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 Τοποθετήσεις - Παρεμβάσεις συμμετεχόντων. 

 Κλείσιμο εργασιών Ημερίδας – Συμπεράσματα. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Σας καλωσορίζω στην ημερίδα της 

Ομοσπονδίας που αφορά στη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας. Πριν 

ξεκινήσουμε θα κάνω ένα μικρό πρόλογο. 

Γνωρίζετε ότι η σημερινή ημερίδα ήταν μια πρόταση της 

Γραμματείας της Δημοτικής Αστυνομίας που υιοθετήθηκε άμεσα από την 

Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και στόχο έχει να ξεκαθαρίσει το 

πλαίσιο σε σχέση με τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες της Δημοτικής 

Αστυνομίας.  

Είναι γνωστό ότι και στο παρελθόν αλλά και σήμερα υπήρχαν 

προσπάθειες έμμεσες και άμεσες προκειμένου η Δημοτική Αστυνομία από μια 

Ειδική Υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να μετατραπεί σε μηχανισμό 

καταστολής με μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Ελληνική Αστυνομία.  

Προσπάθεια εξωθεσμική, συζήτηση που δεν έγινε στα 

συνδικαλιστικά όργανα και με την ανοχή πολλές φορές, παλαιότερα της 

Κ.Ε.Δ.Ε. και με τη συμμετοχή, θα έλεγα ευθαρσώς, και κάποιων 

εργαζομένων. Μια προσπάθεια που και σήμερα συνεχίζεται. Γνωρίζετε όλοι 

πως η Δημοτική Αστυνομία έχει περάσει από πολλά στάδια. Πολλές φορές οι 

κυβερνητικές και οι πολιτικές παλινωδίες επέτρεψαν να μεταφερθούν στη 

Δημοτική Αστυνομία αρμοδιότητες χωρίς πολλές φορές να έχει εξετασθεί αν 

αυτές μπορούν καν να ασκηθούν.  

Σήμερα το ζητούμενο λοιπόν είναι ν’ αναδείξουμε αυτό το κοινό 

πλαίσιο λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας με επίκεντρο τον πολίτη και 

λαμβάνοντας πάντα υπ' όψιν τον εργαζόμενο, τις συνθήκες που εργάζεται και 

φυσικά τις ανάγκες του.  

Είναι σήμερα εδώ μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, ο κ. 

Κώστας Μανιάτης, είναι μαζί μας ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., ο κ. Κώστας 

Ασκούνης, τους οποίους και ευχαριστούμε. Διαδικαστικά θα ήθελα να 

ενημερώσω ότι πριν το διάλειμμα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα πρέπει να 

έχουν έρθει ερωτήσεις στην έδρα προκειμένου ν’ απαντηθούν στη συνέχεια 

και να ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών. 
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Ανοίγοντας λοιπόν τις εργασίες της ημερίδας, καλούμε τον 

Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., το Θέμη 

Μπαλασόπουλο να κάνει την εισήγησή του.  

 

Έναρξη εργασιών της Ημερίδας από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κ. Μπαλασόπουλο Θεμιστοκλή 

 

Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Καλημέρα. Κατ' αρχήν να ευχαριστήσουμε τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. που είναι σήμερα εδώ 

παρών και νομίζω ότι δείχνει και το ενδιαφέρον αλλά και την αγωνία των 

αιρετών για τα ζητήματα που αφορούν τη Δημοτική Αστυνομία και βέβαια τον 

Κώστα Μανιάτη, για μας δεν είναι Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, είναι παλιός 

Πρόεδρος της ΟΛΜΕ, είναι συνάδελφος, είναι συνδικαλιστής και το 

ενδιαφέρον του για τα ζητήματα που αφορούν τους εργαζομένους και 

γενικότερα την Τοπική Αυτοδιοίκηση νομίζω πάντοτε βρίσκεται κοντά μας. 

Πριν μπω στην εισήγησή μου θα ήθελα να πω ότι θα ήταν 

σήμερα ειδικά, στις 12 Ιουνίου αδιανόητη μια παράλειψη μια μέρα μετά την 

απόφαση της τρικομματικής συγκυβέρνησης η οποία με μια πράξη 

νομοθετικού περιεχομένου να διαγράψει με φασιστικό τρόπο όχι μόνο το 

μέλλον της δημόσιας τηλεόρασης, αλλά και περίπου 3.000 εργαζομένους 

πανελλαδικά, να μη καταγγείλουμε και εμείς που είμαστε εδώ απερίφραστα 

και με κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις πρακτικές.  

Διότι συνάδελφοι, είναι κατανοητό σε όλους πιθανότατα τα 

επόμενα θύματα μπορεί να είμαστε εμείς. Αυτές οι λογικές του «ξαφνικού 

θανάτου», δεν απαλλάσσουν κανέναν, δε βγάζουν έξω κανέναν και γι’ αυτό 

θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα σαν κλάδος να είμαστε έτοιμοι ν’ 

αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση.  

  Η σημερινή, δυναμική και μαζική παρουσία σας στην ημερίδα 

για τη Δημοτική Αστυνομία, δείχνει την αγωνία όλων μας και κυρίως του 

προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας για την προστασία του θεσμού της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες. 
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Η ημερίδα μας γίνεται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, όπου 

καθημερινά εντείνεται η επίθεση στους εργαζόμενους και σε όλη την κοινωνία 

από τις πολιτικές των μνημονίων και της τρόικας. 

Καθώς εφαρμόζεται στη χώρα μας το πιο ακραίο μοντέλο 

νεοφιλελεύθερης πολιτικής για τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, της κοινωνικής και εργασιακής ισοπέδωσης, της εκποίησης της 

Δημόσιας Περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας, της διάλυσης της 

Αυτοδιοίκησης και του ελάχιστου κοινωνικού κράτους. 

Γι΄ αυτό και η Ομοσπονδία μας αυτή την περίοδο προβάλλει σαν 

κυρίαρχο ζήτημα τη δημιουργία ενός μετώπου των εργαζομένων, της 

κοινωνίας και όλων των φορέων της για να μπει ένα ΟΡΙΣΤΙΚΟ τέλος στην 

πολιτική των μνημονίων. 

Η κατάσταση σήμερα στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού χαρακτηρίζεται 

χειρότερη και από πέρσι, καθώς συνεχίζεται η μείωση των πόρων ακόμα και 

αυτών που έχουν συμφωνηθεί για το 2013. Η μείωση στους πρώτους 5 μήνες 

του έτους που διανύουμε έχει φτάσει στο 13%, μείωση που ουσιαστικά 

διευρύνει τους Ο.Τ.Α. που θα ενταχθούν στην Οικονομική επιτροπεία, ενώ 

πλέον έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο η κατάσχεση των λογαριασμών 

μισθοδοσίας των Δήμων με αποτέλεσμα να μένουν απλήρωτοι χιλιάδες 

εργαζόμενοι. 

Η διαφαινόμενη κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., η 

απόλυση του προσωπικού τους και η κατάργηση κάθε Κοινωνικής Υπηρεσίας 

και των Δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η αμετάκλητη απόφαση της συγκυβέρνησης και της τρόικα για 

χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

χρησιμοποιώντας κάθε φορά την προπαγάνδα των Μ.Μ.Ε. για το υπεράριθμο 

Δημόσιο κτλ.  

Η αδιανόητη απαγόρευση των προσλήψεων, κυρίως σε 

υπηρεσίες ανταποδοτικού και κοινωνικού χαρακτήρα, έχει οδηγήσει σε 

καθημερινό αδιέξοδο τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, με βασικό στόχο την εκχώρηση βασικών αρμοδιοτήτων σε 

ιδιώτες, την εμφάνιση «σωτήριων» λύσεων τύπου «Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» ωθούν ουσιαστικά τους Δήμους να είναι οι 
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βασικές υπηρεσίες που υλοποιούν κάθε ελαστική σχέση εργασίας, 

επιβάλλοντας τον εργασιακό μεσαίωνα και στο χώρο μας. 

Την προσχηματική διαδικασία αξιολόγησης των οργανικών 

μονάδων και του ανθρώπινου δυναμικού, που δεν γίνεται για την καλύτερη 

οργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. προς 

όφελος του πολίτη. Είναι ένα ακόμη επικοινωνιακό «πυροτέχνημα» από την 

συγκυβέρνηση, με μοναδικό σκοπό την υλοποίηση των δεσμεύσεών της προς 

την τρόικα για νέες ΑΜΕΣΕΣ απολύσεις προσωπικού, τον περιορισμό των 

Δημοσίων Υπηρεσιών και την κατάργηση βασικών κοινωνικών αγαθών, που 

δεν έχουν καμιά σχέση με το συμφέρον των πολιτών και της κοινωνίας. 

Μπαίνοντας στην ουσία της σημερινής μας ημερίδας είναι 

αναγκαίο να γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην έναρξη λειτουργίας της 

Δημοτικής Αστυνομίας που ιδρύθηκε το 1982 με τα Π.Δ. 434/1982 και 

592/1984 ως Ειδική Υπηρεσία των Ο.Τ.Α. με βασική αρμοδιότητα την 

προστασία του Περιβάλλοντος. Η στελέχωσή της έγινε με προσλήψεις 

μόνιμου προσωπικού κατόπιν διαγωνισμών ή μέσω Α.Σ.Ε.Π. στη συνέχεια για 

τη διασφάλιση της αξιοκρατίας. Σύντομα βέβαια το πλαίσιο αυτό άλλαξε και 

σιγά – σιγά άρχισαν να εκχωρούνται επιπλέον αρμοδιότητες με αποτέλεσμα 

την μετονομασία της Ειδικής Υπηρεσίας σε ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (Π.Δ. 

410/1995 – Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). 

Η προσθήκη νέων αρμοδιοτήτων επέβαλλε την ενίσχυση της 

Δημοτικής Αστυνομίας με προσωπικό που κυρίως βασίστηκε σε εσωτερικές 

μετατάξεις από άλλες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. ώστε να ανταπεξέλθει στις νέες 

αυξημένες αρμοδιότητες που της είχαν ανατεθεί χωρίς όμως κανένα 

προγραμματισμό αλλά και ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας. 

Πολλές φορές μάλιστα η Δημοτική Αστυνομία χρησιμοποιείτο ως 

μηχανισμός εξυπηρέτησης της πολιτικής κάθε Δημοτικής Αρχής, κάποιες 

φορές και με ευθύνη και συμμετοχή των εργαζομένων. 

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας 

διέθετε προσωπικό χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση. Και 

αυτό με ευθύνη των Δημοτικών Αρχών που ουσιαστικά την είχαν απομονώσει 

και περιθωριοποιήσει καθώς αντιμετώπιζαν τη νέα αυτή υπηρεσία απαξιωτικά 

και την χρησιμοποιούσαν μόνο για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. 



Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – 12/6/2013 

 6 

Μια πρώτη προσπάθεια για να μπουν συγκεκριμένοι όροι στη 

λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας και να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες 

και ο τρόπος εφαρμογής τους έγινε με το Π.Δ. 23/2002, χωρίς όμως 

ουσιαστικό αποτέλεσμα, καθώς οι δεσμεύσεις που ανέλαβε τόσο το 

Υπουργείο Εσωτερικών όσο και οι αιρετοί έμειναν απλά στα χαρτιά. 

Διαχρονικά από την περίοδο εφαρμογής του Π.Δ. 23/2002 τόσο 

η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όσο και το σύνολο των εργαζομένων στη Δημοτική 

Αστυνομία είχαν εκφράσει τις επιφυλάξεις του για τον τρόπο λειτουργίας της 

και είχαν επικεντρωθεί στην προσπάθεια σύστασης ενός νέου μηχανισμού 

καταστολής. 

Η δυναμική της τότε παρέμβασης, απέτρεψε την προσπάθεια 

που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών με πλάγιο τρόπο και την ανοχή της τότε 

ηγεσίας της Κ.Ε.Δ.Ε. για μετατροπή της, με την έκδοση Υπουργικών 

Αποφάσεων (Κανονισμός Λειτουργίας, Σχολές Εκπαίδευσης, Στολές κ.λπ.) σε 

νέου τύπου (με τα παλιά πρότυπα της ΕΛ.ΑΣ.) κατασταλτικού μηχανισμού. 

Οι διατάξεις που συμπεριελάμβαναν οι τότε Υπουργικές 

Αποφάσεις (ανακριτές, κρατητήρια, έφεδροι απόστρατοι αξιωματικοί ως 

Προϊστάμενοι των υπηρεσιών αυτών) ουσιαστικά επιβεβαίωναν τις 

παραπάνω εκτιμήσεις μας και με τις δυναμικές παρεμβάσεις μας αναγκάσαμε 

την τότε ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών να τις αποσύρει. Καθώς όλη η 

προσπάθεια της τότε κυβέρνησης για «εκσυγχρονισμό» και 

«αποτελεσματικότητα» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση το Π.Δ. 23/2002 

οδηγούσε σε αυταρχικοποίηση της Τοπικής πολιτικής και κοινωνικής ζωής. 

Το τελευταίο Π.Δ. 135/2006 δυστυχώς δεν ήρθε να θέσει σε νέα 

βάση τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας και να καθορίσει με πιο 

σαφή τρόπο τις λειτουργίες της που να υπερασπίζει τον κοινωνικό ρόλο και 

χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό που καταφέραμε με τις συνεχείς 

παρεμβάσεις μας ήταν η αλλαγή του τρόπου εκπαίδευσης των 

νεοπροσληφθέντων και την ανάθεση της ευθύνης της εκπαίδευσης στο Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης από την Ελληνική Αστυνομία. 

Τα τελευταία χρόνια κυρίως οι πολιτικές παλινωδίες και η 

επικρατούσα σύγχυση όσον αφορά στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της 

Δημοτικής Αστυνομίας, υπέσκαπταν επί της ουσίας το έργο της και έδιναν το 
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δικαίωμα με μονομερείς παρεμβάσεις της κυβέρνησης να μεταφέρονται 

συνεχώς νέες αρμοδιότητες, χωρίς κανένα διάλογο αλλά και χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα άσκησής τους, με μοναδικό στόχο τη 

μεταφοράς αρμοδιοτήτων που ασκούσε η ΕΛ.ΑΣ. στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Η πραγματοποίηση της ημερίδας μας αυτή την περίοδο στοχεύει 

σε ένα και μοναδικό στόχο, να καθορίσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και να προτείνουμε 

μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας που θα 

αναδείξει τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ στην υπηρεσία των πολιτών για τη 

βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής, να αποτρέψει κάθε 

προσπάθεια χρησιμοποίησης σαν εισπρακτικό μηχανισμό της κάθε Δημοτικής 

Αρχής και να μην μετατραπεί ουσιαστικά σε μηχανισμό καταστολής στα 

πρότυπα της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Κάθε σκέψη αλλά και πρόταση για σύλληψη, μεταγωγή, 

προσαγωγή ή την χρήση «αμυντικών» μέσων, οπλοφορίας του προσωπικού 

της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά και κοινής δράσης με την Ελληνική Αστυνομία 

θα μας βάλει σε άγνωστα και επικίνδυνα μονοπάτια που δεν συνάδουν και με 

το ύφος και το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, αλλά και 

έρχονται σε αντίθεση με το νομοθετικό πλαίσιο που ο κάθε Δημοτικός 

Αστυνομικός προσλήφθηκε και σίγουρα θα πρέπει να μας βρει ΟΛΟΥΣ 

αντίθετους. 

Η πρόταση της Γραμματείας της Δημοτικής Αστυνομίας για την 

πραγματοποίηση της σημερινής ημερίδας, προήλθε κυρίως από το διάλογο 

που έχει αναπτυχθεί αλλά και από τις προσπάθειες κάποιων έξω από τις 

θεσμικές λειτουργίες του συνδικαλιστικού κινήματος να επιβάλλουν απόψεις 

που δεν εκφράζουν την πλειοψηφία των εργαζομένων στη Δημοτική 

Αστυνομία. 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αλλά και το 

σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η σημερινή ημερίδα 

πρέπει να έχει δύο στόχους. 

Πρώτον τη διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου πλαισίου λειτουργίας 

και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, που θα καταγραφεί μέσα κυρίως από 

τις δικές σας προτάσεις. 
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Δεύτερον τη συνολική προσπάθεια όλων μας το επόμενο 

χρονικό διάστημα για την επίλυση των χρόνιων και δίκαιων αιτημάτων των 

εργαζομένων στη Δημοτική Αστυνομία που επικεντρώνονται στα πιο κάτω: 

 Να ενταχθεί το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας (Π.Ε., 

Τ.Ε. και Δ.Ε.) στο συνταξιοδοτικό-ασφαλιστικό καθεστώς των Β.Α.Ε. 

 Να τροποποιηθεί η κοινή Υπουργική Απόφαση για τα Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (Μ.Α.Π.) για την χορήγηση τους και στο ένστολο 

προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας (Γάλα, Νιτσεράδες, εξετάσεις 

Προληπτικής Ιατρικής κ.λπ.). 

 Συνεχής και διαρκή επιμόρφωση του ένστολου προσωπικού της 

Δημοτικής Αστυνομίας από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού 

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

 Αναγνώριση συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά του χρόνου εκπαίδευσης του 

ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που έχει 

προσληφθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 135/2006. 

 Καταβολή του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και 

στο ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 15 παρ. 1 

του Ν. 4024/2011). 

 Να ξεκαθαρίσει η δυνατότητα απόσπασης του ένστολου προσωπικού 

της Δημοτικής Αστυνομίας για συνυπηρέτηση, σωστή ερμηνεία της 

διάταξης του Ν. 4071/2012. 

 Να μην υπάρχει περιορισμός στην υπερωριακή απασχόληση του 

προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κατά τις Κυριακές, αργίες και 

εξαιρέσιμες με τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011, όπως 

άλλωστε έχει γίνει για άλλες κατηγορίες εργαζομένων στο Δημόσιο. 

 Υποχρέωση της υπηρεσίας να παρέχει ουσιαστική Νομική προστασία 

στο ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση 

των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους. 

 Άμεσος επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής 

Αστυνομίας με αυτές που εμπλέκεται η Ελληνική Αστυνομία, (Ρύθμιση 

κυκλοφορίας κ.λπ.). 
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 Άμεση λύση στο πρόβλημα από τη μη χορήγηση των στολών του 

προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 

 Ξεκαθάρισμα του νομοθετικού πλαισίου για την ιεραρχία και το 

Πειθαρχικό Δίκαιο του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Είμαστε αντίθετοι σε Ειδικά Πειθαρχικά Συμβούλια.  

 Συμμετοχή εκπροσώπου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Δημοτικού Αστυνομικού) 

στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο των Σχολών της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Η υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων στη Δημοτική Αστυνομία αλλά και η ενίσχυση της παρέμβασής 

μας για τον τρόπο λειτουργίας της προκειμένου να αποτραπεί κάθε 

προσπάθεια μετατροπής της σε μηχανισμό καταστολής στα πρότυπα της 

Ελληνικής Αστυνομίας είναι υποχρέωση όλων των εργαζομένων στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και έτσι πρέπει να το παλέψουμε. 

Τα προβλήματα του κάθε κλάδου και ειδικότερα της Δημοτικής 

Αστυνομίας δεν επιλύονται μεμονωμένα, αλλά από κοινού και μέσα από τα 

θεσμικά συνδικαλιστικά όργανα μας, δηλ. τους πρωτοβάθμιους συλλόγους 

που ανήκετε και στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Τα επισημαίνω αυτά, διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα 

διαμορφώνονται κινήσεις και πρωτοβουλίες έξω από το συνδικαλιστικό κίνημα 

και με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση μικροπαραταξιακών σκοπιμοτήτων και 

προσωπικών φιλοδοξιών, που δεν υπηρετούν τα πραγματικά συμφέροντα 

των εργαζομένων στη Δημοτική Αστυνομία, παρά μόνο επιβεβαιώνουν το 

δόγμα διαίρει και βασίλευε. 

Προσπάθειες που λειτουργούν σε βάρος της συνολικής ενότητας 

του κλάδου των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα την 

κρίσιμη αυτή περίοδο που απαιτείται ενιαία δράση για την ανατροπή των 

πολιτικών των μνημονίων που εκτός των άλλων οδηγούν την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση σε οικονομική, λειτουργική και θεσμική κατάρρευση. 

Και η ημερίδα που πραγματοποιούμε αυτό το στόχο έχει, μέσα 

από ένα ειλικρινή και δημιουργικό διάλογο, σε αγαστή συνεργασία με τη 

Γραμματεία σας να καταγράψουμε και άμεσα να διεκδικήσουμε με τις 

καλύτερες προϋποθέσεις τη δύσκολη αυτή περίοδο την επίλυση των 

προβλημάτων. 
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Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας και πάλι 

θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη 

μαζική παρουσία σας και με τις δικές σας τοποθετήσεις και προτάσεις να 

διαμορφώσουμε το πλαίσιο λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας και τις 

διεκδικήσεις του προσωπικού. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής 

Επιτροπής.  

  Ως συντονιστής θα ήθελα να επισημάνω σε σχέση και με την 

έναρξη της ομιλίας σου Πρόεδρε, ότι όλοι μας θα πρέπει να καταδικάσουμε τη 

χθεσινή πρακτική που φαίνεται ότι θα αποτελέσει οδηγό και για τις δικές μας 

υπηρεσίες και εκεί είναι ευθύνη όλων μας να προστατεύσουμε τις Υπηρεσίες 

και να μην αποδεχθούμε τέτοιες πρακτικές. Είναι πρακτικές που μας γυρίζουν 

πίσω στο παρελθόν και θα πρέπει όλους να μας βρουν απέναντι.  

  Θα καλέσω στη συνέχεια τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε., τον κ. Κώστα Ασκούνη, προκειμένου ν ‘απευθύνει 

το χαιρετισμό του.  

 

Χαιρετισμός του Προέδρου του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Ασκούνη Κώστα 

 

Κ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπεριφερειάρχη, κυρίες και κύριοι 

εργαζόμενοι, θέλω κατ' αρχήν να σας ευχαριστήσω κ. Πρόεδρε για την 

πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στη σημερινή ημερίδα και ν’ απευθύνω 

χαιρετισμό για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά τη Δημοτική Αστυνομία.  

Επιτρέψτε μου κατ' αρχήν ν αναφερθώ στο χθεσινό γεγονός του 

«ξαφνικού θανάτου», του ξαφνικού κλεισίματος της ΕΡΤ, γιατί δε μιλάμε μόνο 

για την τηλεόραση αλλά και τη ραδιοφωνία η οποία ιδιαίτερα η ραδιοφωνία 

αλλά και σε πολλές περιπτώσεις η τηλεόραση, στέλνει σήμα και επικοινωνεί 

με όλες τις ακριτικές περιοχές της χώρας μας και κατανοείτε τη σημασία αυτού 

που λέω.  

