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Κομοτηνή, 23-02-2011

Προς : Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.
Κοιν. : Όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις.

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση για το Πολυνομοσχέδιο».
ΣΧΕΤ. : 1) Υπ' αριθ. 62/11 έγγραφό μας.
2) Υπ' αριθ. 900/9/6δ από 16-02-2011 έγγραφό σας.

Η Ένωσή μας, μετά την αναδιατύπωση του άρθρου 18 του Σχεδίου Νόμου με τίτλο
<<Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας>>, διαισθανόμενη την
ευθύνη της απέναντι στους συναδέλφους που εκπροσωπεί αλλά και σεβόμενη τις
αποφάσεις των συνεδρίων μας και το χρόνιο αίτημά μας για τον εκδημοκρατισμό του
Συνδικαλιστικού μας κινήματος, οφείλει να τοποθετηθεί εκ νέου.

Η κατατεθείσα αναδιατύπωση, κινείται σε θετική κατεύθυνση, με γνώμονα την καλύτερη
και μεγαλύτερη το δυνατόν εκπροσώπηση, διασφαλίζοντας την λειτουργικότητα των
Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, χωρίς να συρρικνώνει τον παρεμβατικό τους ρόλο. Όσον αφορά
τη δική μας Ένωση δεν επέρχεται καμία αλλαγή στην εδαφική της αρμοδιότητα. Είμαστε
κάθετα αντίθετοι σε κάθε λογική συνένωσης σε περιφερειακό επίπεδο και αναφορές σε
εφαρμογή «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», που οδηγούν σε συρρίκνωση και δυσλειτουργικότητα του
συνδικαλιστικού μας κινήματος, καθώς πιστεύουμε ότι πιθανόν στη συνέχεια να ανοιχτούν
«ασκοί του Αιόλου» για περαιτέρω συρρίκνωση σε θεσμικά και εργασιακά ζητήματα.

Με τη θεσμοθέτηση της απλής αναλογικής ( Ν. 1264/82 ) η οποία ισχύει και εφαρμόζεται
στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα αλλά και σε σχεδόν όλα τα επαγγελματικά Σωματεία
και Ομοσπονδίες, ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος,
που αποτυπώθηκε σε ψηφίσματα των Πανελλαδικών μας Συνεδρίων.
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Θεωρούμε όμως ότι, η ρύθμιση που προβλέπει δυνητική προσχώρηση των Αστυφυλάκων
που
εντάχθηκαν ήδη στο Αστυνομικό προσωπικό με το άρθ. 13 του Ν. 3686/2008 είτε σε
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων , είτε σε Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
Συνοριακών
Φυλάκων ή Ειδικών Φρουρών , θα πρέπει να απαληφθεί. Οι αστυνομικοί υπάλληλοι
εκπροσωπούνται ήδη επάξια από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Στο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται και άλλα χρόνια αιτήματα του συνδικαλιστικού μας
κινήματος κι έτσι διορθώνονται υφιστάμενες αδικίες σε βάρος του αστυνομικού
προσωπικού:
1) Ικανοποιείται πάγιο αίτημά μας για την αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος των
παθόντων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας (από 100 € στα 300 €).
2) Με την τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν.3686/2008:
α) Καταργείται ο όρος «ισομερώς» και έτσι οι μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.100/2003.
β) Αντιμετωπίζονται προβλήματα μεταθέσεων συνυπηρέτησης με το αστυνομικό
προσωπικό
ομογενοποιημένων Ε.Φ. και Σ.Φ.
3) Τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 3169/2003 για την επανεξέταση της διαδικασίας
ελέγχου
όσων αστυνομικών κρίνονται ακατάλληλοι να οπλοφορούν.
4) Αναβαθμίζεται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.
5)Προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης εξόδων ταξιδίου-διαμονής ενός μέλους της
οικογένειας
παθόντα αστυνομικού για όσο χρόνο αυτός νοσηλεύεται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή
6)Προβλέπεται η δυνατότητα στους συνταξιούχους αστυνομικούς να παραμένουν στον
Ειδικό
λογαριασμό Αρωγής για δέκα έτη από την συνταξιοδότησή τους

Επίσης, όπως ενημερωθήκαμε, προωθήθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο
Συμβούλιο
της Επικρατείας το δίκαιο αίτημά μας για τη λήψη άδειας ανατροφής τέκνου από
οποιονδήποτε
γονέα, όπως ήδη ισχύει για το Λιμενικό και το Στρατό.

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν αδιαμφισβήτητα θετικά βήματα, θα μπορούσαν όμως να τύχουν
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βελτιωτικής προσέγγισης. Επίσης θα μπορούσε με αυτό το νομοσχέδιο να ικανοποιηθούν
και άλλα
χρόνια αιτήματά μας κι αν μη τι άλλο τουλάχιστον η ισότιμη αναγνώριση της Σχολής
Αστυφυλάκων
ως Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα
6977500374

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
6974329976
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