέραμε να διατίθεται το σύνολο του 

προϋπολογισμένου κονδυλίου για τις αποζημιώσεις Νυχτερινών, Εξαιρέσιμων κλπ από την 

αρχή του έτους ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των 

αποζημιώσεων. 

Όπως όλοι γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια τα προβλεπόμενα για το σκοπό αυτό, 

κονδύλια είναι συνεχώς μειούμενα. Πριν αρκετούς μήνες προσπαθήσαμε και ήρθαμε σε 

επικοινωνία με τον Αναπληρωτή Υπουργό οικονομικών κ. Σταϊκούρα Χρήστο στον οποίο 

εκθέσαμε το συγκεκριμένο πρόβλημα και του θέσαμε αφενός τους κινδύνους ασφαλείας 

που εγκυμονεί η περαιτέρω μείωση του κονδυλίου, αφετέρου την ανάγκη αύξησής του μετά 

την αύξηση του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης.  

Το ίδιο μεταφέραμε και στην Πολιτική και Υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

Παρά του γεγονότος ότι αμφότερες πλευρές έδειξαν να κατανοούν το πρόβλημα, (μάλιστα 

το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προχώρησε σε 

αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών για αύξηση κατά 1500000 € του κονδυλίου για το 

2015), τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τελικά της ασφάλειας των Καταστημάτων Κράτησης 

και του Κοινωνικού συνόλου, υπερτερεί η ευημερία των οικονομικών μεγεθών έναντι των 

απαιτήσεων των δανειστών μας. 

Στο συμπέρασμα αυτό δυστυχώς φτάσαμε καθώς όπως αποδεικνύεται και με το 

υπ’ αριθμ Α.Π. οικ. 2/93292/ΔΠΓΚ από 04/12/2014 έγγραφο του κ. Σταϊκούρα προς την 

Ομοσπονδία μας, το Υπουργείο Οικονομικών διέθεσε τον Δεκέμβριο του 2014 το ποσό των 

300000 € επιπλέον για την αποζημίωση των δεδουλευμένων των υπαλλήλων που ωστόσο 
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είναι αδύνατο να απορροφηθεί καθώς οι καταστάσεις των παρελθόντων μηνών έχουν ήδη 

«κλείσει» και το ποσό αυτό δεν δύναται να μεταφερθεί στο νέο έτος, αφετέρου στο εν’ λόγω 

έγγραφο τονίζεται ότι στον νέο προϋπολογισμό το εν λόγω κονδύλι προβλέπεται να είναι 

αυξημένο !!!!!! 

Με τεράστια έκπληξη διαπιστώσαμε ότι όχι μόνο αύξηση κονδυλίου δεν υπήρξε 

στον προϋπολογισμό, αλλά μείωση κατά 500000 € (!!!!!!!!!!!!!!!!!) και έτσι τελικά το συνολικό 

κονδύλι διαμορφώνεται στα 4500000 € από 5000000 € που ήταν πέρυσι. 

Όπως εύκολα αντιλαμβάνεστε το ποσό αυτό δεν επαρκεί για την ασφαλή 

φρούρηση και φύλαξη των Καταστημάτων Κράτησης. 

Η Ομοσπονδία μας δεν μπορεί να συναινέσει σε καμία μείωση των θέσεων 

Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης που συνεπάγεται και μείωση της ασφάλειας 

τους.  

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο 

κινητοποιήσεων εάν δεν υπάρξει άμεση επίλυση του θέματος.  
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