Η πράξη αυτή μας βρίσκει τελείως αντίθετους, παρά τα όποια 

προβλήματα μπορεί να καταλογίσει διαχρονικά κανείς στην ΕΡΤ. Και δεν 

εξαιρώ από αυτά τα προβλήματα και των ίδιων των εργαζομένων. Παρά λέω 

τα όποια προβλήματα, όταν υπάρχει ένα ζήτημα ή ένα πρόβλημα σ’ έναν 
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Οργανισμό προσπαθείς να το επιλύσεις και όχι ναι το διαλύσεις ή να το 

εξαφανίσεις.  

Διότι αν πραγματικά είχαν εντοπισθεί όλα αυτά τα προβλήματα, 

το ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι εάν και κατά πόσο η πολιτική ηγεσία 

όλον αυτό τον έναν χρόνο που είναι στην κυβέρνηση, προχώρησε στην 

επίλυση αυτών των προβλημάτων που χθες επικαλέστηκε για να οδηγήσει σε 

ξαφνικό θάνατο τη δημόσια τηλεόραση.  

Επιπλέον είναι γνωστό σε όλους μας ότι σε καμία σύγχρονη 

δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει το φαινόμενο κατάργησης 

δημόσιου μέσου ενημέρωσης, διότι τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης παρά τις 

αυστηρές προδιαγραφές, εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα χωρίς να 

σημαίνει αυτό ότι η δημόσια τηλεόραση δεν υποκρύπτει έναν υποκειμενισμό 

αλλά δεν υπάρχει σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η έλλειψη ενός 

δημόσιου Μέσου Ενημέρωσης. 

Γι’ αυτό λοιπόν και με δήλωσή μας εμείς καταδικάσαμε αυτή την 

απόφαση και ζητάμε ν’ ανακαλέσει την απόφαση αυτή ο ίδιος ο 

Πρωθυπουργός. Διότι εκεί έχει φτάσει το θέμα.  

Δράττομαι κ. Πρόεδρε της σημερινής ημερίδας, να ξεκαθαρίσω 

κάποια πράγματα και μεταξύ μας πολύ περιληπτικά: Υπάρχουν οι διακριτοί 

ρόλοι του καθενός θεσμού. Σέβομαι απόλυτα το συνδικαλιστικό κίνημα, 

γνωρίζετε τη δική μου ιστορία ως Δημάρχου της Καλλιθέας και πολύ 

παλαιότερα ως συνδικαλιστής, το ίδιο όμως θέλω να σέβεστε κι εσείς το 

διακριτό ρόλο τον οποίο επιτελούμε κι εμείς.  

Όμως, πέρα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις που 

έχουμε, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι έχουμε κοινό στόχο. Και ο κοινός 

στόχος είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη, οι καλύτερες και ποιοτικότερες 

υπηρεσίες με το λιγότερο δυνατόν κόστος. Και εσείς και εμείς κρινόμαστε απ’ 

τους πολίτες. Δε μπορεί να υπάρξει πετυχημένος Δήμαρχος χωρίς τη 

συμβολή των εργαζομένων. δε γίνεται αυτό το πράγμα.  

Υπό αυτή την έννοια λοιπόν θέλω να πω ότι και η δική μας 

ευθύνη, θα μιλήσω για τη δική μας, σε όποιες εντάσεις υπήρξαν κατά το 

παρελθόν, υπάρχουν, τις αναλαμβάνουμε, το ίδιο όμως πρέπει να γίνει και 
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από σας για ν’ ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας, διότι ο στόχος και 

των Δημάρχων και των εργαζομένων είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Και η εξυπηρέτηση του πολίτη χωρίς τη συνεργασία, την 

αρμονική συνεργασία αυτών των δυο φορέων, δε μπορεί να υπάρξει. Το 2011 

οι Δημοτικές Αρχές ασχολήθηκαν με την προσαρμογή του προγράμματος 

"Καλλικράτης". Καταργήσεις Δήμων, συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων, 

1.034 Δήμοι να γίνουν 325. Δεν είναι μικρό πράγμα. 5.883 Δημοτικές 

Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα έγιναν 1.388. Τεράστιες αλλαγές. Αυτές οι 

προσαρμογές μας έφαγαν όλο το 2011.  

Το 2011 είχαμε μαζί ν ‘ασχοληθούμε για το θέμα της έλλειψης 

των πόρων. Μεγάλες περικοπές. Μέχρι που προχωρήσαμε σε 48ωρες 

απεργίες τον Αύγουστο, όταν 14 Δήμοι αδυνατούσαν να πληρώσουν τους 

μισθούς και τις υπερωρίες και 74 Δήμοι ήταν στο κόκκινο. Κι ενώ θα περίμενε 

κανείς με όποια συμφωνία, έστω και στο ελάχιστο ποσό πόρων το 2013 να 

πάμε σε μια ηρεμία και να δοθεί ο χρόνος να παράξουμε το έργο για το οποίο 

μας εξέλεξαν οι πολίτες, βγαίνει το καινούργιο πρόβλημα της κατάργησης των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου.  

Και όχι μόνο αυτό αλλά η κατάργηση αυτών των Νομικών 

Προσώπων που μπορεί να οδηγήσει και σε απόλυση του προσωπικού. Εμείς 

πήραμε μια ξεκάθαρη απόφαση και ως Διοικητικό Συμβούλιο και στο 

πρόσφατο συνέδριο των Ιωαννίνων και είπαμε με μια λέξη: Φτάνει πια. 

Έχουμε εξαντλήσει κάθε περιθώριο. Εμείς αντίθετα ισχυριζόμαστε ότι τα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις είναι κατ’ 

εξοχήν εκείνοι οι φορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει το βαρύ φορτίου του 

κοινωνικού κράτους, ότι έχει απομείνει από το κοινωνικό κράτος.  

Αντί να περιορίζουμε, θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτές τις δομές 

εάν θέλουμε στοιχειωδώς να υπάρξει αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό κράτος 

της συντεταγμένης πολιτείας που το σηκώνει στους ώμους της η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν δε μπαίνουμε σ’ αυτή τη συζήτηση για κατάργηση, 

αντίθετα έχουμε συμφωνήσει. Ξέρω τη διαφωνία σας, 11 Δήμοι προχωρούμε. 

Προχωρούμε στην αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών, στην κινητικότητα. 

Γιατί αγαπητοί συνάδελφοι, μέσα στον καταιγισμό και στο 

τσουνάμι και σε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνονται, το να λέμε εμείς ότι 
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έχουμε έλλειψη προσωπικού που εμείς το υποστηρίζουμε συγκεκριμένα και η 

κυβέρνηση να λέει ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, είπαμε ότι μέσα από 

την αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών, αυτό θα καταστεί απολύτως φανερό, 

εάν ο Δήμος Καλλιθέας με 700 περίπου άτομα, έχει 2,5 άτομα, κυριολεκτώ, 

δεν είναι μεταφορικό, για τη μισθοδοσία όλων των εργαζομένων.  

Να το αξιολογήσουμε λοιπόν. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. 

Ξέρω ότι ο Σύλλογός μου αρνήθηκε να συμμετάσχουν εργαζόμενοι σ’ αυτή 

την αξιολόγηση, είναι λάθος το τονίζω και δημοσίως, θα το πληρώσουμε αυτό 

το πράγμα διότι τότε θα πάμε σε τυφλές περικοπές. Άρα, άλλο η κινητικότητα 

γιατί πράγματι υπάρχουν Δήμοι και το ξέρετε αυτό πολλοί, που έχουν 

πλεονάζον προσωπικό και πρέπει να γίνει σ’ αυτούς, την πλειοψηφία των 

Δήμων που έχουμε έλλειψη προσωπικού.  

Δε μπορεί να λειτουργήσει. Και αυτό λέγαμε τώρα στο 

Υπουργείο. Το σύστημα των δημοσίων συμβάσεων το ηλεκτρονικό, από μια 

σειρά δήμους. Η Κάσος δεν έχει κανέναν υπάλληλο. Ποιος θα πάρει το ΑΔΑΜ 

(Ανάρτηση Διαδικτυακού Αριθμού Μητρώου); Ποιος θα το πάρει; Ποιος θα το 

πάρει στην Τήλο, ποιος θα το πάρει στην Κίμωλο, στη Χάλκη, στο 

Καστελόριζο και σε τόσους άλλους ορεινούς Δήμους, στον Πλαστήρα που 

είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου;  

Είναι δυνατόν αυτά τα προβλήματα να υλοποιηθούν; Η 

γραφειοκρατία λοιπόν είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Λέω λοιπόν για να μην 

ξεφεύγω από τη συζήτησή μας, ότι εμείς λέμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί 

Δήμοι οι οποίοι έχουν έλλειψη προσωπικού και πρέπει να γίνει με εσωτερική 

μετακίνηση από Δήμο σε Δήμο. Αυτή την πρόταση την καταθέσαμε ως 

καινούργια Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. αρχές του 2012 δεν έγινε αποδεκτή.  

Επομένως δε μιλάμε για καμία των περιπτώσεων για απολύσεις, 

μιλάμε ότι αυτό το οποίο η κυβέρνηση πέρασε στο μεσοπρόθεσμο για 

απαγόρευση προσλήψεων μέχρι το 2016 θα οδηγήσει εκεί που ανέφερε 

προηγούμενα ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., ο κ. Μπαλασόπουλος, στην 

κατάρρευση των δομών και των υπηρεσιών των προσφερομένων στους 

πολίτες στους Δήμους.  

Επιτρέψτε μου μετά από αυτά τα θέματα να μπω στο ζήτημα της 

Δημοτικής Αστυνομίας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί εργαζόμενοι, θέλω να 



Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – 12/6/2013 

 14 

ξεκαθαρίσω με σαφήνεια, μιλάμε για Δημοτική Υπηρεσία και μιλάμε για 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες που καμία σχέση δεν έχουν και δε μπορούν να 

συγχέονται και θα συμφωνήσω, για ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων με την 

Ελληνική Αστυνομία.  

Είναι άλλος ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλος ο 

ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας. Είμαστε σαφείς και ουδέποτε εμείς, 

ιδιαίτερα αυτό το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο ζήτησε να πάρει αρμοδιότητες 

οι οποίες έχουν σχέση με την καταστολή, την καταπίεση των κινημάτων και 

των πολιτών. Είμαστε άκρως αντίθετοι, απόλυτοι και κατηγορηματικοί σε αυτό 

το θέμα.  

Θέλουμε λοιπόν μια καθαρά Δημοτική Υπηρεσία η οποία μπορεί 

και πρέπει να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ποιότητα 

ζωής, στο παραεμπόριο που για εμάς είναι σημαντικό ζήτημα, μπορεί να έχετε 

επιφυλάξεις, είναι σημαντικό υπό την έννοια ότι όταν το παραεμπόριο ανθεί σε 

μια περιοχή, σημαίνει τεράστια διαφυγή πόρων, σημαίνει και διαφυγή πόρων 

Δημοτικών. Επομένως έχουμε κάθε συμφέρον γιατί η νομιμότητα πρέπει να 

διέπει τις πράξεις και τις ενέργειές μας, να πούμε ότι η προστασία του 

περιβάλλοντος, η ποιότητα ζωής και το παραεμπόριο, είναι στις βασικές 

αρχές.  

Ουδέποτε, και το τονίζω για πολλοστή φορά, εμείς ζητήσαμε ή 

επιδιώκουμε να πάρει αρμοδιότητες που ασκούνται από την Ελληνική 

Αστυνομία. Μακριά από μας τα κρατητήρια κ. Πρόεδρε ή οι συλλήψεις ή 

οποιοδήποτε άλλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την καταστολή.  

Εμείς είμαστε εδώ για ν’ ακούσουμε τις προτάσεις σας. Εάν 

κάποιοι από τους 325 Δημάρχους ή τους 1.034 χθες, για να μιλήσω 

ξεκάθαρα, δεν λειτούργησαν με διαφάνεια σε όλα τα ζητήματα ή δεν άσκησαν 

τις αρμοδιότητες όπως ο νόμος ορίζει, θέλω να πω λοιπόν και επειδή μιλάμε, 

είμαστε όλοι εδώ μια οικογένεια και δεχόμαστε μια επίθεση άνευ 

προηγουμένου, θέλω να πω ότι δεν καλύπτουμε κανέναν. 

Και αν και ο υποφαινόμενος Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. και 

Δήμαρχος Καλλιθέας δεν κάνει καλά τη δουλειά του, και εσείς έχετε το 

δικαίωμα να κάνετε τις παρεμβάσεις σας να τον καταγγείλετε ή οτιδήποτε 

άλλο, πάντα σ’ ένα πλαίσιο, επαναλαμβάνω, συνεργασίας, διότι αν δεν 
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υπάρξει αυτό το στοιχείο της συνεργασίας μεταξύ μας δεν ξέρω με ποιον άλλο 

φορέα θα μπορέσετε να συνεργαστείτε. 

Μιας και το λέμε αυτό πρέπει να σας ενημερώσω κ. Πρόεδρε, 

σας είχα πει ότι σήμερα εμείς είχαμε προγραμματίσει τη δημοσιοποίηση μιας 

δημοσκόπησης που έκανε η Metron Analysis και αφορούσε την εικόνα της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους πολίτες.  

Κι έχει σημασία αυτό, διότι η εικόνα αυτή εξακολουθεί παρά τις 

λυσσώδεις επιθέσεις και απαξιωτικές συμπεριφορές Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης, είμαι σαφής, παρά λέω αυτές τις λυσσώδεις επιθέσεις, χωρίς, 

επαναλαμβάνω, να πούμε ότι εμείς δεν έχουμε ευθύνες και το έχουμε 

καταδικάσει, όσου επίορκους αιρετού ή όσους δεν έκαναν καλά τη δουλειά 

τους, παρά λοιπόν αυτές τις μεμονωμένες περιπτώσεις, που είναι 

μεμονωμένες, δε μπορούν ν’ απαξιώνουν το σύνολο της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, η εικόνα που υπάρχει στην κοινή γνώμη για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση είναι από καλή έως πάρα πολύ καλή, σε σχέση με όλους τους 

αντιπροσωπευτικούς θεσμούς της χώρας, Κοινοβούλιο, Ευρωκοινοβούλιο, 

Περιφέρειες αλλά και σε σχέση με άλλους θεσμούς της ελέγχου 

συντεταγμένης πολιτείας.  

Το ακυρώσαμε όμως αυτό κ. Πρόεδρε λόγω των γεγονότων 

αυτών, θα πήγαινε στο βρόντο όλη αυτή η ιστορία κτλ. Όλη αυτή η καλή 

εικόνα, θέλω να το πω, δεν οφείλεται μόνο στους αιρετούς, οφείλεται και 

στους εργαζομένους. επιτρέψτε μου να συνεχίσω λιγάκι σε σχέση με το θέμα 

της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν ζητήματα τα οποία πραγματικά 

πρέπει να λυθούν. Τι εννοώ: Πρέπει να μιλήσουμε και να συμφωνείτε κι εσείς, 

για ένα νέο κανονισμό λειτουργίας διότι υπάρχουν άλλα δεδομένα. Δε 

βρισκόμαστε στις πόλεις του 1990 ή του 2000. Οι πόλεις μας έχουν αλλάξει.. 

Κι έχουν αλλάξει διότι και ο πληθυσμός έχει μεταβληθεί, πάρα πολλοί 

μετανάστες έχουν εγκατασταθεί με μια άλλη κουλτούρα και με μια άλλη 

αντίληψη, όπως π.χ. συμβαίνει στα κέντρα των μεγάλων πόλεων –δεν 

αναφέρομαι μόνο στην Αθήνα, αναφέρομαι και σε άλλες πόλεις. 

Ή το παραεμπόριο ή η εμφάνιση καινούργιων δεδομένων. Αυτά 

λοιπόν αν συμφωνείτε κ. Πρόεδρε, προτείνω προς εσάς, κι αυτή είναι μια 
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πρόταση, να συγκροτήσουμε κοινή Επιτροπή αιρετών και των εργαζομένων, 

δηλαδή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., είδα μια Γενική Γραμματεία για τη Δημοτική 

Αστυνομία, όπου να μιλήσουμε για ένα νέο, σύγχρονο κανονισμό λειτουργίας 

που θ’ ανταποκρίνεται στις σημερινές δυνατότητες και καταστάσεις.  

Εάν αυτό το καταφέρουμε τότε θα μπορέσουμε να λύσουμε και 

τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ιεραρχία, τους Διευθυντές 

και Τμηματάρχες, διότι εκεί είναι κάτι το οποίο πρέπει ν’ αλλάξει γιατί έχει 

ουσιαστικά μεταφέρει τη λογική της στρατιωτικής δομής, εννοώ δηλαδή της 

Ελληνικής Αστυνομίας. 

Είναι ζητήματα λοιπόν που εμείς προτείνουμε προς εσάς, ότι με 

βάση τα καινούργια δεδομένα πρέπει να προχωρήσουμε στ σύσταση ενός 

νέου κανονισμού λειτουργίας για να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα τα 

οποία μας απασχολούν. 

Κύριε Πρόεδρε κλείνω, με τη σαφή δέσμευση: Η Δημοτική 

Αστυνομία είναι καθαρά Δημοτική Υπηρεσία. Δεν έχει καμία σχέση με την 

καταστολή, με την οπλοκατοχή, με τις συλλήψεις και με τα κρατητήρια. 

Θέλουμε όμως να πούμε με σαφήνεια στους Δημοτικούς Αστυνομικούς ότι η 

ευθύνη τους είναι μεγαλύτερη από των απλών άλλων εργαζομένων στις 

Δημοτικές Υπηρεσίες λόγω της ιδιαιτερότητας την οποία έχει η αρμοδιότητά 

τους.  

Και τους καλώ όλους να βοηθήσουν στην προσπάθεια που 

καταβάλλουμε οι Δήμαρχοι, οι αιρετοί μαζί μ’ εσάς για μια καλύτερη ποιότητας 

ζωής, για προστασία του περιβάλλοντος και νομίζω ότι αυτό είναι εκείνο το 

οποίο μας αναγνωρίζει, όπως πριν κι από τη δημοσκόπηση, ο πολίτης.  

Καλή επιτυχία στο έργο σας και αν συμφωνήσετε στην πρόταση 

αυτή μπορούμε πράγματι κ. Πρόεδρε από κοινού να κινηθούμε προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών για ν’ αλλάξουμε κάποιες διατάξεις οι οποίες 

πραγματικά, όπως κι εσείς επισημάνατε, είναι δυσμενείς για το ρόλο και τη 

σημασία της Δημοτικής Αστυνομίας. Ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θ’ ακολουθούσε 

τοποθέτηση εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών. Μέχρι και αυτή τη 

στιγμή ενώ υπήρχε η δέσμευση, μέχρι αυτή τη στιγμή εδώ δεν υπάρχει 
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εκπρόσωπος του Υπουργείου σήμερα εδώ οπότε θα προχωρήσουμε 

τροποποιώντας λίγο το πρόγραμμα.  

  Καλώ τον κ. Ζυγούρη Παναγιώτη να λάβει όταν λόγο.  

 

Ομιλία του κ. Ζυγούρη Παναγιώτη, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου της 

Κ.Ε.Δ.Ε. 

 

Π. ΖΥΓΟΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, κ. 

Ασκούνη, κ. Πρόεδρε της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., κυρίες και κύριοι, κατ' αρχήν θα 

ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον κ. Μπαλασόπουλο για την τιμή που 

μου έκανε σήμερα να είμαι ένας εκ των εισηγητών στην ημερίδα σας για τα 

ζητήματα της Δημοτικής Αστυνομίας.. 

Η συγκίνησή μου είναι διπλή διότι το 1983 ως Αντιδήμαρχος 

Αθηναίων, είχα ασχοληθεί μετά τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 

434/82 με την οργάνωση, την πρόσληψη κατ' αρχήν και την οργάνωση της 

Δημοτικής Αστυνομίας, και σε ζητήματα θεσμικά κτλ. στο Δήμο Αθηναίων. 

Δυστυχώς πρέπει να πω ότι μετά από 31 χρόνια, παρά την αλλαγή του 

νομοθετικού πλαισίου, ακόμη και σήμερα η Δημοτική Αστυνομία δε λειτουργεί 

όπως έπρεπε να λειτουργεί κι όπως την είχαμε ονειρευτεί την εποχή εκείνη.  

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα: Οι Δήμοι, τα Δημοτικά 

Συμβούλια εκδίδουν κανονιστικές αποφάσεις. Πείτε μου εσείς που ασχολείστε 

ενεργά, πρακτικά στην εφαρμογή αυτών των κανονιστικών αποφάσεων, 

γνωρίζετε ποιες είναι οι κανονιστικές αποφάσεις και στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων σας να προχωρήσετε στην εφαρμογή αυτών των κανονιστικών 

αποφάσεων αυτών των Δημοτικών Συμβούλων; σας δίνω ένα απλό 

παράδειγμα.  

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο τελευταία, εδώ κι ένα χρόνο υπήρξε 

μια κινητοποίηση από πολλούς Δήμους. Θα πρέπει ν’ αναφέρω κυρίως το 

Δήμο Αθηναίων και τις προσπάθειες τις οποίες κάνει ο κ. Αναγνωστόπουλος 

και άλλους Δήμους, κι έχουν διαμορφωθεί προτάσεις κατά τη γνώμη μου πολύ 

σοβαρές.  

Έχουμε συζητήσει στο Υπουργείο Οικονομικών αυτές τις 

προτάσεις και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε ως Επιτροπή Θεσμών στην 
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Κ.Ε.Δ.Ε. και είναι προς τιμήν του κ. Ασκούνη όπου στο σου το πρόσφατο στα 

Γιάννενα που ήρθαν αυτές οι προτάσεις στα πλαίσια της λειτουργίας του 

Διοικητικού Συμβουλίου πριν ακριβώς το συνέδριο, παρέπεμψε όλο αυτό το 

ζήτημα των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν στη Δημοτική Αστυνομία 

και μάλιστα με την υπόδειξη ότι πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα, ως 

Επιτροπή θεσμών της Κ.Ε.Δ.Ε. και το έχουμε στις πρώτες συνεδριάσεις μας, 

ουσιαστικά με τη συνεργασία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και των άλλων φορέων της 

Δημοτικής Αστυνομίας, ιδίως των μεγάλων Δήμων, αλλά ακόμη και 

προτάσεων από μικρούς Δήμους, να προχωρήσουμε σε προτάσεις 

συγκεκριμένες για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου.. 

