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Αναπληπωτή Τποςπγό Εσωτεπικών 

& Διοικητικήρ Ανασςγκπότησηρ    

κ. Νικόλαο Σόσκα (Μέσω Π.Ο.Α.Τ) 
 

Παλειιήληα Οκνζπνλδία Αζηπλνκηθώλ  

Υπαιιήισλ (Π.Ο.ΑΣ.Υ) 

 

 Θέμα: « Ηκεξήζηα απνδεκίσζε εμσηεξηθνύ γηα απζεκεξόλ κεηαθηλήζεηο ηνπ  

               αζηπλνκηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Γηεύζπλζεο Αιινδαπώλ Αηηηθήο » 
 

 σετ.: α) Τν ππ’ αξηζ. 041 από 23-6-2017 έγγξαθό καο. 

             β) Τν ππ’ αξηζ. 503/7/1-α από 26-6-2017 έγγξαθν ηεο Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
 

 Κύξηε Υπνπξγέ, 
 

 Σε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ (α) θαη (β) ζρεηηθώλ, πνπ αθνξνύλ ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, ζα 

ζέιακε λα ζαο ππελζπκίζνπκε όηη, νη ζπλάδειθνη καο, δηαηάζζνληαη λα εθηειέζνπλ, σο ζπλνδνί, 

επηζηξνθέο - απειάζεηο αιινδαπώλ κε λαπισκέλεο πηήζεηο ζην εμσηεξηθό, αςθημεπόν θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην Παθηζηάλ, ιακβάλνληαο απνδεκίσζε κεησκέλε θαηά πελήληα ηνηο εθαηό (50%), 

δειαδή ην πεληρξό πνζό ησλ είθνζη πέληε (25) επξώ, ελώ ε δηάξθεηα ηεο πηήζεο είλαη ην ιηγόηεξν από 

δεθαηέζζεξηο (14) έσο δεθαέμη (16) ώξεο θαη ε ζπλερόκελε εξγαζία ηνπο από είθνζη (20) έσο είθνζη 

ηέζζεξηο (24) ώξεο. 
 

 Κύξηε Υπνπξγέ, 
 

 Δπεηδή, ζεσξνύκε όηη αληηιακβάλεζηε θαη εζείο ην παξαπάλσ πξόβιεκα πνπ νξίδεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4336/2015 θαη έρεη δηεζλή αληίθηππν ζηελ εηθόλα ηεο ρώξαο. 

 Δπεηδή, ζύζζσκε ε Φπζηθή Ηγεζία ηνπ Σώκαηνο, ζε πξόζθαηε δηεπξπκέλε ζεζκηθή ζπλάληεζε 

κε ηελ Π.Ο.ΑΣ.Υ., θαίλεηαη λα αθνπγθξάδεηαη ηελ σο άλσ αδηθία αλαθνξηθά κε ηηο κεησκέλεο 

απνδεκηώζεηο, αιιά θαη ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο, ιόγσ ηεο εηδηθήο ππεξεζίαο 

πνπ εθηεινύλ νη ζπλάδειθνί καο. 

 Δπεηδή, ζην δεύηεξν κέξνο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ ππό ζπδήηεζε λνκνζρεδίνπ ζηε Βνπιή, κε ζέκα: 

«Πποζαπμογή ηηρ Ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηιρ διαηάξειρ ηηρ οδηγίαρ (ΕΕ) 2016/881 και άλλερ διαηάξειρ», 

ηξνπνπνηνύληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4336/2015. 

 Δπεηδή, ην θόζηνο ηεο παξαθάησ πξόηαζήο καο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ επίκαρνπ άξζξνπ είλαη 

κεδακηλό γηα ηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό, ζπγθξηηηθά πάληα κε ηα νθέιε, ηόζν ησλ ζπλαδέιθσλ, όζν 

θαη ηεο Φώξαο. 
 

 Παξαθαινύκε όπσο, ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο θαη ςήθηζεο ηνπ ελ ιόγσ λνκνζρεδίνπ ζηε 

Βνπιή, κεξηκλήζεηε λα ζπδεηεζεί - εμεηαζηεί ε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο 

λνκνζεζίαο, πξνθεηκέλνπ, θαη’ εμαίξεζε νη εθηεινύληεο απζεκεξόλ  επηζηξνθέο - απειάζεηο 

αιινδαπώλ κε λαπισκέλεο πηήζεηο ζην εμσηεξηθό, λα  ιακβάλνπλ ην εθαηό ηνηο εθαηό (100%) ηεο 

πξνβιεπόκελεο από ην λόκν απνδεκίσζεο.  
 

Έηζη επηιύεηαη έλα πάγην αίηεκα ηεο Έλσζήο καο θαη ελ γέλεη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ καο Κηλήκαηνο!! 
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