Υποβολή προτάσεων για τροποποίηση του Π.Δ. 100/2003
Συντάχθηκε απο τον/την eayn
Δευτέρα, 03 Ιανουάριος 2011 14:56 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 03 Ιανουάριος 2011 15:04

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 480/10

Κομοτηνή, 30-12-2010

Προς : Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.
ΘΕΜΑ : «Υποβολή προτάσεων για τροποποίηση του Π.Δ. 100/2003».
ΣΧΕΤ. : Α) Υπ’ αριθ. 301/3/7 από 16-12-2010 έγγραφό σας.
Β) Υπ’ αριθ. 301/3/7α από 28-12-2010 έγγραφό σας.

- Σε απάντηση ανωτέρω σχετικών, το Δ.Σ. της Ε.Α.Υ. Ν. Ροδόπης
προτείνει όπως :

1. Στο άρθρο 5 του σχεδίου Π.Δ. που αντικαθιστά το άρθρο 7 του
Π.Δ. 100/2003 ως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
Π.Δ. 138/2006 :
Α) στο τέλος της παραγράφου 1 αυτού προστεθεί
«Εξαιρείται ποσοστό 5% των εξερχομένων, που προηγείται στη
σειρά εξόδου, οι οποίοι μπορεί να τοποθετούνται στις ανωτέρω
Υπηρεσίες της προτίμησής τους».
Β) τροποποιηθούν οι παράγραφοι 6 και 7 και προβλεφθεί όπως,
η κατανομή των νεοεξερχομένων Αστυφυλάκων σε Υπηρεσίες των
Αστυνομικών Διευθύνσεων όπου τοποθετήθηκαν να γίνεται
αποκλειστικά με αντικειμενικά κριτήρια και όχι υπηρεσιακά
ή κοινωνικά, προς άρση της αδικίας και άνισης αντιμετώπισης
σε βάρος των νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων καθώς στο άρθρο 15
του ιδίου σχεδίου Π.Δ. προβλέπεται η αντίστοιχη κατανομή
των νεοεξερχόμενων Ειδικών Φρουρών με βάση τη σειρά εξόδου
από τη Σχολή και τη σειρά προτίμησής τους και όχι με
Υπηρεσιακά ή κοινωνικά κριτήρια..
2. Η περίπτωση «ι» της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του
Π.Δ. 100/2003 να παραμείνει ως έχει χωρίς καμία τροποποίηση.
3. Στο άρθρο 10 του σχεδίου Π.Δ. που προσθέτει την παράγραφο 6
στο άρθρο 18 του Π.Δ. 100/2003 να απαλειφθεί ο όρος
«κατώτερους αστυνομικούς» και να χρησιμοποιηθεί ο πρέπον
χαρακτηρισμός «χαμηλόβαθμους αστυνομικούς».
4. Στο άρθρο 11 του σχεδίου Π.Δ. που αντικαθιστά την περίπτωση
η’ της παραγράφου 2 του Π.Δ. 100/2003 αφαιρεθεί η πρόταση
«Αναγκαία προϋπόθεση για την χορήγηση της εν λόγω απόσπασης
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αποτελεί η λήψη των δικαιούμενων αδειών κανονικής και βραχείας».
Θεωρούμε απαράδεκτο Αστυνομικός ο οποίος ήδη ταλαιπωρείται
για σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου και για θάνατο ή σοβαρούς
λόγους υγείας μέλους της οικογένειας του, να υποχρεώνεται
στη λήψη των δικαιούμενων αδειών κανονικής και βραχείας
προκειμένου να τύχει της διευκόλυνσης της απόσπασης,
αφήνοντας αδιάφορο τον νομοθέτη ο τρόπος διαχείρισης τυχών
προβλημάτων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει μετά το πέρας της
απόσπασης, ένας υπάλληλος που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους
καταστάσεις και έχει εξαντλήσει εξαναγκαστικά όλες τις ημέρες
των δικαιούμενων αδειών του.
5. Στο άρθρο 19 παράγραφος 2 εδάφιο γ’ του Π.Δ. 100/2003 προστεθεί
«ανανέωση της απόσπασης, χωρίς τη συγκατάθεση του μετακινούμενου,
δεν επιτρέπεται πριν την παρέλευση τουλάχιστον ενός (1) έτους
από την λήξη της τελευταίας διαταχθείσας απόσπασης».
6. Στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του Π.Δ. 100/2003 προστεθεί
«ανανέωση της προσωρινής μετακίνησης, χωρίς τη συγκατάθεση
του μετακινούμενου, δεν επιτρέπεται πριν την παρέλευση
τουλάχιστον ενός (1) έτους από την λήξη της τελευταίας
διαταχθείσας προσωρινής μετακίνησης».
7. Τέλος προτείνουμε όπως προβλεφθούν αντικειμενικά κριτήρια
για τις εσωτερικές μετακινήσεις – μεταθέσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα
6977500374

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
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