Κατ' αρχήν θα ξεκινήσω μ’ ένα γενικό επιχείρημα: Η λειτουργία 

της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκει τη συνταγματική της κατοχύρωση στο 

άρθρο 120 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την αυτοτέλεια των ΟΤΑ και 

ορίζει τεκμήριο αρμοδιότητάς τους για τη Διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. 

Άρα, και τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας, απολάβουν αυτών των 

προνομίων ως Υπηρεσία των ΟΤΑ .  

Τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα, καθ’ όσον αφορά 

το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο καλείται να εφαρμόσει ο 

μηχανισμός της Υπηρεσίας αυτής, οι συχνές νομοθετικές παρεμβάσεις σ’ ένα 

όχι ενιαίο πλαίσιο δράσης και λειτουργίας, χωρίς να υπάρχει πάντοτε 

συγκεκριμένη στόχευση, δυσχεραίνει πάρα πολύ την απόδοση του έργου της 

Ειδικής αυτής Υπηρεσίας.  

Ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής 

Αστυνομίας, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από 

γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε. Εκκρεμούν ακόμη, πρέπει να σας πω, αυτές οι Κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν το μεγαλύτερο μέρος των 

αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας τον τρόπο δηλαδή άσκησης των αρμοδιοτήτων 

αυτών. 

Αυτό είναι μια μεγάλη ατέλεια. Μείζον πρόβλημα αποτελεί 

επίσης και η συναρμοδιότητα με άλλους φορείς και η αλληλοεπικάλυψη 

αρμοδιοτήτων. Πέρα από το πρόβλημα των συναρμοδιοτήτων που έχουμε με 

την Ελληνική Αστυνομία, με το ΣΔΟΕ, με τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών, 

υπάρχουν δηλαδή φορείς με τους οποίους δεν υπάρχουν δίαυλοι 
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επικοινωνίας ούτε προβλέπεται ο ενοποιητικός και εποπτεύων φορέας των 

κοινών δράσεων. 

Υπάρχει και η ενδογενής δυσκολία αντιμετώπισης ενός 

φαινόμενου, μιλάμε κυρίως για το παράνομο υπαίθριο εμπόριο που ήδη έχει 

εξαπλωθεί γεωγραφικά και διασπαρεί ποσοτικά. Υπάρχει ανεπάρκεια των 

απαραίτητων μέσων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας και σε 

πολλούς Δήμους δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός Δημοτικών 

Αστυνομικών ώστε να εξασφαλίζεται η στελέχωση, η λειτουργικότητα και η 

αυτοτέλεια και σε πολύ λίγους Δήμους βεβαίως δεν υφίσταται καθόλου η 

Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας.  

Το πρόβλημα το οποίο επιτάθηκε ήταν μετά την εφαρμογή του 

"Καλλικράτη" από 1/1/2013, πέρασαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση περίπου 200 

νέες αρμοδιότητες. Οι νέες αρμοδιότητες πρέπει αφ’ ενός να ενσωματωθούν 

στην οργανωτική δομή των ΟΤΑ, αφ’ ετέρου να ελέγχονται από τις Υπηρεσίες 

του Δήμου. Στον έλεγχο αυτό η συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας θα 

έπρεπε να είναι εκ των πραγμάτων ουσιαστική.  

Το πρόβλημα λοιπόν με την υλοποίηση του "Καλλικράτη" και 

των αρμοδιοτήτων που δόθηκαν στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση και 

κατ’ επέκταση στην εφαρμογή ορισμένων αρμοδιοτήτων στη Δημοτική 

Αστυνομία, δεν υλοποιήθηκε διότι το 2010 επακολούθησε η οικονομική κρίση 

και ενώ προεβλέπετο μεγάλη οικονομική ενίσχυση για το της εφαρμογής του 

"Καλλικράτη" αυτά τα σχέδια ναυάγησαν και από αυτή την άποψη ο 

"Καλλικράτης" στην εφαρμογή του παρουσίασε πάρα πολλά προβλήματα.  

Θα σας πω ορισμένες προτάσεις που έχουν έρθει και έχουμε 

συμμερισθεί και στο Υπουργείο Εσωτερικών και με τον Αντιδήμαρχο τον κ. 

Αναγνωστόπουλο τις έχουμε επεξεργαστεί, αλλά θα ήταν χρήσιμο και εσείς οι 

ίδιοι που έχετε πείρα στις ομιλίες σας αντί να κάνουμε γενικές ομιλίες κτλ. να 

μας δώσετε στην Κ.Ε.Δ.Ε. ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις ούτως ώστε να 

τις λάβουμε υπ' όψιν στην Επιτροπή Θεσμών που θα αρχίσει να λειτουργεί 

όσον αφορά το ζήτημα αυτό σε λίγες μέρες.  

Με το Ν. 3731/2008 διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητες της 

Δημοτικής Αστυνομίας, δημιουργώντας ένα είδος τεκμηρίου υπέρ της 

αρμοδιότητας της Δημοτικής Αστυνομίας για την τήρηση κανονιστικών 
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ρυθμίσεων που αφορούν τις τοπικές υποθέσεις με τελικό στόχο την 

εξυπηρέτηση των πολιτών. Μάλιστα στο άρθρο 1 του νόμου αυτού, 

καθορίζονται 28 περίπου αρμοδιότητες που ασκεί η Δημοτική Αστυνομία και 

στην ουσία τους ανατίθεται με το νόμο αυτό να ασκούν και καθήκοντα 

ανακριτικών υπαλλήλων.  

Ο αριθμός των Δημοτικών Αστυνομικών στην Ελλάδα ανέρχεται 

από 3,5 μέχρι 4 χιλιάδες περίπου. Εδώ η πρότασή μας είναι ότι αυτός ο νόμος 

συν τα άλλα τα οποία είπα, δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί στην πράξη. Θα σας 

πω ένα παράδειγμα που έχει σχέση με έναν σοβαρό έλεγχο που αφορά τα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την εφαρμογή του Διατάγματος 

180/79 που έχει σχέση με την ηχορύπανση, με την υπέρβαση του ωραρίου 

μουσικής κτλ.  

Αυτό το διάταγμα, ενώ με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

και με βάση τις διατάξεις που δεν είναι επακριβώς καθορισμένες, του 3731, θα 

έπρεπε την αρμοδιότητα αυτή να την έχουν τα όργανα της Δημοτικής 

Αστυνομίας. Το Υπουργείο Εσωτερικών μας έστειλε ένα έγγραφο και λέει ότι 

όπου λειτουργούν Δημοτικοί Αστυνομικοί άνω των 50, η αποκλειστική 

αρμοδιότητα της εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος 180/79 ασκείται 

από τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας.  

Αυτό όμως στην πράξη δεν εφαρμόζεται. Διότι έχουμε 

αλλεπάλληλες βεβαιώσεις διοικητικών παραβάσεων από τα όργανα της 

Ελληνικής Αστυνομίας. Ερώτημα: Στην εφαρμογή τώρα για τη σφράγιση του 

Καταστήματος όπου υπάρχουν περισσότεροι από 50 Αστυνομικούς, 

εφαρμόζουμε αυτό που λέει το Υπουργείο Εσωτερικών και ακροθιγώς η 

διάταξη του 3731; Δηλαδή δε λαμβάνουμε υπ' όψιν τις βεβαιώσεις που έχει 

ως αναρμοδίως επιληφθείσα η Αστυνομία και λαμβάνουμε υπ' όψιν μόνο τις 

παραβάσεις που βεβαιώνονται από τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας;  

Η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να λαμβάνουμε υπ' όψιν τις 

βεβαιώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας δε ενεργεί αναρμοδίως, αλλά αυτό 

όμως πρέπει να ξεκαθαριστεί, διότι εν τω μεταξύ ασκούνται διώξεις στα 

Πταισματοδικεία και εκδικάζονται υποθέσεις χωρίς να έρθουν τα Δικαστήρια 

να πουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ότι αναρμοδίως έγινε η παράβαση από 

την Αστυνομία, ενώ έπρεπε η διοικητική παράβαση να γίνει από το όργανο 

της Δημοτικής Αστυνομίας. 



Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – 12/6/2013 

 21 

Σας λέω ένα παράδειγμα για να δείτε πόσο ατελές είναι το 

θεσμικό πλαίσιο σε έναν τομέα που είναι πάρα πολύ σοβαρός και που έχει 

σχέση με την ηχορύπανση, με τη λειτουργία της μουσικής κτλ.  

Ένα άλλο ζήτημα έχει σχέση και το οποίο προτείνουμε, θα το 

αναφέρω επιγραμματικά, έχει σχέση με το επίδομα επικείμενης και 

ανθυγιεινής εργασίας, στα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας, είναι γνωστό σε 

όλους ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται τουλάχιστον 

στους ίδιους κινδύνους και υφίσταται τουλάχιστον το ίδιο ανθυγιεινό 

περιβάλλον εργασίας με το λοιπό  αστυνομικό προσωπικό. Άρα λοιπόν είναι 

μια πρόταση για άμεση νομοθετική ρύθμιση. 

Επίσης, προς προστασία των οργάνων της Δημοτικής 

Αστυνομίας, επιβάλλεται ο εμβολιασμός και προληπτικές εξετάσεις των 

Δημοτικών Αστυνομικών, διότι η φύση της εργασίας του Δημοτικού 

Αστυνομικού και ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ενέχει 

ιδιαιτερότητες οι οποίες καθιστούν επιτακτική τη διενέργεια τακτικών 

προληπτικών ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών. Είναι κάτι το οποίο 

πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά.  

Επίσης ένα ζήτημα το οποίο έχει προκύψει και το οποίο 

γνωρίζετε και είναι πολύ σοβαρό, πρέπει να εκδοθούν οι προβλεπόμενες από 

το νόμο αποφάσεις για τις θέσεις της ειδικής ιεραρχίας. Σύμφωνα με το νόμο 

4024/2011 για τις θέσεις της ειδικής ιεραρχίας που δεν προβλέπονται από τον 

παραπάνω νόμο, πρέπει να εκδοθούν ανάλογες αποφάσεις.  

Ειδικά για τη Δημοτική Αστυνομία εκκρεμεί η έκδοση 

Προεδρικού Διατάγματος το οποίο να προβλέπει τις θέσεις του Υποδιευθυντή, 

του Τμηματάρχη Β’ και του Επόπτη συνοδευόμενο και το ανάλογο επίδομα 

ευθύνης. Χωρίς την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, παραμένουν 

ουσιαστικά ανεφάρμοστες οι διατάξεις του νόμου.  

Εδώ επίσης μια παρατήρηση, δεν έχει την έννοια της αιχμής 

αλλά έχει την έννοια ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούμαι 38 χρόνια 

με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών 

δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια έρχεται ο νομοθέτης, είτε είναι ο Δημοτικός 

Κώδικας, ο 3463 είτε είναι ο "Καλλικράτης" είτε είναι οποιοδήποτε μεγάλο 
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νομοσχέδιο και προβλέπει μέσα στους νόμους αυτούς πολλές εξουσιοδοτικέ 

διατάξεις.  

Δηλαδή ότι το τάδε θέμα ρυθμίζει με Προεδρικό Διάταγμα ή με 

Υπουργική Απόφαση ή με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Δυστυχώς και στο 

Δημοτικό Κώδικα αλλά και στον "Καλλικράτη", εκκρεμούν σωρεία τέτοιων 

Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων χωρίς την έκδοση 

των οποίων δε μπορούν να εφαρμοστούν οι νόμοι. Το ίδιο συμβαίνει εδώ και 

με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που αφορά τη Δημοτική Αστυνομία.  

Επομένως εδώ δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να 

επιμείνουμε ότι όταν έχουμε μια μεγάλη θεσμική μεταβολή, κατ' αρχήν να 

ελαχιστοποιούνται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις, πρέπει οι νόμοι να είναι 

σαφείς, αλλά όπου πρέπει, επιβάλλεται να υπάρχουν αυτές οι εξουσιοδοτικές 

διατάξεις, πρέπει πριν την έκδοση του νόμου και την εφαρμογή να έχουμε 

έτοιμα τα σχέδια των εξουσιοδοτικών διατάξεων για να λειτουργήσουν οι 

νόμοι.  

Ορισμένες ειδικότερες προτάσεις για τη λειτουργία της 

Δημοτικής Αστυνομίας. Για το θέμα των στολών της Δημοτικής Αστυνομίας, 

είναι μια πρόταση που έρχεται από το Δήμο Αθηναίων. Εδώ λοιπόν τι 

παρατηρείται: Παρατηρείται ότι οι διαγωνισμοί που κάνουν οι Δήμοι κτλ. είναι 

πολλές φορές χρονοβόροι, αλυσιτελείς και δημιουργούν προβλήματα.  

Μία πρόταση που υπάρχει και που θα ήθελα ν’ ακούσω και τις 

απόψεις σας, να τις έχουμε τις απόψεις σας, είναι ότι πρέπει ν ‘απεμπλακούμε 

απ’ αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία και να δίνεται η δυνατότητα πλέον με 

την τροποποίηση του νόμου, ούτως ώστε με απόφαση να καθορίζεται το ύψος 

της αποζημίωσης των Δημοτικών Αστυνομικών που θ’ αφορούν τα έξοδα 

προμήθειας της στολής αυτής και η αποζημίωση αυτή να καταβάλλεται τον 

πρώτο μήνα κάθε 2ου έτους, δηλαδή κάθε 2 χρόνια, κάτι το οποίο συμβαίνει με 

τα όργανα, υπάρχουν ορισμένα ειδικά καταστήματα τα οποία θα έχουν τις 

προδιαγραφές και θα μπορεί το κάθε όργανο υποχρεωτικά βέβαια να πάει και 

να προμηθεύεται αυτή τη στολή, αντί να πάμε σε ατέρμονους διαγωνισμούς. 

Διότι ξέρετε, τα προβλήματα με τους διαγωνισμούς όπως έχει 

τώρα το σύστημα, είναι ότι ωραία, κάνεις έναν διαγωνισμό, προσφεύγει ο 

άλλος στην Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ, μπορεί να κερδίσει την αναστολή. 
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Μέχρι να εκδικαστεί η προσφυγή του έχει περάσει ίσως και 1,5 χρόνος. Μετά, 

το σχέδιο της σύμβασης που έχεις κάνει το διαγωνισμό στα πλαίσια του 

προσυμβατικού ελέγχου δε μπορεί να υπογραφεί σύμβαση. Έχει τελειώσει ο 

διαγωνισμός, έχει γίνει κατακύρωση. Πρέπει να το στείλεις στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο για να ελεγχθεί από το αρμόδιο κλιμάκιο η διαδικασία του 

διαγωνισμού. 

Μπορεί να εκδοθεί μια πράξη του κλιμακίου και να σου πει ότι 

στο τάδε σημείο πάσχει ο διαγωνισμός και δε σου εγκρίνω τη σύμβαση. Και 

ξαναρχίζεις πάλι. Από το σημείο που διατυπώνεται η πλημμέλεια αυτή, από 

την αρχή δηλαδή σχεδόν, να ξανακάνεις τη διαδικασία του διαγωνισμού. 

Επομένως αυτή η λύση η οποία προτείνεται, είναι νομίζω πάρα πολύ καλή 

λύση.  

Επίσης, μια άλλη πρόταση που τη βρίσκω πάρα πολύ σωστή, 

είναι ότι με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας υπάρχουν ορισμένες 

περιπτώσεις που η Δημοτικοί Αστυνομικοί δεν πρέπει να φέρουν στολή. Θα 

πρέπει λοιπόν να μπορεί να καθορίσει ο Προϊστάμενος σε ποιες περιπτώσεις 

δεν πρέπει να γίνεται εμφανής στους πολίτες της προκειμένου να έχουμε 

αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων και για λόγους μυστικότητας 

που επιβάλλει η αποτελεσματική τους άσκηση, να μη φοράνε τη στολή κατά 

την άσκηση των συγκεκριμένων αυτών καθηκόντων.  

Επίσης μια άλλη πρόταση έχει σχέση με τη δυνατότητα των 

Δημοτικών Αστυνομικών να σταματούν τα οχήματα για έλεγχο παραβάσεων 

σχετικών με την κυκλοφορία. Δηλαδή προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 

45 του Ν. 2696/99, δηλαδή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ούτως ώστε οι 

οδηγοί των οχημάτων και οι πεζοί να υποχρεούνται να συμμορφώνονται στο 

σήμα στάσης το οποίο δίνουν και τα αστυνομικά όργανα αλλά και τα όργανα 

της Δημοτικής Αστυνομίας.  

Επίσης μια πολύ σοβαρή διάταξη που έχει σχέση με την 

αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της Ειδικής Υπηρεσίας είναι ότι θα 

πρέπει να εφαρμοστεί εδώ ό,τι ισχύει και για τα άλλα όργανα της Αστυνομίας. 

Έχουμε το εξής φαινόμενο: Ότι δεν υπάρχει προστασία των οργάνων της 

Δημοτικής Αστυνομίας διότι πάει κάποιος, εσύ βεβαιώνεις μια παράβασή και 

σου κάνει μήνυση και οδηγείσαι στο Αυτόφωρο κι εσύ. Διότι δεν υπάρχει 

προστασία.  
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Επομένως θα πρέπει να υπάρξει μια διάταξη για μη εφαρμογή 

της αυτόφωρης διαδικασίας, για κατ’ έγκλησιν διωκόμενα αδικήματα κατά την 

άσκηση των καθηκόντων των Δημοτικών Αστυνομικών. Ό,τι δηλαδή 

υποτιθέμενο αδίκημα διαπράττεται κατά την άσκηση των καθηκόντων, κάτι το 

οποίο ισχύει και για τους Δημάρχους και Αντιδημάρχους, να μην ισχύει η 

αυτόφωρη διαδικασία αλλά να παραπέμπονται σε τακτική διαδικασία.  

Επίσης σας είπα τη διάταξη για την ηχορύπανση που πρέπει να 

γίνει σαφής η διάταξη, ότι δηλαδή η αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας 

που περιέρχεται σ’ αυτήν, αφορά τα Καταστήματα Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος και τα Δημόσια Κέντρα. Και εδώ θα μου πείτε, υπάρχουν 

ορισμένοι Δήμοι που δεν έχουν το ανάλογο προσωπικό. Εδώ υπάρχει μια 

πρόταση, και είναι σωστή η πρόταση, για τις συμβάσεις της διαδημοτικής 

συνεργασίας.  

Δεν αναφέρομαι τώρα στους μεγάλους Δήμους αλλά 

αναφέρομαι σε Δήμους μικρούς, περιφερειακούς. Μπορούν λοιπόν να 

συνάπτουν οι Δήμοι μεταξύ τους συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας και να 

καλύπτεται αυτό το κενό. Επίσης υπάρχει μια πρόταση να έχουν αρμοδιότητες 

τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας, ό,τι έχει σχέση με στάθμευση σε 

πάρκα, αλσύλλια, χώρους πρασίνου των Δήμων, ως και ορισμένες 

παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η επιβολή κυρώσεων στην 

περίπτωση που η στάθμευση παρεμποδίζει την αποκομιδή των 

απορριμμάτων. 

Έχουμε το εξής φαινόμενο, ότι πολλές φορές, εκεί που είναι οι 

κάδοι των απορριμμάτων να παρκάρουν αυτοκίνητα κι εδώ πρέπει να υπάρξει 

αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας.  

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)  

Π. ΖΥΓΟΥΡΗΣ: Κοιτάξτε, με τον κανονισμό καθαριότητος όπως ξέρετε το 

εφαρμόζεται, αλλά εμείς λέμε ότι πρέπει να ρυθμιστεί με νόμο διότι ο 

κανονισμός ξέρετε, εάν δεν υπάρξει διάταξη νόμου συγκεκριμένη μπορεί ν’ 

αμφισβητηθεί. Αυτή είναι η πρόταση η δική μας.  

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου),  

Π. ΖΥΓΟΥΡΗΣ: Είπα για τις κανονιστικές. Αυτό σημαίνει ότι οι κανονιστικές 

αποφάσεις των Δημοτικών Συμβούλων πρέπει να είναι σύννομες. Όπως 
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ξέρετε οι κανονιστικές αποφάσεις προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως. 

Κάθε κανονιστική απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους νόμους. Δε 

μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις. 

Βεβαίως τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας οφείλουν να 

εφαρμόζουν τις κανονιστικές αποφάσεις. Δεν είναι εκείνα τα οποία θα κρίνουν 

αν μια κανονιστική απόφαση είναι σύμφωνη με το νόμο, αυτό το κρίνουν μόνο 

τ’ ακυρωτικά Δικαστήρια. Εγώ πάντως επιμένω ότι και σ’ αυτή την περίπτωση 

όπως και στην περίπτωση της αρμοδιότητας της Δημοτικής Αστυνομίας να 

ελέγχει την κατάληψη οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια, δηλαδή 

όταν υπάρχουν εγκαταστάσεις και εμπόδια στο οδόστρωμα, να μπορεί ν’ 

ασκεί έλεγχο και να βεβαιώνει παραβάσεις η Δημοτική Αστυνομία.  

Αυτές οι δυο παρατηρήσεις νομίζω πρέπει να μπουν ρητά στο 

νόμο ούτως ώστε να μην καταλείπεται καμία αμφιβολία και ούτε να 

προσφεύγουμε στη νομιμότητα ή μην των κανονιστικών αποφάσεων. Επίσης 

μια σημαντική παράμετρος έχει σχέση με τη δυνατότητα χρήσης καυσίμων 

χωρίς περιορισμούς λίτρων για τα οχήματα της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Διότι όπως ξέρετε υπάρχει αυτή η απαγόρευση που ρυθμίζει 

ανά χιλιόμετρο κτλ., και έχουμε πολλά προβλήματα με την κίνηση των 

οχημάτων της Δημοτικής Αστυνομίας. Η διάταξη αυτή προτείνεται να είναι ότι 

από τον περιορισμό της παραγράφου 2 του σχετικού άρθρου εξαιρούνται τα 

αυτοκίνητα των Υπουργείων κτλ. που λέει η Αστυνομία κτλ., ενέργειες 

περιβάλλοντος κτλ. και των αυτοκινήτων της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Να έχουμε εξαίρεση, να μπορούν να κινούνται τα αυτοκίνητα. 

