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Θέμα: « Καταβολή υπερβάλλουσας μείωσης στους συναδέλφους πρώην 

Δημοτικούς Αστυνομικούς». 

 

 Κύριε Πρόεδρε, Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι  

Σας ενημερώνουμε ότι ψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: 

«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές µε την 

οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι 

Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», όπου στο  άρθρο 99, Παρ.2  

με τίτλο :  Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών – Άρση δυσμενών συνεπειών από τη 

διαθεσιμότητα και την υποχρεωτική κινητικότητα, εξαιρείται η υπερβάλλουσα μείωση 

(προσωπική διαφορά) από τις προβλεπόμενες περικοπές με αναδρομική ισχύ  από την 

έναρξη ισχύος των διατάξεων, σύμφωνα µε τις οποίες επήλθε αυτή. 

Με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται μία ακόμα αδικία που βάρυνε τους συναδέλφους 

μας που προήλθαν από την κινητικότητα και ολοκληρώνεται αισίως μια σειρά από 

παρεμβάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας προς την πολιτική και 

υπηρεσιακή ηγεσία του υπουργείου μας, του Υπουργείου Οικονομικών  και του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

Αναμένουμε την δημοσίευση του νόμου από το Εθνικό Τυπογραφείο και την 

διευκριν ιστική εγκύκλιος που θα ακολουθήσει, καθώς απαίτηση της Ομοσπονδίας μας είναι 

ο επαναυπολογισμός της προσωπικής διαφοράς εκάστου συναδέλφου μας πρώην 

Δημοτικού Αστυνομικού από την ημερομηνία εισαγωγής στον φορέα της Εξωτερικής 
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Φρούρησης και όχι η τυχόν υπερβάλλουσα μείωση που υπήρχε στο εν ιαίο μισθολόγιο του 

2011. 

Επιπροσθέτως στο ανωτέρω νομοσχέδιο στο άρθρο 149  προβλέπεται η  επέκταση 

της ειδικής άδειας των 22 ημερών και στους υπαλλήλους του στενού ή ευρύτερου Δημόσιου 

Τομέα που έχουν τέκνα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Α.), εφόσον αυτά είναι 

ανήλικα ή ενήλικα αλλά ανίκανα για εργασία,, αναγνωρίζοντας έτσι και στους 

συγκεκριμένους εργαζόμενους γονείς που έχουν παιδιά με διαταραχές αυτισμού το δικαίωμα 

να παρέχουν συνεχή και συστηματική φροντίδα στα τέκνα τους. 

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας για οποιαδήποτε λεπτομέρεια και αναμένουμε 

ενεργητικά τις όποιες εξελίξεις. 

 

 

 

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ   Δ. Σ. 
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