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Κορυδαλλός, 30 Ιούλη 2013
Αριθ. Πρωτ. 213
ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την ένταξη Δημοτικών Αστυνομικών στον κλάδο ΔΕ Φύλαξης
Συνάδελφοι Συναδέλφισσες,
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4172/2013 με τίτλο «Φορολογία
Εισοδήματος κτλ» στο ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 167/23-7-2013 και μεταξύ άλλων
προβλέπει την ένταξη Δημοτικών Αστυνομικών στον κλάδο ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων
Κράτησης της χώρας.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 81 που αφορά την κατάργηση των θέσεων του κλάδου
Δημοτικής Αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, που αναφέρονται στο δεύτερο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης
και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, ρυθμίζεται το είδος, το αντικείμενο και η διάρκεια εκπαίδευσης
που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι, μετά την ένταξή τους στους κλάδους ΔΕ
Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης.
Από μόνη της η κατάργηση οργανισμών και υπηρεσιών είναι τραγική και εκτός των
άλλων οδηγεί σε απόγνωση χιλιάδες Έλληνες εργαζόμενους μαζί με τις οικογένειές τους!
Ωστόσο, η υποστελέχωση του προσωπικού στα Καταστήματα Κράτησης σε όλους τους
κλάδους και τις ειδικότητες, αλλά κυρίως στον κλάδο ΔΕ Φύλαξης η οποία σε πολλές
περιπτώσεις αγγίζει τα όρια της διάλυσης, αποτελεί ένα κορυφαίο πρόβλημα που πρέπει να
αντιμετωπιστεί άμεσα.
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Η πρόταση της Ομοσπονδίας μας όπως διατυπώθηκε εξ αρχής στην Πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου μας σχετίζεται με την άμεση ένταξη δημοτικών αστυνομικών του κλάδου
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο κλάδο ΔΕ Φύλαξης, καθώς υπάρχουν δημοτικοί
αστυνομικοί ΠΕ και ΤΕ και σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα δεν μπορεί να γίνει
μετάταξη από ανώτερη κατηγορία σε κατώτερη. Επίσης, έχουμε προτείνει την ένταξη ΔΕ
Δημοτικών Αστυνομικών από όμορους Δήμους ή και κοντινούς Νομούς που εδρεύουν
Καταστήματα Κράτησης, ώστε να ενισχυθούν με προσωπικό όλες οι Φυλακές.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η κατάργηση των θέσεων της Δημοτικής Αστυνομίας έχει
προβλεφθεί να πραγματοποιηθεί από 23/9/2013.
Για κάθε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε εκ νέου με νεώτερο έγγραφό μας.
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