Αλλιώς το έργο θα ασκείται πλημμελώς. Θα έχουμε περιπτώσεις που σου λέει 

«κύριε δε μπορώ να κινήσω το αυτοκίνητό μου». Σας ανέφερα κ. Πρόεδρε, 

λίγο καθυστέρησα ενδεχομένως, ορισμένες προτάσεις τις οποίες έχουμε κατά 

νου και αυτό το οποίο έχει σημασία και βασική σημασία, διότι έχουμε κάνει μια 

εργασία περίπου 100 σελίδων, όπου εξαντλητικά έχουμε σχεδιάσει, τόσο 

σχέδιο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, δηλαδή κανονισμό λειτουργίας 

όσο και σχέση με τις αρμοδιότητες.  

Είναι ένα πλαίσιο το οποίο είναι αρκετά ολοκληρωμένο, που 

νομίζω ότι αν το πλαίσιο αυτό εμπλουτισμένο και με άλλες προτάσεις όπως 

είπα τώρα στον κύριο από τη Δημοτική Αστυνομία που θα είναι και εισηγητής 
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της Θεσσαλονίκης, το εμπλουτίσουμε και μπορέσουμε σύντομα να το 

περάσουμε, νομίζω ότι η αποτελεσματικότητα της Δημοτικής Αστυνομίας θα 

είναι πολύ καλύτερη απ’ ό,τι είναι μέχρι σήμερα και θα κατοχυρώνει και από 

πλευράς υγείας και από πλευράς ακεραιότητος και από κάθε πλευρά και από 

πλευράς εργασιακών δικαιωμάτων, γιατί έχουμε και ζητήματα που έχουν 

σχέση με εργασιακά δικαιώματα, όπως είπαμε για το επίδομα ανθυγιεινής 

εργασίας κτλ., θα κατοχυρώνει περισσότερο τα όργανα της Δημοτικής 

Αστυνομίας.  

Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, δυστυχώς δεν έχω χρόνο 

γιατί έχω μια πολύ σοβαρή, ανειλημμένη υποχρέωση. ό,τι προτάσεις όμως κ. 

Πρόεδρε έρθουν στο Προεδρείο και μας τις δώσετε συγκεκριμένες γραπτές 

προτάσεις, θα τις συζητήσουμε στην Επιτροπή Θεσμών της Κ.Ε.Δ.Ε. Σας 

ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ευχαριστούμε τον κ. Ζυγούρη για την 

τοποθέτησή του. Παρακαλούμε τον κ. Κώστα Μανιάτη, Αντιπεριφερειάρχη 

Αττικής, να πάρει τον λόγο. 

Κ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε της Εκτελεστικής Επιτροπής και μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, φίλες και φίλοι, με χαρά βρίσκομαι εδώ, όχι χαρά 

εκφραζόμενη τυπικά, με την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είχαμε μια πολύ μεγάλη 

συνεργασία και ουσιαστική για χρόνια, εξάλλου ξέρετε ότι η ΟΛΜΕ και η 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. μαζί με άλλες βέβαια Ομοσπονδίες αποτελούσαν την αιχμή του 

δόρατος στην πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος.  

Θα κάνω μια αναφορά πριν ξεκινήσω, για τα χθεσινά γεγονότα, 

θα παρακολουθούσα πραγματικά την ημερίδα σας αλλά είμαι 

Αντιπεριφερειάρχης στο Βόρειο Τομέα των Αθηνών και πρέπει να είμαι στην 

ΕΡΤ. Μια επιβαλλόμενη αναφορά γύρω από την ΕΡΤ.  

Προηγούμενα αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει κανένα κράτος που 

να μην έχει δημόσια ραδιοτηλεόραση και δημόσια εθνική φωνή. Αυτό είναι 

γεγονός, αλλά πρέπει να δούμε πίσω απ’ αυτό τι κρύβεται. Δηλαδή γιατί να 

υπάρχει παντού και να επιχειρείται να μην υπάρχει εδώ. Γιατί αυτό είναι 

ενταγμένο σε μια λογική ότι κάθε δημόσιο αγαθό όπως είναι η πολυδιάστατη 

πλουραλιστική ενημέρωση και αντικειμενική, δε μπορεί να υπάρχει.  
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Και αυτή εξ ορισμού δε μπορεί να τη δώσει το ιδιωτικό κανάλι, 

διότι το ιδιωτικό κανάλι εξ ορισμού, εγώ είμαι Φυσικός στην ειδικότητα, εξ 

ορισμού έχει τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Μα, μα θα πείτε, η δημόσια 

τηλεόραση λειτουργούσε με όλους εκείνους τους κανόνες χωρίς παρεμβάσεις; 

Όχι. Τι σχέση έχει όμως αυτό που έλεγαν οι εργαζόμενοι, το να μην υπάρχουν 

παρεμβάσεις πολιτικές οι οποίες δημιουργούν προβλήματα αναξιοκρατίας με 

την ύπαρξη μιας εθνικής φωνής που κατά το δυνατόν θα ήταν πιο κοντά στην 

πολυδιάστατη και αντικειμενική ενημέρωση γιατί ο ιδιώτης έχει ορισμού τη 

θεοποίηση του κέρδους;  

Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, το 

ζήτημα είναι ότι επιχειρείται κάθε δημόσιο αγαθό να εξαφανιστεί. Γι’ αυτό και 

αγαπητέ Πρόεδρε της Εκτελεστικής Επιτροπής, ξέρουμε και 

παρακολουθώντας, όπως εσείς έχετε παρακολουθήσει τους αγώνες της 

ΟΛΜΕ, τα δημόσια αγαθά της υγείας, παιδείας, αυτά που προσφέρει η 

Αυτοδιοίκηση και η Αυτοδιοίκηση να ξεκαθαρίσουμε, υπάρχει και από τον 

ορισμό της, άλλο Διοίκηση άλλο Αυτοδιοίκηση.  

Γιατί ξέρετε, λέει «να πάρει αυτές τις αρμοδιότητες». Εγώ δε θα 

μπω σε λεπτομέρειες νομικές πολιτικά πάντα μιλάω. Αν κόψεις τη λέξη 

«αυτό», έμεινε η λέξη «διοίκηση». Αυτή είναι η διαφορά της. Από κει απορρέει 

ο διαφορετικός ρόλος. Αλλιώς δε θα κουβεντιάζατε σήμερα, θα ερχόταν ένας 

να κάνει μια εισήγηση που θα επιχειρηματολογούσε ότι η Δημοτική Αστυνομία 

πρέπει να είναι κατασταλτικός μηχανισμός, θα βγαίνατε να του απαντούσατε 

εσείς, θα ξαναπαντούσε αυτός.  

Πάμε στον πυρήνα. Ο πυρήνας είναι ότι η Αυτοδιοίκηση δεν 

είναι Διοίκηση. Αν χάσει αυτό το χαρακτήρα, έχει αφυδατωθεί, είναι άλλος ο 

ρόλος της. Αυτός είναι ο πυρήνας και νομίζω ότι σ’ αυτό, για να είμαι και 

συμβατός από την αρχή, πρέπει να πω ότι η συνεργασία των δύο βαθμών 

Αυτοδιοίκησης που είναι διακριτοί, της Περιφερειακής και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, βεβαίως η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση καταλαβαίνετε ότι δίνει 

μια ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη. 

Όμως είναι κοινό σημείο και το κοινό σημείο είναι αυτό που 

έμαθα από την ΟΛΜΕ τόσα χρόνια και το συνεχίζω και στην Αυτοδιοίκηση και 

με την έννοια αυτή έβαλα και υποψηφιότητα. Το βασικό της στοιχείο είναι ο 

κινηματικός χαρακτήρας. Αυτοδιοίκηση χωρίς κινηματικό χαρακτήρα είναι 
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Ετεροδιοίκηση και Αυτοδιοίκηση και Αυτοδιοίκηση επίσης που από τη μεριά 

της πολιτείας σου κάνει 60% περικοπές των θεσμοθετημένων πόρων, δε 

μπορεί να λειτουργήσει. 

Τα άλλα είναι κατασκευάσματα εγκεφαλικά που γίνονται 

γλωσσικά περίτεχνες φράσεις και οι άνθρωποι όταν δε μπορούμε ν’ 

αλλάξουμε την πραγματικότητα αλλάζουμε τις λέξεις. Με τις λέξεις όμως δεν 

αλλάζει η πραγματικότητα.  

Μ’ αυτή την έννοια λοιπόν, να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην 

ημερίδα σας, εξάλλου η επιτυχία δεν είναι θέμα του τι εύχομαι εγώ ή ένας 

παπάς, η επιτυχία είναι οι εισηγητές, η επιτυχία είναι η θεματολογία της. με 

βάση αυτή θεωρώ δεδομένη, επιτρέψτε μου γιατί πρέπει να πάω στην ΕΡΤ. 

Σας εύχομαι καλή δύναμη στη συνέχεια στους αγώνες σας και 

στις διεκδικήσεις. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ευχαριστούμε τον κ. Μανιάτη. Καλούμε το 

μέλος της Γραμματείας της Δημοτικής Αστυνομίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., τον κ. 

Θεόδωρο Θωμαϊδη για την ομιλία του.  

 

Εισήγηση του κ. Θωμαΐδη Θεοδώρου, Μέλους της Γραμματείας 

της Δημοτικής Αστυνομίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 

Θ. ΘΩΜΑΪΔΗΣ: Να συστηθούμε κατ' αρχήν για όσους δε με ξέρετε, οι 

περισσότερο δε με γνωρίζετε εξάλλου. Εργάζομαι στη Δημοτική Αστυνομία 

Θεσσαλονίκης, είμαι Γραμματέας του Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών της 

Θεσσαλονίκης και μέλος της Γραμματείας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκ μέρους της Γραμματείας για 

θέματα Δημοτικής Αστυνομίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. της οποίας έχω την τιμή να 

είμαι μέλος, σας καλωσορίζω κι εύχομαι ολόψυχα η σημερινή ημερίδα να 

δώσει την ευκαιρία σε όλους μας να γίνουμε κατά τι σοφότεροι και αν θέλετε 

να προσεγγίσουμε ή ακόμα και να γεφυρώσουμε τις όποιες διαφορετικές 

οπτικές υπάρχουν προς όφελος όλων. 

Προς όφελος των πολιτών, τους οποίους έχουμε ταχθεί να 

υπηρετούμε, προς όφελος των εργαζομένων, τους οποίους εκπροσωπούμε 
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και προς όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εσχάτως παρουσιάζεται και 

ως ο μεγάλο ασθενής της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας.  

Είναι εξαιρετικά παρήγορο σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς, 

συνάδελφοι να αφήνουν έστω και για λίγο στην άκρη τα προσωπικά και 

οικογενειακά προβλήματα για ν’ ασχοληθούν με τα κοινά, με την προοπτική 

της εργασίας τους ως θεσμού και τη διασφάλιση αν θέλετε της εργασιακής 

τους αξιοπρέπειας.  

Όταν συμφώνησαν τα μέλη της Γραμματείας να συντάξω τη 

σημερινή εισήγηση, και τους ευχαριστώ θερμά γι’ αυτή την τιμή καθ’ ότι σ’ 

αυτήν υπάρχουν σαφώς εμπειρότεροι συνάδελφοι με πολυετή θητεία στα 

συνδικαλιστικά όργανα, επικεντρώθηκα πρωτίστως στην επικεφαλίδα της 

ημερίδας και διαπίστωσα ότι αν εξαιρέσω το ολίγον τι προβοκατόρικο 

διαζευκτικό, το ερώτημα σχετικά με το ρόλο και το χαρακτήρα της Δημοτικής 

Αστυνομίας υφίσταται και μας ταλανίζει από τις πρώτες κιόλας ημέρα που 

αναλάβαμε υπηρεσία είτε αυτές ήταν κατά τη δεκαετία του ’80 για κάποιους 

από εμάς, είτε πριν από ένα δυο χρόνια για κάποιους άλλους.  

Ένα είδος διαχρονικού υπαρξιακού ερωτήματος που η μη 

πειστική και αμετάκλητη απάντησή του έχει δημιουργήσει στην πορεία των 

χρόνων πλείστα όσα προβλήματα και ίσως αποτελεί και τη γενεσιουργό αιτία 

των περισσοτέρων παθογενειών της Υπηρεσίας. 

Προσπαθώντας λοιπόν να προσεγγίσουμε λίγο το θέμα, 

προτείνω να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και την τριβή της και 

να κάνουμε μαζί ένα δυο βήματα προς τα πίσω, μεγαλώνοντας λίγο το κάδρο 

και την οπτική γωνία. Ας γυρίσουμε λίγο πίσω στο χρόνο και να 

προσπαθήσουμε να δούμε πώς προέκυψε αυτό το ερώτημα.  

Το 1985 η τότε κυβέρνηση αποφασίζει και προχωρεί στη 

συγχώνευση της Αστυνομίας Πόλεων και της Ελληνικής Χωροφυλακής στην 

ΕΛ.ΑΣ αλλάζοντας όχι μόνο το όνομα, τη δομή αλλά ακόμα και τα χρώματα, 

τα σήματα, τις στολές. Μια απόφαση εναρμονισμένη στο πνεύμα της εποχής 

για εθνική συμφιλίωση και τέλους της μετεμφυλιακής περιόδου.  

Η νεοσύστατη ΕΛΑΣ δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να θυμίζει 

το αμαρτωλό παρελθόν των προκατόχων της, που δυστυχώς σε καιρούς 
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ζοφερούς έγιναν όργανο ολοκληρωτικών καθεστώτων και αυταρχικών 

κυβερνήσεων.  

Την ίδια περίοδο ιδρύεται και η Ειδική Υπηρεσία αρχικά του 

Δήμου Αθηναίων, λίγο αργότερα του Πειραιά ενώ και η Θεσσαλονίκη ξεκινά 

τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, στις οποίες μάλιστα συμμετείχα και 

μπορώ μετά βεβαιότητας να σας πω ότι, παρόλο που δεν αναφερόταν 

πουθενά η λέξη Δημοτική Αστυνομία, όλοι γνωρίζαμε ότι περί αυτού 

πρόκειται. 

Ίσως ο νομοθέτης της εποχής να ήθελε εμμέσως να 

προστατέψει τη νέα υπηρεσία από τη γκρίζα σκιά της λέξης «αστυνομία» και 

να δώσει την ευκαιρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να δημιουργήσει μια 

εντελώς νέα απαλλαγμένη από κάθε τι που τη συνδέει είτε με τη χωροφυλακή 

είτε με την Αστυνομία Πόλεων. Αγνές οι προθέσεις αλλά το ερώτημα είχε ήδη 

τεθεί. 

Για μια δεκαετία τουλάχιστον η ύπαρξη Δημοτικής Αστυνομίας 

αγνοείται από το σύνολο της χώρας, πλην του λεκανοπεδίου ίσως όπου κι 

εκεί ο ρόλος της περιορίζεται στην ελεγχόμενη στάθμευση και στην 

καθαριότητα. Η κοινωνία όμως αλλάζει, προχωρά και εξελίσσεται.  

Η αστυφιλία και η επίπλαστη οικονομική ευημερία της μεσαίας 

τάξης δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα αστυνόμευσης και η λύση που 

προτείνεται είναι η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τοπικού χαρακτήρα στη 

Δημοτική Αστυνομία. Ουσιαστικά, και για όσους θυμούνται καλά τα δρώμενα 

της εποχής, η ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της ΕΛΑΣ επιθυμεί 

να απεμπλακεί από μια σειρά αρμοδιοτήτων που χαρακτηρίζονται ως 

πάρεργο, έκφραση άκρως συνηθισμένη στους κύκλους της αλλά απορίας 

άξιον γιατί να θεωρείται πάρεργο π.χ. η επίδοση δικογράφων και η βεβαίωση 

παραβάσεων στάθμευσης και όχι η φύλαξη μεγαλοδημοσιογράφων και 

επιχειρηματιών, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και δεν μας αφορά.  

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το πνεύμα του νομοθέτη που 

μεταβιβάζει όμως απλώς αρμοδιότητες αφήνοντας τα υπόλοιπα στην κρίση 

των Δήμων. Έτσι έχουμε μπεζ-καφέ Δημοτικούς Αστυνομικούς στην Αθήνα, 

κυανόλευκους στη Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. Μια κατάσταση 

μπερδεμένη που όπως είναι φυσικό αντί να θέσει σωστές βάσεις δημιουργίας 
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μιας νέας Υπηρεσίας, περισσότερο επιτείνει τη σύγχυση στους πολίτες και την 

παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης, στοιχείου απαραίτητου για τη βιωσιμότητα 

μιας σχέσης. Το ερώτημα πλέον είναι εύλογο. 

Τη δεκαετία του 2000 και ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων τα 

πράγματα δείχνουν να αλλάζουν. Με μια σειρά νόμων και Προεδρικών 

Διαταγμάτων καθορίζεται κοινή στολή, κοινό σήμα, τρόπος εκπαίδευσης και 

ανοίγουν οι σχολές σε Τσοτύλι και Κόνιτσα, μια απόφαση σταθμός για το 

μέλλον της υπηρεσίας.  

Οι Δήμοι της χώρας, ο ένας μετά τον άλλο προχωρούν σε 

προσλήψεις. Το Ολυμπιακό πνεύμα κυριαρχεί και η Δημοτική Αστυνομία 

αρχίζει να δημιουργεί τις βάσεις για να κάνει αισθητή την παρουσία της στην 

κοινωνία. Για όλους εμάς που ήδη υπηρετούσαμε είναι η εποχή των μεγάλων 

προσδοκιών και της ελπίδας ότι κάτι καλό πάει να γίνει, κάτι διαφορετικό και 

πρωτόγνωρο για την ελληνική κοινωνία.  

Το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των νεοπροσληφθέντων 

συναδέλφων δημιουργεί εξαιρετικές προϋποθέσεις μετεξέλιξης της Δημοτικής 

Αστυνομίας σε μια πρότυπη Υπηρεσία παροχής υπηρεσιών υψηλότατου 

επιπέδου στους πολίτες. Η απάντηση στο ερώτημα δείχνει πιο κοντά από 

ποτέ. 

Η ανάγκη, όμως, νομοθετικής θωράκισης των νεοσύστατων 

Δημοτικών Αστυνομιών είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη. Έτσι το 2008 

κατατίθεται ο περίφημος Ν.3731 για την αναδιοργάνωση της Δημοτικής 

Αστυνομίας. Το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό για το περιεχόμενο των 

διατάξεων, που είναι ελλιπείς, ενίοτε ασαφείς και απαιτούν την έκδοση μιας 

σειράς διευκρινιστικών εγκυκλίων και Υπουργικών αποφάσεων προκειμένου 

να τεθούν σε ισχύ. 

Ο προηγούμενος ομιλητής ως έγκριτος νομικός κατέθεσε 

σαφώς πιο ειδική άποψη για το θέμα. Εγώ απλώς θα αναφέρω κάποια 

χαρακτηριστικά σημεία όπως η νομική κάλυψη των εργαζομένων που 

ουδέποτε εφαρμόστηκε και χρειάστηκε νέος νόμος για να τεθεί σε ισχύ, η 

πρόβλεψη οικονομικής αποζημίωσης για τις θέσεις της ειδικής ιεραρχίας που 

ουδέποτε ορίστηκε παρόλο που εκατοντάδες συνάδελφοι εκτέλεσαν επί σειρά 

ετών κανονικά τα καθήκοντα αυξημένης ευθύνης που τους ανατέθηκαν και 
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φυσικά η μη έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων για τον τρόπο άσκησης 

των αρμοδιοτήτων.  

Εξίσου δε απογοητευτική ήταν και η συζήτηση στο Κοινοβούλιο 

τόσο στην Επιτροπή όσο και στην Ολομέλεια, όπου άπαντες επικεντρώθηκαν 

στο λαϊκίστικο θέμα της οπλοφορίας που προσφερόταν για κορώνες και 

κομματική αντιπαράθεση, αγνοώντας το βασικό ερώτημα το οποίο για άλλη 

μια φορά έμεινε αναπάντητο. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, ο λόγος που έκανα αυτή την μικρή 

ιστορική αναδρομή είναι για να προσπαθήσω να ερμηνεύσω τις προθέσεις 

του νομοθέτη κάθε φορά που δημοσιευόταν ένας νόμος για τη Δημοτική 

Αστυνομία και να καταδείξω τις παραλείψεις της Κεντρικής αλλά και της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μας οδήγησαν στην κατάσταση που βιώνουμε 

σήμερα, 30 χρόνια μετά από την πρόσληψη των πρώτων Δημοτικών 

Αστυνομικών.  

Μια κατάσταση κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι 

η σύγχυση. Σύγχυση στους πολίτες που αδυνατούν να διακρίνουν τις 

διαφορές της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής αφού για τους 

περισσότερους ο όρος «Αστυνομία» συνοδεύεται από συγκεκριμένα 

στερεότυπα δεκαετιών για τα οποία καμιά σοβαρή προσπάθεια αναίρεσης 

τους δεν έγινε ποτέ.  

Σύγχυση και για τους εργαζόμενους που χαμένοι μέσα στην 

πολυνομία και τις συναρμοδιότητες αναζητούν την ταυτότητα τους άλλοι στην 

πλευρά των δημοτικών υπαλλήλων και άλλοι σε αυτή των αστυνομικών 

υπαλλήλων συμμετέχοντας άθελα τους στη δημιουργία ενός χάσματος το 

οποίο πρέπει άμεσα να γεφυρωθεί πριν μας οδηγήσει όλους στο κενό. 

Πως μπορούμε λοιπόν να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση; 

Υπάρχει χρόνος ή είναι πλέον αργά; Μπορούμε να πορευθούμε έστω και 

καθυστερημένα προς τη σωστή κατεύθυνση και ποια είναι αυτή; Η γνώμη μου 

είναι πως ναι μπορούμε. Είμαστε μια νεοσύστατη ουσιαστικά Υπηρεσία με 

μόλις 10-15 χρόνια ολοκληρωμένης λειτουργίας και περνάμε ακόμα τις 

παιδικές μας ασθένειες, τις οποίες όμως αν δεν αντιμετωπίσουμε 

αποτελεσματικά τώρα, θα μας αφήσουν τα σημάδια τους για πάντα.  
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Αρκεί να δοθεί επιτέλους μια απάντηση στο θεμέλιο 

ερώτημα. Απάντηση όμως που έχει ήδη δοθεί αλλά ουδέποτε μεταδόθηκε 

αποτελεσματικά προς πολίτες και εργαζόμενους. Σας διαβάζω το απόσπασμα 

από τον πρόλογο του συγγραφέα του βιβλίου του Κου Ζαχαρία 

Δοξαστάκη, προέδρου της επιτροπής θεσμών της ΚΕΔΚΕ το 2005, ενός 

βιβλίου που διδαχθήκαμε όλοι στις σχολές:  

Λέει: «Η Δημοτική Αστυνομία θεσμοθετήθηκε για να είναι κοντά 

στον πολίτη και τις ανάγκες του. Είναι φιλική Υπηρεσία προς το δημότη και η 

σχέση ανάμεσα στους πολίτες και τους Δημοτικούς Αστυνομικούς είναι σχέση 

αγάπης».  

Στο ίδιο βιβλίο ο τότε πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ κος 

Κουκουλόπουλος, σημειώνει «Η Δημοτική Αστυνομία είναι κρίσιμο και 

σημαντικό να εγκαινιάσει από την αρχή μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

και σεβασμού με τους πολίτες».  

Και συμπληρώνει: «Η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της έτσι ώστε να γνωρίζουν επακριβώς για 

ποιες περιπτώσεις μπορούν να απευθύνονται σε αυτή είναι καθοριστικό 

ζήτημα και εξίσου σημαντικό είναι να προσφέρουμε όλα εκείνα τα στοιχεία 

που θα αποδεικνύουν με τον πλέον αναμφισβήτητο τρόπο πως πρόκειται για 

μια κατεξοχήν φιλική προς τον πολίτη υπηρεσία, η οποία θα έχει ως βασικό 

στόχο όχι την επιβολή προστίμων και διοικητικών κυρώσεων, αλλά την 

εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου».  

Αυτή ήταν η επίσημη θέση της ΚΕΔΚΕ το 2005. Βέβαια, θα 

μπορούσε να πει κάποιος ότι από τότε μέχρι σήμερα έτρεξε πολύ νερό στο 

αυλάκι. Οι αλλαγές στην κοινωνική ζωή της χώρας ειδικά την τελευταία τριετία 

είναι, θα έλεγα, ραγδαίες, ανάλογες μιας εθνικής καταστροφής τους.  

Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω. 

Και ακριβώς λόγω αυτών των νέων δεδομένων είναι απολύτως αναγκαίο 

τώρα περισσότερο από ποτέ να αποσαφηνιστεί πλήρως και οριστικά ο ρόλος 

μας στην κοινωνία. Απλά και κατηγορηματικά όπως τέθηκε το 2005. Χωρίς 

διαζευκτικά «ή». Δεν έχει ανάγκη η κοινωνία μας ούτε από νέους μηχανισμούς 

καταστολής, ούτε από εισπρακτικούς μηχανισμούς ούτε από μηχανισμούς 

γενικότερα. Στην υπηρεσία των πολιτών για τη βελτίωση της καθημερινότητας 



Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – 12/6/2013 

 34 

και της ποιότητας ζωής. Απλά, χωρίς διλήμματα για πολίτες και 

εργαζόμενους. 

Το πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι αυτό εξαρτάται από τη 

βούληση και την αποφασιστικότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων και 

κυρίως της Κ.Ε.Δ.Ε. και των εργαζομένων. Είναι εξάλλου γνωστό ότι τα 

θέματα της Δημοτικής Αστυνομίας δεν αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για 

το Υπουργείο Εσωτερικών και αυτός είναι κι ένας λόγος της σημερινής 

κατάστασης.  

Εξαιτίας της ολιγωρίας του Υπουργείου αυτή τη στιγμή δεν 

υπάρχει ούτε κανονισμός λειτουργίας ενώ έχει ουσιαστικά καταργηθεί και η 

ειδική ιεραρχία. Η Κ.Ε.Δ.Ε. οφείλει, εφόσον επιθυμεί την ανάδειξη της 

Δημοτικής Αστυνομίας σε πρότυπη Υπηρεσία, να καταθέσει πλήρη και 

συγκεκριμένη πρόταση που να βάζει τα θεμέλια για τη δημιουργία της.  

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ουσιαστικής αναδιάρθρωσης και 

αναβάθμισης της Δημοτικής Αστυνομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 

υπηρεσιακές ανάγκες των αστικών κέντρων αλλά και τις ιδιαιτερότητες της 

Περιφέρειας με τα ολιγομελή τμήματα.  

Επιπροσθέτως δε να βάλει ένα τέλος σε σενάρια που 

προκαλούν δηλώσεις όπως πρόσφατα του Δημάρχου Αθηναίων που 

εξέφραζε τη δυσφορία του που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους 

πτυχιούχους της Δημοτικής Αστυνομίας σε άλλες Υπηρεσίες ή του Δημάρχου 

Θεσσαλονίκης που θέλει να βαφτίσει διοικητικούς υπαλλήλους σε Δημοτικούς 

Αστυνομικούς.  

Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο έργο. Οι δυσκολίες είναι πολλές. 

Τα στερεότυπα έχουν βαθιά θεμέλια. Ο λαβύρινθος της νομοθεσίας μοιάζει 

άλυτος γρίφος. Η πρόκληση όμως είναι μεγάλη και οφείλει η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση να την αποδεχθεί. 

Η συμβολή των εργαζομένων στην τεράστια αυτή προσπάθεια 

πρέπει και θα είναι καθοριστική. Πέρα από παραταξιακά και κομματικά, πέρα 

από προσωπικές φιλοδοξίες, βάζοντας πάνω από όλα το κοινό συμφέρον 

εργαζόμενων, πολιτών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι καιροί αλλάζουν καιρός 

να αλλάξουμε όλοι μας 
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.Εμείς στη Γραμματεία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θέλουμε αυτό να το 

μετουσιώσουμε σε πράξη. Οι προτάσεις μας για τη Δημοτική Αστυνομία 

προσπαθούμε να έχουν τη μέγιστη συναίνεση. Να λαμβάνουμε υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες του συναδέλφου της Αθήνας, του Πειραιά αλλά και της 

Ορεστιάδας, της Καστοριάς, τη Σητείας και της Σπάρτης.  

Γνωρίζουμε ότι κάποιοι συνάδελφοι έχουν μια διαφορετική 

προσέγγιση των θεμάτων, κάτι απόλυτα θεμιτό και χρήσιμο. Υπάρχουν όμως 

πολλά ζητήματα που οι απόψεις είναι κοινές γιατί απλά και ο στόχος είναι 

κοινός. Τ’ αναφέρω:  

Πρέπει άμεσα να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις που να 

καθορίζουν ένα κοινό τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων. 

Να εξετασθεί με λεπτομέρεια το θέμα των συναρμοδιοτήτων και 

να κωδικοποιηθεί η νομοθεσία ανά αρμοδιότητα. Να υπάρξει αλλαγή του 

άρθρου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων με βάση τα 50 άτομα και τη 

θέσπιση πληθυσμιακών και γεωγραφικών κριτηρίων ειδικά μετά τον 

"Καλλικράτη". 

Ποιος διαφωνεί ότι πρέπει να υπάρξει ένας νέος κανονισμός 

λειτουργίας. Ποιος διαφωνεί στην ιεραρχία με αμοιβή για τις θέσεις αυξημένης 

ευθύνης. Ποιος διαφωνεί στην ένταξη των Δημοτικών Αστυνομικών στην 

κατηγορία επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στην τροποποίηση για τα 

μέσα ατομικής προστασίας; 

Δεν συμφωνούμε όλοι στο θέμα της αποζημίωσης για τις 

στολές; Στο θέμα της συνυπηρέτησης ειδικά αυτή την εποχή που η διαμονή 

μακριά από το σπίτι σου είναι απαγορευτική; 

Πριν από ένα μήνα περίπου εδώ σε αυτή την αίθουσα 

κατατέθηκαν από έγκριτους συνταγματολόγους και νομικούς απόψεις για το 

νέο Πειθαρχικό Δίκαιο. Σε όλους εμάς που την παρακολουθήσαμε έγινε 

απόλυτα σαφές ότι οι διατάξεις του είναι υπέρ του δέοντος αρκετές και 

καθιστούν την πρόβλεψη του Ν.3731 περί ειδικού Πειθαρχικού Δικαίου και 

συμβουλίου άνευ λόγου ύπαρξης. 

Σε όσους αντιδρούν στο αίτημα της 

αποποινικοποίησης αρμοδιοτήτων κάνουμε σαφές ότι δεν μιλάμε για 

απαλλαγή από αρμοδιότητες αλλά για απλοποίηση των διαδικασιών προς 
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αποφυγή συσσώρευσης τεράστιου γραφειοκρατικού όγκου στα γραφεία του 

Δημόσιου Κατήγορου. 

Πρέπει αγαπητοί συνάδελφοι να αντιληφθούμε την ανάγκη 

εξασφάλισης προοπτικής για την Υπηρεσία. Όσο διαρκεί η απαγόρευση 

προσλήψεων ο μέσος όρος ηλικίας αυξάνεται επικίνδυνα και οι σχολές 

παραμένουν κλειστές, έτοιμες ανά πάσα στιγμή να μετατραπούν σε κέντρα 

κράτησης μεταναστών κατά το πρότυπο της Αμυγδαλέζας. Οι ιδιαίτερες 

συνθήκες αυτής της δουλειάς επιβάλουν το συνεχή εμπλουτισμό του 

δυναμικού με νέους ανθρώπους. 

Να αναδείξουμε το κοινωνικό έργο της Υπηρεσίας που 

συντελείται αθόρυβα μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες 

με εθελοντικές οργανώσεις. Μόνο πέρυσι και στα πλαίσια των απογραφών οι 

συνάδελφοι σε όλη τη χώρα επισκέφτηκαν χιλιάδες σπίτια δημοτών με 

σοβαρά προβλήματα υγείας προσφέροντας ουσιαστικό κοινωνικό έργο που 

πέρασε σχεδόν απαρατήρητο επειδή δεν μεταφράζεται σε ευρώ. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από αύριο που θα επιστρέψουμε 

στις δουλειές μας έχουμε χρέος να ενημερώσουμε όλους τους 

συναδέλφους ώστε να κινητοποιήσουμε μέχρι και τον τελευταίο αδιάφορο για 

την αναγκαιότητα των αλλαγών.  

Μέσα από Γενικές συνελεύσεις να παρθούν αποφάσεις και να 

κοινοποιηθούν στην Ομοσπονδία ώστε να εμπλουτιστεί το νέο 

επικαιροποιημένο πλαίσιο αιτημάτων το οποίο όπως θα διαπιστώσατε από τις 

προηγούμενες αναφορές εστιάζει κυρίως στον τρόπο λειτουργίας της 

Υπηρεσίας και στην εξασφάλιση της προοπτικής της στο χρόνο, και λιγότερο 

σε συντεχνιακές διεκδικήσεις.  

Γιατί μόνο μέσα από αυτό θα δοθεί η δυνατότητα ανάδειξης της 

δουλειάς μας, η αποδοχή της από το κοινωνικό σύνολο ως παράγοντας 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής αλλά και η καθιέρωση επαγγελματικής 

συνείδησης και νοοτροπίας στους εργαζόμενους. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.  

Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πριν έρθει η κα Τσίπρα να μιλήσει, να πω τρία 

πράγματα: Πρώτον, επειδή πάνε έξω πολλοί συνάδελφοι και ζητάνε 
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βεβαιώσεις, μέσα στο φάκελο που έχετε πάρει έχει βεβαίωση στην οποία 

απλώς συμπληρώνετε ονοματεπώνυμο.  

  Δεύτερον, λόγω των εξελίξεων στην ΕΡΤ υπάρχει σήμερα 6 η 

ώρα το απόγευμα συγκέντρωση έξω από την ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή και 

αύριο, προκηρύχθηκε πριν από λίγα λεπτά 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ και 

της ΓΣΕΕ και συγκέντρωση 11 η ώρα πάλι έξω από την ΕΡΤ.  

  Εμείς έχουμε προγραμματίσει, θα δούμε πώς θα πάνε οι 

εξελίξεις, 29 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, με αφορμή την κατάργηση Υπηρεσιών 

Νομικών Προσώπων και απολύσεις προσωπικού, πανελλαδική συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας στην πλατεία Καραϊσκάκη και πορεία στη Βουλή. Τα λέω αυτά 

ώστε πηγαίνοντας πίσω στους Δήμους να είστε κι εσείς ενήμεροι.  

  Να καλέσω την κα Τσίπρα να έρθει στο βήμα.  

 

Ομιλία της κας Τσίπρα Μαρίας-Μαγδαληνής, Δικηγόρου-Εργατολόγου, 

Νομικής Συμβούλου της ΑΔΕΔΥ 

 

Μ. ΤΣΙΠΡΑ: Καλησπέρα. Ζητώ κατ' αρχήν συγνώμη για την καθυστέρηση, 

υπήρχε ανειλημμένη δικαστική υποχρέωση που με εμπόδισε να είμαι εδώ 

νωρίτερα.  

Φοβάμαι ότι είμαι ο άνθρωπος ο οποίος μονίμως χαλάει το κέφι 

της παρέας, λέω άσχημα πράγματα. Ήταν τρομερά ενδιαφέροντα όσα άκουσα 

από το συνάδελφό σας, όντως σε μια ομαλή εποχή θα έπρεπε να συζητάμε 

για το πώς θα δημιουργηθεί επαγγελματική συνείδηση στο χώρο της 

Δημοτικής Αστυνομίας, στη διασάφηση των αρμοδιοτήτων, των καθηκόντων, 

των υποχρεώσεων, γιατί για να μιλάς για μια οργανωμένη Υπηρεσία πρώτα 

και κύρια πρέπει να μιλάς για αρμοδιότητες, δικαιώματα, καθήκοντα κι ο 

καθένας να ξέρει τι κάνει, πώς το κάνει και πώς κινείται.  

Φοβάμαι όμως ότι η εποχή μας προϋποθέτει πρώτα και κύρια 

να εξασφαλίσουμε ότι θα είμαστε εργαζόμενοι για να μπορούμε να έχουμε 

συνείδηση εργαζομένου. Αυτό είναι το πρώτο, το βασικό και το κύριο. Επίσης 

πρωτίστως προέχει και το είδαμε πιστεύω όλοι μας τη χθεσινή ημέρα, να 

μπορούμε να έχουμε μια οργανωμένη και δημοκρατικά δομημένη κοινωνία για 

να μπορούμε να μιλάμε ότι θα είμαστε εργαζόμενοι, θα υπάρχουν δικαιώματα 
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και υποχρεώσεις που κατοχυρώνονται μέσα από το Σύνταγμα ή που 

προβλέπει και πηγάζει ο νόμος.  

Στην πραγματικότητα είμαι υποχρεωμένη ν’ αναφερθώ στη 

χθεσινή ημέρα γιατί η περίπτωση της ΕΡΤ, ό,τι κι αν θέλει ο καθένας μας να 

πει, να πει ότι έπαιρναν πολλά, ότι ήταν πολλοί, ότι ήταν κομματικά μέλη, 

μπορείτε να πείτε δεκάδες πράγματα, αλλά στην περίπτωση της ΕΡΤ πρέπει 

να καταλήξουμε και να διαπιστώσουμε ένα βασικότατο πράγμα:  

Με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που τον τελευταίο 

καιρό δυστυχώς είναι πάρα πολύ της μόδας, φοριέται πολύ στην πολιτική μας 

σκηνή, με μια πράξη λοιπόν νομοθετικού περιεχομένου σε μια μόλις ημέρα, δε 

χρειάστηκε δεύτερη, βρέθηκαν απολυμένοι γιατί αυτό πρέπει να συζητάμε, 

2.500 συνάδελφοί μας. 

Κι εγώ δε θα πω αν αυτοί ήταν ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, 

ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, οτιδήποτε θέλουν ας ήταν οι άνθρωποι. Πρέπει να πω ότι η 

περίπτωση της ΕΡΤ είναι η πρώτη μεγάλη βασική ένδειξη του τι βρίσκεται 

μπροστά μας στο χώρο του Δημοσίου και το έχω πει πολλές φορές με 

κίνδυνο να γίνομαι πάρα πολύ βαρετή, φοβάμαι ότι ο πρώτος χώρος του 

Δημοσίου που αντιμετωπίζει προβλήματα και θ’ αντιμετωπίσει προβλήματα, 

είναι οι ΟΤΑ.  

Και είναι οι ΟΤΑ γιατί: Γιατί στην πραγματικότητα οι ΟΤΑ είναι 

κοντά στον πολίτη, προσφέρουν υπηρεσίες στο δημότη, άμεσες υπηρεσίες 

που ο δημότης είναι διατεθειμένος να πληρώσει και πόσο εύκολο είναι να πει 

λοιπόν κανείς γιατί Δημοτική Αστυνομία και όχι συνεργεία security. Πόσο 

εύκολο είναι.. Γιατί δημοτική καθαριότητα και όχι συνεργεία καθαρισμού.  

Και για όλες τις υπόλοιπες αρμοδιότητες που ασκεί ο Δήμος, 

γιατί να μη μπει ένας ωραίος ιδιώτης που θα μας εξασφαλίσει αφ’ ενός το 

μεγαλύτερο έλεγχο και δε θα έχουμε και πάρα πολλά συνδικαλιστικά 

προβλήματα, γιατί ξέρετε ότι στο χώρο των συνεργειών καθαρισμού και των 

σεκιουριτάδων, οι άνθρωποι με το που θα τολμήσουν να εκφέρουν μια άποψη 

και μια γνώμη, απολύονται.  

Και θα μου πείτε, όπως μου λένε άρα πολλοί, ότι «είσαι 

Κασσάνδρα, λίγο το παραλές, ίσως κάνεις και πολιτική». Στην 

πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει σήμερα και πρέπει να το ξέρουμε, αυτό 
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που είδαμε στην ΕΡΤ και αυτό που αύριο θα δούμε και σε δεκάδες άλλες 

υπηρεσίες, είναι σχεδιασμένο και μεθοδευμένο τα τελευταία 3 χρόνια. Και 

μπορώ να σας το αποδείξω.  

Γιατί το Μάιο του 2010, όταν μπήκαμε για πρώτη φορά στο 

μνημόνιο, θυμίζω το όμορφο Καστελόριζο ως φόντο της υπαγωγής μας στο 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η πρώτη αντιμετώπιση που είχαν οι δημόσιοι 

υπάλληλοι ήταν καθαρά το κομμάτι ότι είναι πολλοί, είναι χιλιάδες, 

εκατομμύρια, πάρα πολλοί και το δεύτερο ότι κοστίζουν υπερβολικά πολλοί 

στον ελληνικό λαό.  

Τι ζήσαμε: Ζήσαμε τις μειώσεις των αποδοχών των δημοσίων 

υπαλλήλων, θυμίζω το Ν. 4024, το καινούργιο ενιαίο μισθολόγιο και τώρα 

πλέον έρχεται η απάντηση στο αν είστε πολλοί, λιγότεροι ή περισσότεροι, 

καθώς από τις βασικότερες στοχεύσεις της τρόικας και τα αιτήματα της 

τρόικας και το ξέρετε, το ακούτε, είναι η μείωση του αριθμού των δημοσίων 

υπαλλήλων.  

Στην πραγματικότητα λοιπόν υπάρχει μια σταδιακή, 

συστηματική και μεθοδευμένη πρακτική η οποία αποσκοπεί στις απολύσεις 

δημοσίων υπαλλήλων. Και να πω και κάτι άλλο: Το ζήτημα το πειθαρχικό: 

Θυμίζω, γιατί έχω γίνει αποδέκτης πάρα πολλές φορές σ’ αυτό το θέμα, τον 

περίφημο καθηγητή που ο χριστιανός κατηγορήθηκε ότι κοιτούσε τα μπούτια 

της μαθήτριας, που το έλεγαν σε όλες τις τηλεοράσεις, αποτέλεσε το 

παράδειγμα του γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι διεφθαρμένοι, κακοί, πρέπει 

ν’ απολυθούν και πρέπει να ελέγχονται στενότερα πειθαρχικά, για να 

οδηγηθούμε τελικά μέσα από αυτή την κατασυκοφάντηση, στο Ν. 4093/2012 

ο οποίος τι μας είπε: 

Μας είπε ότι αν ένας δημόσιος υπάλληλος, μεταξύ αυτών και 

εσείς, παραπέμπεται ποινικά στο Δικαστήριο να δικαστεί για μια σειρά 

πλημμελημάτων και μιλάμε για πλημμελήματα που μπορούν να συμβούν στον 

καθένα μας, δε μιλάμε για πλημμελήματα τα οποία είναι extreme και είναι 

εύκολο να πει κανείς ότι «εγώ δεν είμαι μέσα σ’ αυτή την κατηγορία». Αν 

λοιπόν κάποιος παραπέμπεται για μια σειρά αδικημάτων να δικαστεί ποινικά 

ή αν ο Προϊστάμενός του δεν τον συμπαθεί και για τον οποιονδήποτε λόγο 

του έχει ασκήσει μια πειθαρχική δίωξη και παραπέμπεται να δικαστεί στο 



Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – 12/6/2013 

 40 

Πειθαρχικό Συμβούλιο, ο άνθρωπος αυτός μπαίνει σε κατάσταση αυτοδίκαιης 

αργίας.  

Τι σημαίνει αυτοδίκαιη αργία: Δεν ασκώ τα καθήκοντά μου και 

όσο δεν ασκώ τα καθήκοντά μου πληρώνομαι ένα μέρος των αποδοχών μου 

σε κάποιες περιπτώσεις αυτό το μέρος των αποδοχών μου φτάνει και το 25% 

για να καταλάβετε για τι συζητάμε. Και βεβαίως είναι εύκολο να σας πω ότι 

παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητας υπό την έννοια ότι κάθε άνθρωπος 

είναι αθώος μέχρι που να κριθεί αμετακλήτως ότι είναι ένοχος.  

Κανένας μας δε μπορεί να κατηγορηθεί και να του συμβεί κάτι 

κακό, δυσμενές διοικητικά, αν στην πραγματικότητα δεν κριθεί από ένα 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή από ένα Δικαστήριο. Πλην όμως αυτό είναι 

γενικόλογο.  

Η ανάγκη που έχω να σας πω είναι το εξής: Δε δέχτηκε το 

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης γιατί μετά την εφαρμογή του Ν. 4093 η 

ΑΔΕΔΥ και η Ομοσπονδία κάναμε κάποιες προτάσεις για να μαζέψουμε αυτό 

το έκτρωμα που λέγεται «αυτοδίκαιη αργία» και τους είπαμε ότι δε γίνεται 

επειδή πλακώθηκα με τον άντρα μου και μου έκανε μια μήνυση για εξύβριση 

να μπαίνω σε αυτοδίκαιη αργία όταν παραπέμπομαι για ζητήματα της 

προσωπικής μου ζωής.  

Όπως επίσης δεν είναι δυνατό για τη συμμετοχή μου σε αιρετά 

όργανα να διώκομαι πειθαρχικά ή ποινικά και να μπαίνω σε αυτοδίκαιη αργία. 

Και τέλος δεν είναι δυνατό γιατί ασκώ τα καθήκοντά μου και είμαι 

υποχρεωμένος να το κάνω, όπως στη δική σας περίπτωση, να ελέγχετε 

συγκεκριμένες συμπεριφορές, να παραπέμπομαι πειθαρχικά και να φεύγω 

από τη δουλειά μου γιατί κάποιος πολίτης μου έκανε μήνυση επειδή ένιωσε 

ότι προσβάλλεται.  

Προτείναμε λοιπόν τρεις περιπτώσεις να εξαιρεθούν από τη 

διαδικασία της αυτοδίκαιης αργίας. Κι ενώ ο κ. Μανιτάκη αρχικά υποτίθεται ότι 

είχε μια πάρα πολύ καλή συμπεριφορά και αντιμετώπιση απέναντι σ’ αυτά τα 

τρία ζητήματα, προχθές ανέβηκε στο «Διαύγεια» η διάταξη που προτείνει και 

στην πραγματικότητα αντί να εξαιρεί τις περιπτώσεις αυτές τις έχει καταστήσει 

πλέον ακόμη πιο σαφώς ότι εντάσσονται στο καθεστώς της αυτοδίκαιης 

αργίας όταν ασκηθεί δίωξη ποινική ή πειθαρχική γι’ αυτές.  
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Εσχάτως, σε εφαρμογή του Ν. 4093, ήρθε πάλι ο κ. Μανιτάκης 

με τον τελευταίο νόμο που πρόκειται να κατατεθεί από μέρα σε μέρα στη 

Βουλή, να πει ότι «έχω το δικαίωμα ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

να κάνω με μόνο τη δική μου υπογραφή και την υπογραφή του Προέδρου της 

Δημοκρατίας, με Προεδρικό Διάταγμα κατ’ ουσίαν, αναδιάρθρωση των 

Υπηρεσιών του Δημοσίου.  

Τι εννοεί: Παίρνω το οργανόγραμμα μιας Υπηρεσίας, το 

διαμορφώνω όπως εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το διαμορφώσω και από τη 

στιγμή που το διαμορφώνω μειώνοντας τις θέσεις, κατ’ ανάγκην αποφασίζω 

και για τις απολύσεις του προσωπικού. Και όλο αυτό όχι μέσα από 

διαδικασίες Βουλής, αλλά με μια απλή υπογραφή του κ. Μανιτάκη και χωρίς 

βεβαίως να υπάρχει οποιοσδήποτε κανόνας, γιατί αυτό είναι το βασικό, να 

υπάρχουν κανόνες, που να λέει με ποιον τρόπο θ’ αλλάξουν τα 

οργανογράμματα και το βασικότερο όλων με ποιον τρόπο θα επιλεγούν 

εκείνοι οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις θα καταργηθούν και οι άνθρωποι 

θα βρεθούν στην ανεργία.  

Και το πιο αστείο, για να καταλαβαίνετε για τη μεθόδευση που 

υπάρχει, το πιο αστείο της ιστορίας είναι ότι στις τελευταίες διατάξεις που 

κατεβάζει ο κ. Μανιτάκης, προβλέπει ότι όσους πάω να τους απολύσω θα 

μπουν σε διαθεσιμότητα, θα μείνουν εκεί 12 μήνες, αν τους απορροφήσω 

τους απορρόφησα, αν δεν τους απορροφήσω τι να κάνω..  

Όσους βέβαια είναι κοντά σε σύνταξη, τους δίνω δικαίωμα να 

κάνουν αναγνώριση πλασματικού χρόνου, μέχρι 3 χρόνια, προκειμένου να 

συνταξιοδοτηθούν. Δυστυχώς ξέχασε τους αορίστου χρόνου, πρώτο θέμα. 

Δεύτερο θέμα, η αναγνώριση αυτή είναι με πληρωμή, είναι με εξαγορά. 

Δηλαδή με απολύει, με βάζει σε διαθεσιμότητα, καταργεί τη θέση μου και 

προκειμένου να μπορέσω να πάρω τη σύνταξή μου θα πρέπει να πληρώσω. 

Στην κύρια σύνταξη τις δικές μου εισφορές και μόνο και στα 

Επικουρικά μου Ταμεία το σύνολο των εισφορών, ακόμη δεν και των 

εισφορών του Δημοσίου. Πρέπει να καταλάβουμε, και σας τα λέω όλα αυτά 

για να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει έλεος. Δεν πρόκειται κανείς να καθίσει 

συγκροτημένα και διεξοδικά να δει αν η Δημοτική Αστυνομία χρειάζεται, να δει 

ποιος υπάλληλος είναι καλός και ποιος υπάλληλος είναι κακός, δεν πρόκειται 

κανένας μα κανένας να κάνει στοχοθεσία στο Δημόσιο και κανένας δεν 
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πρόκειται στην πραγματικότητα να φροντίσει για το καλό των Δημοσίων 

Υπηρεσιών. 

Στην πραγματικότητα η στοχοθεσία έχει ήδη γίνει από το Ν. 

4093 και τα νούμερα τα λέω και τα ξαναλέω, να τα βάλουμε καλά στο μυαλό 

μας. 25.000 μέχρι το τέλος του 2013 πρέπει ν’ απολυθούν και 150.000 μέχρι 

το τέλος του 2015 πρέπει αντιστοίχως ν’ απολυθούν.  

Κι επειδή πάρα πολλοί μου λένε «είσαι υπερβολική, είναι και οι 

συνταξιοδοτήσεις, φεύγουν αθρόα», ο κ. Στουρνάρας σε κρίση ειλικρίνειας 

μας είπε ότι στους 150.000 δεν είναι οι συνταξιοδοτήσεις, υπολογίζει δε ότι 

μέχρι το τέλος του 2015 θα μπουν στο νούμερο αυτό και 30.000, άρα θα 

φτάσουμε τις 180.000 από τις συνταξιοδοτήσεις.  

Πρακτικά λοιπόν, κι εδώ σας χαλάω το κέφι της κατάσταση, δε 

ζούμε σ’ εποχές στις οποίες μπορούμε να μιλάμε για αρμοδιότητες, για 

καθήκοντα, για τρόπο καλύτερης εξυπηρέτησης.  

Ζούμε σε εποχές που πρέπει να διασφαλίσουμε τη θέση μας, 

πρέπει να διασφαλίσουμε την ύπαρξη των Δημοσίων Υπηρεσιών και πρέπει 

πρώτα και πάνω απ’ όλα ν’ αποδείξουμε, γιατί δυστυχώς εκεί φτάσαμε, ότι 

αφ’ ενός οι Δημόσιες Υπηρεσίες είναι απαραίτητες για τον πολίτη και αφ’ 

ετέρου ότι αν οι Δημόσιες Υπηρεσίες ιδιωτικοποιηθούν, ο πολίτης θα καλείται 

καθημερινά να πληρώνει γι’ αυτές σε μια κοινωνία που δυστυχώς αυτή τη 

στιγμή δεν έχει να πληρώσει τίποτε άλλο.  

Και βέβαια πάρα πολλοί με ρωτούν «εντάξει, καλά τα λες, και 

τώρα τι κάνουμε;» Θεωρώ ότι δρόμοι αντίδρασης υφίστανται. Για μένα, αυτό 

που συνέβη χτες το βράδυ με την ΕΡΤ, πέραν του κομματιού της αυθαιρεσίας 

και μιλάμε πραγματικά γι’ αυθαιρεσία, γιατί σε καμία μα καμία περίπτωση δε 

μπορεί μια κυβέρνηση να νομοθετεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου όταν 

υφίσταται και λειτουργεί η Βουλή αυτή τη στιγμή, άρα θα μπορούσε να έρθει 

στη Βουλή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να ψηφιστεί ή να μην ψηφιστεί, πέρα 

λοιπόν από την όποια αυθαιρεσία η αντίδραση της κοινωνίας απέναντι σ’ αυτό 

που έγινε στην ΕΡΤ δείχνει ένα πράγμα κι αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο: 

Το γεγονός ότι με τη σωστή και την κατάλληλη προτροπή απ’ όλους μας και 

τη σωστή συμμετοχή, μπορούμε ν’ ανατρέψουμε πάρα πολλά πράγματα.  
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Η ανατροπή ωστόσο αυτή δε μπορεί να έρθει παρά μόνο μέσα 

από τη γνώση μας. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται για να μην έχουμε την 

ψευδαίσθηση ότι κάποιοι από μας θα γλιτώσουν και κάποιοι από μας θα είναι 

στο απυρόβλητο. Και από την άλλη πλευρά μέσα από την ενότητά μας, δεν 

είναι δυνατό τις ημέρες αυτές που ζούμε με τα πλάνα αυτά που φαίνεται να 

έρχονται στο Δημόσιο και με μια τρόικα να τριγυρνάει και ν’ αναζητάει ποιους 

θ’ απολύσει, ν’ αντιδρούμε με τη λογική ότι καλώς απολύονται οι 2.500 

άνθρωποι από την ΕΡΤ.  

Αύριο το πρωί θα είναι η δική μας σειρά. Θεωρώ λοιπόν ότι η 

μοναδική αντίδραση είναι η προσπάθειά μας, τεκμηριωμένα σε όλα τα 

επίπεδα, συλλογικά και οργανωμένα. Και σε κάθε περίπτωση είμαστε 

υποχρεωμένοι να δείξουμε στην κοινωνία ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι 

ούτε επίορκοι ούτε κάφροι ούτε αυτοί που απλά τρώνε τα λεφτά του 

Δημοσίου.  

 Είναι απαραίτητοι, είναι χρήσιμοι, είναι κοντά στον πολίτη και 

ως τέτοιοι πρέπει να παραμείνουν. Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ευχαριστούμε τη Μαρία Τσίπρα, πάντα 

ουσιαστική. Συνάδελφοι έχει γίνει μια ομαδοποίηση των ερωτημάτων, θα 

προχωρήσουμε σε απαντήσεις και από τον Πρόεδρο και από το μέλος της 

Γραμματείας, το Θωμά Καραγιαννάκη. Στη συνέχεια θα γίνει ένα ολιγόλεπτο 

διάλειμμα ενός τετάρτου και θα προχωρήσουμε στις τοποθετήσεις με βάση τις 

συμμετοχές και τις δηλώσεις.  

Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ συνάδελφοι θ’ απαντήσω βασικά σε ερωτήματα 

που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά. Είναι ένας μεγάλος αριθμός 

ερωτήσεων και ξεκινάω με την πιο βασική. Λέει ένας συνάδελφος: «Με την 

απουσία του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών, πόσο σοβαρά 

μπορεί να καλυφθεί σήμερα το σημερινό πόρισμα της ημερίδας». Νομίζω είναι 

στο χέρι μας. Και είτε ήταν και είχε κλειστά τ’ αυτιά του είτε δεν είναι, έχουμε τη 

δυνατότητα κι εσείς αλλά συνολικά ο κλάδος, και το έχω αποδείξει στο 

παρελθόν, να επιβάλλουμε κάποια πράγματα.  

Ειδικά εσείς, διότι είστε ένα από τα πιο ζωντανά κομμάτια, 

είσαστε σχεδόν όλοι νέοι υπάλληλοι εκτός από αυτούς που έχουν προσληφθεί 

πολύ παλιά, έχετε μπροστά σας ένα μεγάλο εργασιακό βίο και όλα αυτά που 
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είπε προ ολίγου η κα Μαρία Τσίπρα σας αφορούν διότι κάποιοι μπορεί να 

πάρουν και σύνταξη, μπορεί να προλάβουν να πάρουν και επικουρική, ή να 

πάρουν και εφάπαξ, αλλά αν συνεχίσουν έτσι και δεν τους σταματήσουμε, 

κάποιοι από μας μπορεί να μην πάρουν και τίποτα.  

Λέει ένας συνάδελφος πώς θα γίνει η αξιολόγηση δομών. Και 

ειδικότερα στη Δημοτική Αστυνομία. Έχει βγάλει η ΕΕΤΑΑ και μάλιστα 

παράλειψη είναι, δεν το έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα και θα το βάλουμε 

στις επόμενες μέρες, ένα κείμενο, όποιος το διαβάσει είναι αόριστο, ασαφές 

και δε δίνει καμία προοπτική. Η εμπειρία η δική μας είναι ότι μέχρι τώρα είπε ο 

κ. Ασκούνης είπε ότι 11 Δήμοι μπήκαν πιλοτικά.  

Αυτοί οι Δήμοι που μπήκαν πιλοτικά στο σύστημα αξιολόγησης 

των οργανικών μονάδων, εμείς αυτό που ξέρουμε είναι στο Δήμο 

Θεσσαλονίκης, κι έχουμε ενημερώσει και τους συναδέλφους πήγαμε πάνω 

Εκτελεστική Επιτροπή, θα συμβεί ένα:  

Έχουν πρόσφατο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, 

περιόρισαν κατά πολύ τις Διευθύνσεις, έγινε αξιολόγηση, αυτά που λένε, την 

Επιτροπή και ότι δεν πάνε οι συνάδελφοι και αυτό που έβγαλε το έντυπο, την 

έκανε τεχνικό κλιμάκιο της τρόικας, η Task Force και υπηρεσιακοί παράγοντες 

του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και κάποιοι από το Δήμο 

Θεσσαλονίκης που κατά περίεργο τρόπο αυτός που ήταν σύμβουλος του 

Μπουτάρη για ζητήματα οργάνωσης προσωπικού, μόλις τελείωσε την 

αξιολόγηση τη δοκιμαστική, πήγε σύμβουλος στην Task Force.  

Τι λένε οι πληροφορίες μας: Περιορισμός κατά 30% με 40% των 

Οργανικών Μονάδων και περίπου ένα προσωπικό 500 ανθρώπων που θα 

βρεθεί πλεονάζον. Τα λέω αυτά γιατί διαφωνούμε με τον κ. Ασκούνη για την 

κινητικότητα. Εμείς λέμε, αν το ζήτημα της κινητικότητας είναι να το λύσουμε 

αιρετοί, εργαζόμενοι και Υπουργείο Εσωτερικών, να το λύσουμε. Αλλά μπορεί 

να μας πει κάποιος ποια κινητικότητα;  

Όταν έχουμε αυτή τη στιγμή δέκα Υπουργεία που τους έχουν 

κάνει αξιολόγηση Οργανικών Μονάδων και Ανθρώπινου Δυναμικού μ’ ένα 

Προεδρικό Διάταγμα που περιορίζουν από 40% μέχρι 60% σε οργανικές 

μονάδες και βγάζουν μετά πλεονάζον προσωπικό, πού θα γίνει η κινητικότητα 

όταν από εκεί θα υπάρχει πλεονάζον προσωπικό;  
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Και το βλέπετε πολύ καλά με τη διαθεσιμότητα, είναι 900 

άνθρωποι κάθονται στα σπίτια τους, παίρνουν 75%, οι Υπηρεσίες μας, και 

λέω των Δήμων, στενάζουν από την έλλειψη προσωπικού και δεν τους 

τοποθετηθεί. Διότι αυτό υπηρετεί μόνο τις συμφωνίες που έχει κάνει η 

κυβέρνηση με την τρόικα.  

Δε θ’ απαντήσω στις ερωτήσεις που κάνει προς την Κ.Ε.Δ.Ε. 

γιατί θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία δική μας κι έτσι πρέπει να τη δούμε. Όμως 

το ζήτημα της νομικής προστασίας είναι ουσιαστικό. Άλλωστε γι’ αυτό σήμερα 

επιλέξαμε να έρθει η κα Τσίπρα. Το ζήτημα το πώς ερμηνεύεται η εν τη 

υπηρεσία συμπεριφορά του υπαλλήλου, είτε αφορά την προσωπική μας 

δράση είτε τη συνδικαλιστική είτε την υπηρεσιακή, είναι τόσο ανοιχτή που θα 

έρθει να υπηρετήσει το νούμερο το οποίο έχουν συμφωνήσει. 

Και ξέρετε πολύ καλά, αργία και μέχρι να γίνει η εκδίκαση της 

υπόθεσης, αν είναι ποινική ή στο Πειθαρχικό, το πώς θα βρισκόμαστε σε μια 

ομηρία. Κοιτάξτε, το ζήτημα της 24ωρης βάσης δεν παίζει ρόλο, κατ' αρχήν η 

24ωρη βάση εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε επειδή προβλέπεται από το 

κανονισμό, δε χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση από το 

Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διότι το προβλέπει ο 

κανονισμός λειτουργίας.  

Το λέει,. είναι γενικό, αλλά εννοείται ότι μια Υπηρεσία για να 

δουλέψει πρέπει να έχει το ανάλογο προσωπικό. Δε μπορεί να λέει σε κάποιο 

Δήμο ότι το βράδυ θα δουλεύει ο Θωμάς και ο Γιάννης αλλά δε θα υπάρχει 

ούτε στο γραφείο κάποιος να επικοινωνήσουν ούτε ν’ αναφέρουν κάτι, θέλει 

μια ουσιαστικά τέτοια υποστήριξη και να μπορέσει να λειτουργήσει η 

Υπηρεσία.  

Και πάντοτε το λέμε αυτό εμείς σαν Ομοσπονδία διότι 

δικαιολογημένα είναι τα ζητήματα που βάζουν κυρίως οι μεγάλοι Δήμοι, η 

Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, ο Πειραιάς. Μην έχουμε στο νου μας συνάδελφοι τη 

Δημοτική Αστυνομία αυτών των Δήμων, όταν από πίσω είναι πολλοί Δήμοι 

που πολλοί συνάδελφοι βάζουν το κεφάλι τους μόνοι τους πολλές φορές, που 

κι αυτό δεν επιτρέπεται και το ξέρετε πολύ καλά ότι είχαμε διαμαρτυρηθεί, 

είχαμε προσφύγει στα Δικαστήρια με αυτό τον ανεκδιήγητο δήμαρχο στη 

Νεάπολη Συκεών, το Δανιηλίδη, που ήθελε να βάλει συνάδελφο στην 

περιπολία, μόνη της και έγκυο.  
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Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι πρέπει ν’ αντιμετωπίσουμε. Δεν 

υπάρχει ωράριο, αν είναι 50 ή όχι. Είπα, πρέπει να υπάρχει η υποδομή να 

λειτουργήσει η Υπηρεσία.  

Για το ζήτημα της στολής, νομίζω ότι ο κάθε Δήμος, ο κάθε 

Σύλλογος πρέπει να το αντιμετωπίσει. Κι εδώ είναι η παρέμβαση που πρέπει 

να κάνει ο Σύλλογος. Και κυρίως οι μεγάλοι Δήμοι. Δε μπορεί εμένα να με 

υποχρεώσει να πάω ν’ αγοράσω στολή όταν μου έχει κόψει το μισθό 60%. 

Πρέπει καμιά φορά να κάνουμε παρεμβάσεις που να προκαλέσουμε.  

Δε μπορεί προχθές ο Καμίνης να λέει για τα ποδήλατα και να 

έχει να δώσει στολές στο Δήμο της Αθήνας 5 χρόνια. Να πάμε μια μέρα εδώ 

στο Σωματείο, στους συναδέλφους, και με τη δική μας παρέμβαση να 

πάρουμε εμείς την ευθύνη, να πάμε με τα σορτσάκια, να πάμε με τις 

παντόφλες. Για να του δείξουμε ότι δεν έχουμε.  

Και να έχουμε όλοι στο χέρι ένα χαρτί και να δείχνουμε τι 

παίρνουμε. Κι αν έχουμε κι ένα δάνειο, πολλοί συνάδελφοι και σ’ εσάς, μπορεί 

να παίρνουν και 100 ευρώ. Πρέπει δηλαδή να πιέσουμε. Γιατί μέχρι τώρα, και 

αυτούς που βγαίνουν και λένε κάποια πράγματα, τους έχουμε αφήσει στο 

απυρόβλητο.  

Ό,τι κάνουμε, όποια δράση, είτε συνδικαλιστική έχει κίνδυνο, 

αλλά αν είμαστε όλοι δε μπορεί να διώξει όλη ην Υπηρεσία. Αν είμαι μόνος 

μου εγώ με το Θωμά θα μας διώξει, θα μας βρει μόνους και θα μας 

τσεκουρώσει. Αν δεν υπάρχει Δημοτική Αστυνομία είναι σίγουρο ότι δε μπορεί 

να εφαρμοστεί μια αρμοδιότητα και ευκαιρία παίρνω εδώ. 

Μας μετέφεραν το κάπνισμα. Ρώτησαν κανέναν; Εδώ δεν 

έχουμε να φάμε, να ελέγξουμε λέει τα σκυλιά τα συνοδευμένα ή τ’ 

ασυνόδευτα. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα φτάνουν στα όρια της 

γελοιότητας. Γι’ αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε, και αυτό το λέω και στη 

Γραμματεία της Δημοτικής Αστυνομίας, ζητήματα τέτοια τα οποία πολλές 

φορές τα κρατάμε και μέσα μας, μας έχει φάει κα ιη καθημερινότητα με τα 

σοβαρά προβλήματα, δεν τα προβάλλουμε και βγαίνει ο κάθε Καμίνης, ο κάθε 

Μπουτάρης και λέει ότι «έχω άχρηστους, ανίκανους, δε μου κάνουν τη 

δουλειά» κι όλα αυτά.  
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Και μη διαφεύγει κανενός απ’ το μυαλό ότι είμαστε όλοι σ’ ένα 

καζάνι συνάδελφοι. Ο ξαφνικός θάνατος είναι για όλους μας. Εμείς μέχρι τώρα 

σαν Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. λέγαμε για την καθαριότητα. Και βλέπουμε ότι τρέχουν πιο 

πολύ, πάνε στα Δημοτολόγια, πάνε στα Ληξιαρχεία. Προχθές πέρασαν νόμο 

για τα Ληξιαρχεία, καλό είναι να το ξέρετε, λέει πρέπει σύμφωνα με το νόμο 

που πέρασε ο Βρούτσης, αμέσως μόλις πεθάνει ο άλλος να το καταχωρήσουν 

στο Ληξιαρχείο, να δίνουν βεβαίωση. 

Άμα είναι Σάββατο, αν είναι Κυριακή, ο άλλος έχει άδεια; Ένας 

είναι ο Ληξίαρχος σε κάθε Δήμο, τι θα κάνει; Κι αν είναι στη Ρόδο και πρέπει 

να πάει στην πρωτεύουσα του νομού και μένει στη νότια Ρόδο που είναι 80 

χιλιόμετρα, 160 χιλιόμετρα για να πάει να κάνει τη δήλωση, πάει το 

15νθήμερο.  

Ένας συνάδελφος λέει για το ζήτημα του προσωπικού. Η 

απαγόρευση των προσλήψεων έχει συγκεκριμένο στόχο: Θέλει, ενώ ξέρουν 

ότι ειδικότερα αυτή την περίοδο πολλές Υπηρεσίες έχουν έλλειψη σε 

προσωπικό, δεν προσλαμβάνουν, και δε λέω σ’ αυτές που μπορεί να έχει 

κόστος ο Δήμος αλλά και σ’ αυτές που είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, διότι 

έχουν ξεκάθαρο στόχο, κατ' αρχήν ο κόσμος ν’ αγανακτήσει, διότι πάμε κι 

εμείς τώρα στο ΙΚΑ κι επειδή δεν εξυπηρετούμαστε, ή στον ΕΟΠΥΥ, φταίει ο 

συνάδελφος.  

Αλλά δε φταίει ο συνάδελφος όταν από τους 40 στον ΕΟΠΥΥ 

που πρέπει να είναι, είναι 5. Δε φταίει ο συνάδελφος, φταίνε αυτοί που 

διέλυσαν τον ΟΠΑΔ, θέλουν να τον πάνε στο ΙΚΑ για να μας πάρουν τ’ 

αποθεματικά, να μας βάλουν αντί για τις ουρές του ΟΠΑΔ στις ουρές του ΙΚΑ 

που είναι πάνω από 3.500.000 οι ασφαλισμένοι.  

Άρα λοιπόν το κάνουν ξεκάθαρα για να αποδομήσουν κάθε 

Δημόσια Υπηρεσία και να τις εκχωρήσουν στους ιδιώτες. Και το είπε πολύ 

ξεκάθαρα ο κ. Μανιτάκης ότι στο Δημόσιο θα μείνει ό,τι δεν ενδιαφέρει τους 

ιδιώτες. Επειδή ακούσατε Οικονομικό Παρατηρητήριο, αν συνεχιστεί η μείωση 

των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέχρι τώρα, χωρίς να τους πει 

κανένας τίποτα, πρέπει να ξέρετε ότι το 2013 έκαναν τους προϋπολογισμούς 

σύμφωνα μ’ αυτά που συμφωνήσαμε, τους ΚΑΠ. 
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Κι έπρεπε να είναι σύμφωνα με την οδηγία και της τρόικας, τα 

έσοδα και τα έξοδά τους ισοσκελισμένα βάσει αυτών που πρόκειται να 

πάρουν. Αυτόματα, όταν τώρα τους λένε μείον 13%, αν συνεχιστεί αυτό, 

μπαίνουν πάρα πολλοί Δήμοι αν δεν έχουν δικά τους έσοδα στην Οικονομική 

Επιτροπεία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού. 

Λέει η τρόικα: Έχεις 100 ευρώ. πόσους μπορείς να πληρώσεις; 

Δύο. Τους άλλους σε υποχρεωτικές μετατάξεις. Κατάργηση Υπηρεσιών και 

νέους φόρους στους πολίτες. Αυτά τα πράγματα δεν είναι έτσι ξεκομμένα από 

τη δράση μας. Αφορά όλους τους εργαζομένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Και κυρίως την κοινωνία η οποία δεν έχει καταλάβει, μας βλέπει ότι είμαστε 

πολλοί, ανίκανοι, ό,τι θέλει μπορεί να πει, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι όταν 

διεκδικούμε για να υπάρχουν οι Υπηρεσίες που πρώτα απ’ όλα θα στερηθούν 

αυτοί.  

Κρίσεις Προϊσταμένων: Εδώ τους ρωτάμε, το Υπουργείο: 

Έχουμε το 3731 που είναι για τη Δημοτική Αστυνομία και έχουμε το 4024. 

Ποιο καθεστώς ισχύει; Όσο απαντήσατε εσείς, μας απάντησαν κι εμάς.  

Δεύτερον, για να μην τρέφουμε αυταπάτες, εγώ θέλω να είμαι 

πολύ ειλικρινής μαζί σας. Και θ’ ακούσουμε και την πρόταση της Γραμματείας: 

Πιστεύετε ότι αν κάνουμε Υποδιευθυντές, Τμηματάρχες, θα μας δώσουν 

επίδομα θέσης; Να είμαστε ειλικρινείς παιδιά. Φουρτούνες βάζουμε στο 

κεφάλι μας με το νέο Πειθαρχικό. Τίποτε άλλο, να δούμε την Οργάνωση έτσι, 

διότι πολύ καλά θέλει, δε μπορεί να βγαίνει το πρωί η Δημοτική Αστυνομία και 

να μην υπάρχει ο έλεγχος, η εποπτεία κι όλα αυτά. Να το δούμε. 

Λέει κάποιος για το επίδομα παραγωγικότητας, μάλλον λέει το 

ΚΕΣ, (Κίνητρο Επίτευξης Στόχων). Αφού το πάγωσε. Μην κοροϊδευόμαστε. 

Είναι πολλοί από σας που με τον 4024 έχετε καταταγεί κι είσαστε στο ΣΤ’ και 

το έχουν παγώσει. Γιατί έχουν αναθέσει όχι στο Δημόσιο, στο Υπουργείο 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε ιδιωτική εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος πρέπει 

να είναι η ICAP, να κάνε λέει μια μελέτη του μισθολογικού κόστους μετά το 

4024 για να δουν.  

Και μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Θ’ αλλάξουν και την προαγωγή 

τη μισθολογική και τη βαθμολογική και νομίζω φυσικά το ξέρετε, ότι με το 

4024 από το ΣΤ στην ΕΔ δεν πάμε όλοι. Κάποιοι θα μείνουμε στάσιμοι και 
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μισθολογικά και βαθμολογικά. Η ιεραρχία, το είπα νομίζω, εμείς το ζητάμε να 

ξεκαθαρίσει.  

Η άλλη ερώτηση αφορά την Κ.Ε.Δ.Ε., λέει ότι το 2009 έχει 

ορισθεί Ομάδα Διοίκησης Έργου. Και τώρα έχει ορισθεί. Το θέμα είναι και 

πάμε εκεί και κάνουμε προτάσεις. έχει δημιουργηθεί και ομάδα έργου για να 

φτιάξει το νέο ενιαίο Κώδικα Εργαζομένων στον Α’ και Β’ βαθμό. Το ζήτημα 

είναι, πρώτον αν θ’ ακούσουν τις προτάσεις, αν έχουν διάθεση μετά να τις 

κάνουν αποδεκτές και να λύσουν τα προβλήματα ξεκινώντας από το πιο απλά 

που είπε και ο συνάδελφός σας ο Θοδωρής μέχρι αυτά που λέμε εμείς ή και 

αυτοί παραδέχονται εμμέσως. 

Δε χρειάζεται να κάνουμε ένα πολύπλοκο λειτουργικό σύστημα. 

Δε μπορεί κανένας από δω και πέρα, πρέπει να το καταλάβετε συνάδελφοι, 

να ασκεί καμία αρμοδιότητα κάτω από το κίνδυνο μήνυσης ή οποιασδήποτε 

έγκλησης και ξαφνικά να βρεθούμε όλοι σε αργία. Γι’ αυτό έχει παραλύσει το 

Δημόσιο. Γι’ αυτό έχουν αρχίσει όσοι είναι εκπρόσωποί μας στα Διοικητικά 

Συμβούλια των Ασφαλιστικών Ταμείων, δεν ψηφίζουν τίποτα.  

Ειδικότερα τώρα που υπήρξε το ζήτημα της 

ανακεφαλαιοποίησης της Εθνικής Τράπεζας, διότι θα πάει ένας από σας, ή 

εγώ ή ένας πολίτης, θα κάνει μια μήνυση για παράβαση καθήκοντος διότι 

έχασε το Ταμείο απ’ όλη αυτή την κατάσταση κι επειδή είναι μεγάλα τα ποσά 

πάμε για κακούργημα, το κακούργημα θα γίνει μετά αυτοδίκαιη αργία αμέσως, 

θα γίνει μετά από 5 χρόνια και πώς θα ζούμε τις οικογένειές μας; Έχετε 

καταλάβει ότι τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα;  

Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα; Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό: Το 

επόμενο βήμα είναι: εξειδικευμένα τα ζητήματα, συν τα γενικότερα που έχουν 

να κάνουν με το Πειθαρχικό, την οικονομική κατάσταση, τις απολύσεις, ν’ 

αποτελέσουν το επόμενο χρονικό διάστημα μια συνολική δράση και 

αντίδραση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι μόνο.  

Διότι πλέον δε σηκώνουμε βάρος να πάμε πάλι μόνοι μας. 

πήγαμε το 2011 με το μισθολόγιο, πήγαμε με τις διαθεσιμότητες, κάτι κάναμε 

με τις διαθεσιμότητες, εγώ δε λέω ότι κερδίσαμε, δε χάσαμε, τους 

δυσκολέψαμε, από δω και πέρα αν δεν κάνουμε, αυτό που είπα και στην 

εισήγησή μου, τις συμμαχίες μας είναι άλλες κοινωνικές ομάδες, με άλλους 
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κλάδους και να έχουμε την κοινωνία δίπλα μας, να καταλάβουν ότι από δω και 

πέρα όλοι μαζί μόνο μπορούμε ν’ ανατρέψουμε αυτά τα πράγματα.  

Και βέβαια είναι σίγουρο ότι για ζητήματα που έχουν να κάνουν 

με τη Δημοτική Αστυνομία θα είναι στην άμεση προτεραιότητα των 

διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας. Σας ευχαριστώ πολύ.  

Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Πριν απαντήσω σε κάποια ερωτήματα που έχουν 

τεθεί, θα ήθελα από πλευράς μου να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή 

παρουσία, θα την έλεγα και συγκινητική λόγω του ότι έχουμε να βρεθούμε 

πολλά χρόνια κάποιοι, όπως επίσης και δημιουργική, διότι πολλοί νέοι 

συνάδελφοι οι οποίοι έχουν προσληφθεί τα τελευταία χρόνια, για πρώτη φορά 

συναντιόμαστε.  

  Πιστεύω μέσα από αυτή την ευκαιρία ν’ ανταλλάξουμε τα 

τηλέφωνά μας, να μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε και σε άλλες τέτοιου τύπου 

ημερίδες, αλλά να έχουμε και την επικοινωνία σε όλη την Ελλάδα έτσι ώστε 

οποιαδήποτε ζητήματα προκύπτουν, όχι να έχουν μόνο αυτό το βαθμό των 

ερωτήσεων τις οποίες θ’ απαντήσω όσο μπορώ, αλλά περισσότερο να 

λύνονται σε μια επικοινωνία έτσι ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε ν’ 

αντεπεξέλθουμε σε αυτά τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν κατά το στάδιο 

της υπηρεσίας μας.  

Θα ξεκινήσω από κάποια τα οποία είναι και εύκολα στο ν’ 

απαντηθούν. Σε σχέση με το γνήσιο της υπογραφής: Όλοι οι δημόσιοι 

υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα του γνήσιου της υπογραφής. Κατόπιν 

απόφασης του Δημάρχου, δε διαχωρίζει το γνήσιο της υπογραφής στη 

Δημοτική Αστυνομία, παρά αυτούς οι οποίοι έχουν χρεωμένη τη στρογγυλή 

σφραγίδα.  

Εάν επιτρέπεται η Δημοτική Αστυνομία να κάνει επιδόσεις 

εγγράφως εντός ή εκτός περιοχής: Επιδόσεις εγγράφων εντός της περιοχής 

της: Απαντήστε προς του κ.κ. Ασκούνη και Ζυγούρη, στον Πρόεδρο δηλαδή 

της Κ.Ε.Δ.Ε. απευθύνεται η ερώτηση και στο νομικό σύμβουλο της Κ.Ε.Δ.Ε. 

Εάν επιθυμείτε ή αν θα συναινέσετε σε ένταξή μας στην Ελληνική Αστυνομία. 

Νομίζω ήταν ξεκάθαρες οι απόψεις και των δύο. Ήταν αρνητικοί.  

Για τις μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού, τι θα ισχύσει και 

αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή: Μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού, δε 
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διευκρινίζει το ερώτημα ακριβώς τι εννοεί, εάν εννοεί αποσπάσεις και 

οτιδήποτε άλλο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μετακίνηση τύπου 

αποσπάσεων συνυπηρέτησης ή οτιδήποτε άλλο, καταγράφηκε στην 

τοποθέτηση που έκανε ο συνάδελφος Θωμαϊδης εκ μέρους της Γραμματείας. 

Αν θέλετε οτιδήποτε άλλο διευκρινιστικό ναι, όμως για 

μετακινήσεις όπως ακούγεται σε σχέση με το υπόλοιπο Δημόσιο προς το 

παρόν δεν έχει γίνει κάτι.  

Πώς θ’ αποζημιωθούν οι συνάδελφοι οι οποίοι ήταν σε θέσεις 

ιεραρχίας με τον 3731: Εφ' όσον δε βγήκε η νέα Υπουργική Απόφαση που 

προβλέπεται, είναι αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα. Δεν έχει αποζημιωθεί 

κανείς παρά μόνο οι θέσεις ευθύνης του Διευθυντή, του Τμηματάρχη Α’ και 

κάποιων Υποδιευθυντών. Θα δούμε στην πορεία τι μπορεί να συμβεί, θα τα 

πούμε αναλυτικά αργότερα σε σχέση με την πρόταση της Γραμματείας για την 

ιεραρχία.  

Φαίνεται ότι ζητάμε, λέει το ερώτημα, στασιμότητα της 

Υπηρεσίας και απογύμνωση αρμοδιοτήτων. Ποιος ο λόγος της ύπαρξής μας 

λοιπόν όταν υπάρχει Ελληνική Αστυνομία που μπορεί να τ’ αντικαταστήσει 

αυτά όλα; Αυτά τα ερωτήματα καλό θα ήταν συνάδελφοί μου κατ' αρχήν να 

έχουν θέση από αυτό το βήμα, να είναι τοποθέτηση και συγχρόνως να 

υπάρχει και μια πρόταση.  

Γνωρίζετε καλά οι περισσότεροι ότι θέλουμε να κάνουμε μια 

νέου είδους πρόταση αλλαγής του θεσμικού πλαισίου έτσι ώστε κάποιες 

αρμοδιότητες από τις οποίες μπορεί να υπήρχε ή να υπάρξει εμπλοκή ή 

συμπλοκή της Ελληνικής Αστυνομίας με τη Δημοτική Αστυνομία, ν’ 

απεμπλακούν.  

Όπως επίσης η αποποινικοποίηση αυτών, να έχει την 

αντικατάστασή του με διοικητικές κυρώσεις περισσότερο παρά με ποινικές 

πράξεις. Ένα παράδειγμα θα σας πω, ότι ό,τι είδους ποινικό πάει στον 

Εισαγγελέα ή στο δημόσιο κατήγορο, η επικύρωση του προστίμου είναι τόσο 

αμυδρή, τόσο λιγοστή, που δεν ενδιαφέρει πλέον κανέναν από αυτούς οι 

οποίοι ασκούν παρανομία σε καταστήματα προπάντων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, εάν θα πάνε στον Εισαγγελέα ή στο δημόσιο κατήγορο. 
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Θα τους πείραζε περισσότερο μια διοικητική πράξη, παρά το 

ποινικό. Ποιος ο λόγος της ύπαρξής μας εάν πούμε ότι θα πρέπει να κάνουμε 

ένα νέο ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων. Είναι ένα ερώτημα το οποίο ο ερωτών θα 

έπρεπε ήδη να το έχει απαντήσει από αυτό το βήμα όπως είπα στην αρχή, αν 

θέλει όμως την απάντηση, επειδή μπορεί να είναι πολυδιάστατη, εγώ θα πω 

την προσωπική μου γνώμη.  

Ο λόγος ο οποίος δημιουργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία στους 

Δήμους, η Ειδική Υπηρεσία εξαρχής, ειπώθηκε και από τους προλαλήσαντες, 

είχε έναν χαρακτήρα κοινωνικού περιεχομένου, να μην πω και 

περιβαλλοντολογικού κάποτε, που εξαλείφθηκε στην πορεία, εν τούτοις όμως 

σήμερα εάν πούμε ότι η Ελληνική Αστυνομία εκτός του κοινωνικού ρόλου που 

μπορεί να προσφέρει έχει κι έναν αυστηρά κατασταλτικό χαρακτήρα, η 

Δημοτική Αστυνομία καλείται αυτό το ρόλο και το χαρακτήρα να τον 

αποπέμψει, εάν πάει να τον εισαγάγει μέχρι στιγμή. 

Το έχουμε αποφύγει. Δε μπορεί λοιπόν να γίνονται συγκρίσεις 

μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας. Σήμερα είναι 

καθοριστική η ημέρα από το ν’ αποφασισθεί. Ας πάρουμε λοιπόν το λόγο, οι 

περισσότεροι από τους ερωτούντες ίσως έχουν κάποιο τρακ, κάποια αγωνία 

να μη σηκωθούν να πάρουν το λόγο. Ας απελευθερωθούμε. Μεταξύ μας 

είμαστε. Πάρτε το λόγο, ελάτε εδώ να πείτε αυτά τα οποία έχετε μέσα σας.  

Μέσω των προστίμων το ερώτημα: Είμαστε κατασταλτικός 

μηχανισμός ή όχι; μέσω των προστίμων, προσωπική άποψη όχι. 

Κατασταλτικός μηχανισμός είναι κάτι άλλο: Κατ' αρχήν μηχανισμός δεν 

είμαστε. Πόσο δε περισσότερο κατασταλτικός. Εάν πούμε όμως ότι μια 

παράβαση, ένα πρόστιμο, είναι κατασταλτικού περιεχομένου, εγώ θα πω 

συγχρόνως ότι είναι και συμμορφωτικού ή κοινωνικού περιεχομένου.  

Εάν λοιπόν ο παραβάτης με το αυτοκίνητο θεωρηθεί ότι το 

πρόστιμο αυτό είναι κατασταλτικό, τότε τι άλλο είναι αυτό το οποίο μπορούμε 

να πούμε διοικητικό; Οι κατασταλτικές του είδους μεθοδεύσεις και μηχανισμοί 

είναι άλλου είδους. Και λόγω του ότι κάποιοι από μας πιστεύουν ότι η 

αξιοπρέπειά μας έγκειται στο να φανερωθούμε στο δρόμο ευπαρουσίαστοι και 

μόνο με σημάδια πάνω έτσι ώστε να καταλαβαίνει ο πολίτης με την παρουσία 

και μόνο δηλαδή, ότι πρέπει να συμμορφώνεται, δε θα ήταν κάτι το οποίο θα 

τιμούσε την Δημοτική Αστυνομία.  
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Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Εάν θέλουμε να πούμε ότι ο 

κατασταλτικός μηχανισμός της Ελληνικής Αστυνομίας, αν πούμε και 

περισσότεροι στο τελευταίο χρονικό διάστημα εξ ανάγκης μπαίνουν στην 

Ελληνική Αστυνομία, δε θα ήθελαν ποτέ να σηκώσουν το ρόπαλο, δε θα 

ήθελαν ποτέ να πάρουν τη χειροπέδα και να πατάνε κάτω κάποιον, εν τούτοις 

όμως είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Αυτού του είδους η υποχρέωση, 

αυτού του είδους η εντολή του επικεφαλής του Σώματος, δε θέλουμε να μπει 

στη Δημοτική Αστυνομία. Αυτή είναι η διαφορά μας.. 

Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο πραγματικά παραμένει και θα 

παραμείνει, το κάνουν συνάδελφοι από την Κρήτη. Πώς πρέπει να 

εφαρμόζονται οι αρμοδιότητες των οποίων εκκρεμούν Κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις για τον τρόπο εκτέλεσής τους. Πράγματι, είναι αυτό που είπε και ο 

Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ και ο νομικός σύμβουλος και η κα Τσίπρα. Είναι το 

ζητούμενο από το 1982.  

Είναι το ζητούμενο όχι προς τον προσδιορισμό της Δημοτικής 

Αστυνομίας, αλλά ως προς την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής 

Αστυνομίας. Και αυτές είναι οι παρεμβατικές διαδικασίες φορέων, Υπουργείων 

και οποιωνδήποτε άλλων σε σχέση με τα καθήκοντά μας. Ο Πρόεδρος της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είπε δυο τρία παραδείγματα πριν. 

Έτσι είναι. Αυτοί είμαστε τελικά. Εάν δεν αντιδράσουμε, εάν δεν 

υπάρχει κάτι το οποίο θα καταλάβουν ότι δεν είμαστε τα πειθήνια όντα μέσα 

από τα οποία φορτωνόμαστε συνεχώς αρμοδιότητες, δεν υπάρχει περίπτωση 

να το αποφύγουμε. Ό,τι και να κάνει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. μόνη της, ό,τι και αν 

κάνει η Γραμματεία μόνη της, δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχουν κάτι εάν 

δεν το καταλάβουμε, εμείς πρώτοι. 

Μην τα περιμένετε όλα από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όταν από δική 

μας αδράνεια γιατί δε θέλουμε τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους, δε μας 

αρέσουν οι φάτσες κάποιων, δε μας αρέσουν οι αποφάσεις τους γιατί δεν είναι 

αποκλειστικά και μόνο της Δημοτικής Αστυνομίας και είναι αυτό που είπε πάλι 

ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, βασιλεύει τι: Το «διαίρει και βασίλευε» πλέον. 

Εφαρμόζεται το δόγμα, αυτό που επιθυμούν αυτοί . Γι’ αυτό λοιπόν αυτό το 

ερώτημα παραμένει πάντα, είναι αυτό το οποίο πρέπει ν’ απαντηθεί αλλά όχι 

από το μικρόφωνο. Με έργα.  
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Τέλος, εάν αποτελεί μόνο η στάση και η στάθμευση οχημάτων 

από τον ΚΟΚ ή και άλλες παραβάσεις προέρχονται σ’ αυτόν και ποιες. Είναι 

ένα ερώτημα που αφορά τον ΚΟΚ, ο ΚΟΚ κατά το πλείστον έχει μεταφερθεί 

και στη Δημοτική Αστυνομία, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ΚΟΚ εκτός από την κυκλοφορία πάρα 

μόνο στους πεζόδρομους. Όλα τ’ άλλα είναι μέσα κανονικά στον ΚΟΚ. 

Σας ευχαριστώ εξαρχής.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Συνάδελφοι θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο 

διάλειμμα. Έχει κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών, θα γυρίσουμε μετά για τις 

τοποθετήσεις .  

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι είναι πάρα πολλοί οι ομιλητές, νομίζω 

ότι καταλαβαίνετε πως τώρα θα μπούμε στην ουσία της ημερίδας. 

  Το λόγο έχει ο συνάδελφος Θάνος Τάτσης, μέλος του Γενικού 

Συμβουλίου.  

Τοποθετήσεις - Παρεμβάσεις συμμετεχόντων 

 

Θ. ΤΑΤΣΗΣ: Συνάδελφοι καλησπέρα. Με τους πιο πολλούς γνωριζόμαστε και 

προσωπικά και μέσα από ημερίδες και συνέδρια. 

Για όσους δε με ξέρουν, είμαι Αναπληρωτής Πρόεδρος στο 

Σύλλογο Δημοτικών Αστυνομικών Αθήνας, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και μέλος της άτυπης Επιτροπής στο Υπουργείο Εσωτερικών 

για τη Δημοτική Αστυνομία. Νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τη 

Δημοτική Αστυνομία. Επί 2,5 ώρες ακούσαμε αιρετούς κι άλλους διάφορους 

να έρχονται να χαιρετίζουν και ν’ αποχωρούν. 

Βέβαια το ιδανικό θα είναι όλοι αυτοί οι αιρετοί και οι άλλοι 

διάφοροι παράγοντες και σύμβουλοι και δικηγόροι να μιλάνε στο τέλος αφού 

αφουγκραστούν εσάς, όχι εμάς, πιο πολύ τον κόσμο κάτω. Το ζητούμενο είναι 

ότι έγινε μια εισήγηση από τη Γραμματεία Δημοτικής Αστυνομίας που για μένα 

το μόνο που φάνηκε ήταν μια ιστορική ανασκόπηση για το τι έχει γίνει τα 
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τελευταία χρόνια. Επί 20 λεπτά αυτό που ακούσαμε δεν ήταν προτάσεις και 

θέσεις, αλλά το τι έχει γίνει από το 1982 και μετά. Όλοι μας ξέρουμε πολύ 

καλά τι έχει και γίνει και πού βρισκόμαστε.  

Να σας πω το ζητούμενο για την Κ.Ε.Δ.Ε. και για την υποκρισία 

που υπάρχει. Όταν συστήθηκε αυτή η Επιτροπή του Υπουργείου 

Εσωτερικών, το πρώτο πράγμα που κάναμε σαν απλά μέλη και υπάλληλοι 

ήταν το εξής: Να ζητήσουμε το πόσοι είμαστε σε όλη την Ελλάδα. Ο αριθμός 

αυτός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το ποιες και πόσες αρμοδιότητες 

μπορεί ν’ ασκεί ο κάθε Δήμος.  

Έχει πάει 15 Ιουνίου, η Κ.Ε.Δ.Ε. δεν έχει δώσει ονόματα και 

αριθμούς και η εκτίμηση η δική μου είναι ότι ούτε πρόκειται να δώσει. Αυτή 

είναι η μεγαλύτερη υποκρισία. Σα Σύλλογος πήραμε πρωτοβουλίες, έχετε οι 

πιο πολλοί έναν φάκελο μπροστά σας με θέσεις και απόψεις που έχουμε 

καταθέσει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σ’ αυτές τις 6-7 θεματικές ενότητες, 

υπάρχει ομόφωνη απόφαση από Συλλόγους Θεσσαλονίκης και Πειραιά που 

έχουν Δημοτικούς Αστυνομικούς.  

Νομίζω το ζητούμενο και το μείζον θέμα είναι η δημιουργία 

Διεύθυνσης στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς; να 

σταματήσει η αυθαιρεσία των αιρετών. Κι όταν λέμε αυθαιρεσία των αιρετών, 

όλοι πολύ καλά ξέρουμε τι εννοούμε. Δε μπορεί ο Δημοτικός Αστυνομικός να 

γίνεται έρμαιο και υπάλληλος και σωματοφύλακας του κάθε Δημάρχου. 

Θεωρούμε ότι αυτή η Διεύθυνση αποτελεί την αρχή για την πραγματική 

δημιουργία της Δημοτικής Αστυνομίας. Σ’ αυτό υπάρχει ένα κώλυμα από το 

Υπουργείο και δεν καταλαβαίνουμε το λόγο.  

Το δεύτερο σημαντικό θέμα που πετύχαμε σα Σύλλογος και 

αφορά όλη την Ελλάδα στη Δημοτική Αστυνομία, είναι η μείωση της 8ετίας σε 

5ετία. Νομίζω αυτό αφορά συναδέλφους που μπορούν λόγω της δυσχερούς 

οικονομικής συνθήκης που βιώνουμε όλοι, να μεταταγούν πιο εύκολα στον 

τόπο στον οποίο κατοικούν. Αλλά πέρα από τις θεματικές ενότητες, υπάρχει 

και μια υποκρισία μεταξύ μας.  

Θεωρώ προβοκατόρικο και αλαζονικό το δίλημμα «ποιότητα 

ζωής ή μηχανισμός καταστολής». Κανένας εδώ μέσα νομίζω δε μίλησε και δε 

θέλει τη Δημοτική Αστυνομία μηχανισμό καταστολής. Όλοι αυτό που θέλουμε 
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είναι να είμαστε υπάλληλοι, Δημοτικοί Αστυνομικοί που είτε το θέλει ο κ. 

Ασκούνης είτε όχι, έχουμε αστυνομικά καθήκοντα. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό 

όλοι σας, ότι η Δημοτική Αστυνομία βάσει αρμοδιοτήτων ασκεί αστυνομικά 

καθήκοντα. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε; 

Υπάρχει η υποκρισία ότι δεν υπάρχει συνεργασία με άλλες 

Υπηρεσίες. Συνεργασία υπάρχει και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με το 

ΣΔΟΕ και με την Ελληνική Αστυνομία. Βέβαια για την πλειοψηφία εδώ μέσα 

και έξω από δω, αποτελεί ταμπού η λέξη «Ελληνική Αστυνομία». Ποιο είναι το 

ζητούμενο; Το αν θα λεγόμαστε Δημοτική Αστυνομία και θα έχουμε δημοτικές 

αρμοδιότητες ή αν θα είμαστε κανονικά υπάλληλοι που θα έχουμε 

αξιοπρέπεια, σεβασμό και ας λεγόμαστε Δημοτική Αστυνομία με αστυνομικά 

καθήκοντα; Αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο σήμερα.  

Έχουν περάσει 20 χρόνια από το 1999, έχω κι εδώ μια 

ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, ότι ετοιμάζεται να την κάνει το κράτος 

μηχανισμό καταστολής, κατασταλτικά μέσα.. Τι ακριβώς θέλουμε εμείς οι ίδιοι 

εδώ πέρα; Μπορούμε σήμερα να βρούμε όλοι μαζί με μια πρόταση τι ακριβώς 

Δημοτική Αστυνομία θέλουμε; Ν’ αποφασίσουμε όμως. Θέλουμε Ειδική 

Υπηρεσία; Θέλουμε Ελληνική Αστυνομία;  

Η δική μας πρόταση είναι ξεκάθαρη: Θέλουμε να χαράξουμε 

έναν τρίτο δρόμο. δεν είναι ανάγκη να πηγαίνουμε ή στα παλιά ή σ’ αυτά που 

έχουμε δει. Κανένας εδώ μέσα νομίζω δε θέλει να γίνει Ελληνική Αστυνομία. 

Ούτε θέλει να παίρνει αποτυπώματα ούτε θέλει να κάνει μεταγωγές ούτε 

τέτοια πράγματα. Αλλά τον ποινικό χαρακτήρα των αρμοδιοτήτων κατά ένα 

μέρος, όλοι τον θέλουμε. 

Ξέρετε πολύ καλά ότι στην εποχή που ζούμε συντηρούμαστε 

από 3-4 αρμοδιότητες. Αυτές είναι οι σημαντικότερες νομίζω. Είναι οι κλήσεις, 

να μην κρυβόμαστε μεταξύ μας, οι οποίες φέρνουν άμεσα έσοδα στους 

Δήμους και κατά ένα μέρος καλύπτεται εμμέσως πλην σαφώς η μισθοδοσία 

όλων των υπαλλήλων των Δήμων εφ' όσον έχουν μειωθεί οι ΚΑΠ, είναι η 

ελεγχόμενη στάθμευση που έχει το ίδιο αντικείμενο, είναι το παραεμπόριο και 

είναι και τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.  

Το ζητούμενο ξέρετε ποιο είναι σήμερα; Να ορίσουμε με ποιον 

αριθμό Δημοτικών Αστυνομικών μπορούμε ν’ ασκούμε κάποιες από τις 29 
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αρμοδιότητες, αν θ’ ασκούμε 5, αν θ’ ασκούμε 10 ή και τις 29. Νομίζουμε ότι 

το σημαντικότερο είναι αυτό το πράγμα. ούτε μας ενδιαφέρει αν θα κάνουμε το 

γνήσιο της υπογραφής ούτε μας ενδιαφέρει το αν θα υπάρχει κάποιου άλλου 

είδους ιεραρχία. 

Μας ενδιαφέρει να κρατήσουμε στις αρμοδιότητές μας και να 

προχωρήσουμε όλοι μαζί. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, εγώ το βλέπω απ’ το 

δικό μου Σύλλογο, είμαστε 11 άτομα και δε συμφωνούμε και οι 11 μεταξύ μας. 

Διαφορές υπάρχουν. Αλλά νομίζω όλοι μαζί σ’ ένα κοινό πλαίσιο μπορούν να 

συμφωνήσουμε. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ανατροπή της Ομοσπονδίας ήταν 

όταν πριν 3 χρόνια έλεγε εναντίον του παραεμπορίου στην Επιτροπή το 

Υπουργείο είπε «έχουμε αλλάξει θέση, τελικά το παραεμπόριο το χρειάζεται η 

Δημοτική Αστυνομία». 

Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να παραδέχεσαι ότι πολλά 

πράγματα τα οποία έλεγες ήταν λάθος. Εγώ περίμενα 2,5 ώρες ν’ ακούσω 

προτάσεις. Εδώ το μόνο που ακούσαμε σήμερα ήταν ότι θ’ απολυθούμε και 

θα φύγουμε στα σπίτια μας χτες. Και λείπει και η δικηγόρος για να μας το 

ξαναπεί, η κα Τσίπρα. Ο κίνδυνος ν’ απολυθούμε, να ξέρετε, υπάρχει. Αλλά 

όταν κάνεις μια ημερίδα με θέμα «Δημοτική Αστυνομία» δεν αναφέρεσαι στις 

απολύσεις, τις απολύσεις τις ξέρουμε όλοι. 

Ξέρουμε τι γίνεται, μπορεί αύριο να πουν το Δήμο Πειραιά, το 

Δήμο Αθηναίων τον κλείνουν σε μια νύχτα. Αυτά είναι φαινόμενα που 

μπορούν να συμβούν. Αλλά το σημερινό ζητούμενο στην κουβέντα αυτή ποιο 

είναι; Είναι η Δημοτική Αστυνομία. Προτάσεις θέλουμε ν’ ακούσουμε. Εμείς δε 

θέλουμε να κουράσουμε τον κόσμο. θέλουμε ν’ ακούσουμε από την πόλη που 

έχει δυο Δημοτικούς Αστυνομικούς έως 1.000, πώς μπορούμε να συνθέσουμε 

και να προχωρήσουμε όλοι μαζί.  

Όλα τα υπόλοιπα νομίζω είναι περιττά. Δε χρειάζεται να κάνουμε 

ερωτήσεις επί νομικών ή διαδικαστικών θεμάτων. Το θέμα καθαρά είναι το 

εξής: Είναι συνδικαλιστικό και υπηρεσιακό. Πώς μπορούμε να 

προχωρήσουμε. Σ’ αυτό το ερώτημα καλούμαστε όλοι ν’ απαντήσουμε όταν 

φύγουμε από δω. Γιατί έχω την άποψη ότι αν συνεχίσουμε όπως ήμαστε και 

πριν, θα βγούμε έξω και δε θα πούμε τίποτα στους πολίτες μας.  
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Θεωρώ ότι η Δημοτική Αστυνομία ως Ειδική Υπηρεσία που 

θέλουν κάποιοι με σορτς και παντελόνια και παντόφλες δε μπορεί να 

συνεχίσει να υπάρχει. Καλώς ή κακώς με τη λαιμητόμο που υπάρχει πάνω 

απ’ το κεφάλι μας των απολύσεων πρέπει να δούμε τις αστυνομικές 

αρμοδιότητες, που δεν είναι ταμπού, που έχουμε, πώς μπορούμε να τις 

ασκήσουμε. 

Το μεγαλύτερο πλήγμα ξέρετε ποιο είναι σήμερα; Όχι που ήρθε 

ο κ. Ζυγούρης και ο κ. Βασιλείου και έφυγαν, είναι ότι δεν υπάρχει 

υπηρεσιακός παράγοντας του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό πρέπει ν’ 

αναδείξουμε σήμερα. Καλώς ή κακώς αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα μπορεί να 

μην είναι Δημοτικοί Αστυνομικοί αλλά έχουν πολύ καλή γνώση των 

αρμοδιοτήτων και μπορούμε να τις ασκήσουμε για τη Δημοτική Αστυνομία.  

Ποιο είναι το ζητούμενο: Στο Υπουργείο Εσωτερικών είπαν το 

εξής: Είναι πολύ εύκολο να λέμε ότι θέλουμε Κοινή Υπουργική Απόφαση για ν’ 

ασκούμε αρμοδιότητες. Βρέθηκαν 4 υπάλληλοι και οι Προϊστάμενοι ξέρετε τι 

είπαν; Δε χρειάζονται Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, είναι χρονοβόρες, 

αλλάζουν οι Υπουργοί και μένουν στα συρτάρια. Με μια εγκύκλιο μπορεί να 

λυθεί το θέμα.  

Παράδειγμα, η εγκύκλιος που βγήκε για σφραγίσεις. Τα 

πράγματα μην τα κάνουμε από μόνοι μας δύσκολα, είναι πολύ πιο εύκολα. 

Αρκεί να υπάρχει θέληση και βούληση απ’ όλους μας για το τι ακριβώς 

θέλουμε να κάνουμε. Εκεί είναι η ταμπακιέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ο Ευθύμιος Μπακάλης να έρθει στο βήμα. 

Ε. ΜΠΑΚΑΛΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι γεια σας. Είμαι από το Δήμο 

Ελληνικού – Αργυρούπολης.  

Στα 25 χρόνια σ’ αυτή την Υπηρεσία έχω συμμετάσχει σε 

πολλά συνέδρια, σε ημερίδες, έχω πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών και 

μάλιστα με τον πρώην Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, το Νότη Λαμπρακάκη και 

ο πρώην Δήμαρχος Κω και Υφυπουργός Εσωτερικών ο κ. Καϊσερλής, μου 

είπε «δε θέλω να σε βλέπω».  

Σημασία έχει σήμερα εδώ να ξεκαθαρίσουμε τι Δημοτική 

Αστυνομία θέλουμε. Χάρηκε που ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., λείπε τώρα, είπε 

ότι δε σκέφτεται για μηχανισμό καταστολής και θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι 
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μια Δημοτική Υπηρεσία όπως οι υπόλοιπες με αυξημένες αρμοδιότητες και 

συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που θα ασκεί αυτές τις αρμοδιότητες. 

Αυτή τη στιγμή όμως έχει γίνει ένας νόμος που μπαίνουμε στο 

5ο έτος και δεν έχουν βγει Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες βάσει του νόμου 

έπρεπε να βγουν και να ασκηθούν και να υπάρχει και το νομοθετικό πλαίσιο 

και να είναι και κοινά τα έντυπα και οτιδήποτε λειτουργεί γύρω από την 

Υπηρεσία. Ο συνάδελφος Θάνος Τάτσης από την Αθήνα, γύρισε και είπε ότι 

βγαίνει μια εγκύκλιος.  

Δεν είναι έτσι συνάδελφε. Το Υπουργείο, που είπες εσύ, που 

ξέρουν πολλά πράγματα, είναι η πλήρης ημιμάθεια. Διότι η τότε Διευθύντρια, 

η κα Γιαβή είχε μέσα στο γραφείο της όταν πήγα, τα πάντα έτοιμα. Και η μόνη 

Υπουργική Απόφαση είναι για τις σφραγίσεις. Για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτός ο 

νόμος φτιάχτηκε στο πόδι όπως φτιάχτηκε και το Υπουργικό Διάταγμα 23 και 

το οποίο εξυπηρετούσε το να μεταφέρει αρμοδιότητες σύμφωνα μ’ ένα νόμο 

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β’ βαθμού στους ΟΤΑ. Κι έπρεπε να φύγουν 

από την Αστυνομία.  

Κάθισαν λοιπόν από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως και τώρα 

Προστασίας του Πολίτη και λένε «τι πρέπει να διώξουμε; Αυτά κι αυτά». 

Βέβαια υπήρχε ένα πόρισμα και το έχω, μπορείτε να το διαβάσετε κάποια 

στιγμή να σας το στείλω, που έλεγε ότι επειδή δε μπορεί η Υπηρεσία και 

επειδή είναι δυνητική η είδηση της Δημοτικής Αστυνομίας, όποιος Δήμαρχος 

θέλει κάνει, όποιος δε θέλει δεν κάνει και παίρνει όσους θέλει εκείνος, γιατί κι 

εδώ έχουμε θέμα και θα το αναλύσω πιο κάτω, έλεγε ότι θα πρέπει ν’ 

αποποινικοποιηθούν οι αρμοδιότητες, να είναι διοικητικά τα πρόστιμα και να 

τελειώνει η ιστορία εκεί, τον παραβάτη αυτό θα τον χρεώσεις και τελείωσε, 

μέχρι εκεί, ούτε Αυτόφωρα ούτε συλλήψεις ούτε κρατητήρια ούτε ποινικά ούτε 

προανακρίσεις.  

Γιατί, εδώ που τα λέμε, πραγματικά όπως είπε και κάποιος 

προλαλήσας, τον πας τον άλλο για τη μουσική, για το ωράριο στον 

Πταισματοδίκη και συνήθως τον αθωώνει. Και κάνοντας και μια αναστολή στο 

Διοικητικό, δεν του το σφραγίζεις ποτέ το μαγαζί. Θα έπρεπε να προσφύγει, 

να του βάλει πρόστιμο, και αυτό αν θ’ αναιρεθεί. Και ποιος θα το αναιρούσε 

απ’ το Δήμο αυτό το πρόστιμο, θα έπρεπε να φτάσει μέχρι το Υπουργείο ή 

στο διοικητικό και τι θα έλεγε, ποιο ήταν το λάθος στην παράβαση..  
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Επανήλθε η ηχορύπανση ως πλημμέλημα και έχουμε να 

κατατρωγόμαστε με πράγματα τα οποία στην ουσία δεν προσφέρουν κάτι και 

δε μπορεί ν’ ασκήσει και την αρμοδιότητα. Συνεχίζοντας λοιπόν θα πρέπει να 

γίνει από τον 3731 μια ανακατανομή των αρμοδιοτήτων, να ξεκαθαριστεί το 

νομοθετικό πλαίσιο, να μπουν αυτές οι Υπουργικές Αποφάσεις που είναι 

βασικό αίτημα, το εργαλείο της δουλειάς μας και να προχωρήσουμε έτσι. 

Δεύτερον: Μίλησαν για ιεραρχίες: Οι άνθρωποι αυτοί, οι 

φωστήρες του Υπουργείου, δε γνώριζαν καν τον Κώδικα Κατάστασης 

Δημοσίων Υπαλλήλων και πώς λειτουργεί η Δημόσια Διοίκηση. Μέχρι σήμερα 

το Γενικό Λογιστήριο πρέπει να λέει δεν υπάρχει Προϊστάμενος, 

Προϊστάμενος είναι ο Διευθυντής και ο Τμηματάρχης και ο Υποδιευθυντής 

είναι Προϊστάμενος όταν υπάρχει οργανωτική δομή.  

Απ’ τον Οργανισμό προβλέπεται Υποδιεύθυνση και θέση 

επιλεγμένου Υποδιευθυντή. Πώς θα πάρει αυτός ο άνθρωπος σήμερα 

επίδομα; Πώς θα πάρει ο επόπτης, ο Τμηματάρχης Β’; Υπάρχουν τέτοιου 

είδους Οργανισμοί; Και αυτό λοιπόν έπεσε στα σκουπίδια. Γι’ αυτό πολλοί 

άνθρωποι σήμερα έχουν τον τίτλο και δεν παίρνουν χρήματα.  

Να μη σας κουράζω, θα πρέπει όλοι να καθίσουμε να πούμε τις 

προτάσεις μας και μέσα από την Ομοσπονδία, από τη Γραμματεία, γιατί κατά 

καιρούς έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις στο Υπουργείο. Θα σας πω κάποια 

συγκεκριμένα ντουέτα: Ζαχαρίας Δοξαστάκης, Πρόεδρος Θεσμών της ΚΕΔΚΕ 

τον καιρό εκείνο, και Διαφάνειας, Μακράκη, Διευθύντρια του Υπουργείου. Το 

εξής χάλι: Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικής Αστυνομίας.  

Διότι δε γνώριζε, προσέξτε, η Διευθύντρια του Υπουργείου ότι 

εμείς έχουμε Πειθαρχικό Δίκαιο και της είπα εγώ το απλό παράδειγμα, γιατί 

ό,τι είχε βγει εκείνη την ώρα ο Δήμαρχος από το γραφείο της όταν πήγα. Λέει, 

να μην υπάρχει ένας κανονισμός πώς να λειτουργήσετε και να τιμωρηθεί 

κάποιος άμα κάνει κάνει;» Λέω συγνώμη, δεν έχεις Πειθαρχικό Δίκαιο; Αν σε 

πιάσει αυτή τη στιγμή ο Υπουργός εδώ μέσα, ο Σκανδαλίδης με δυο 

κοτόπουλα και τέσσερις μπύρες δε σε στείλει στο σπίτι σου; Τι τον θέλεις τον 

Ειδικό Κανονισμό λειτουργίας; Δεν υπάρχει Πειθαρχικό Δίκαιο; Τι τον θέλεις 

τον Ειδικό Κανονισμό που να λέει πώς θα λειτουργήσεις;» 
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Άλλο ένα δίδυμο ήταν η κα Γιαβή και ο κ. Παρασκευάς. Άλλο 

ένα δίδυμο φοβερό ήταν ο πρώην Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ με τον κ. Τζέκη, το 

στρατηγό που έστησαν και ολόκληρη επιχείρηση ανάπτυξης του νομού 

Κοζάνης με τις σχολές και με τους Αστυνομικούς να διδάσκουν. Και τελευταία 

δε θέλω να ξεχάσω το φίλο μου το Θάνο Τάτση, γιατί δεν ξέρω κανέναν 

Δημοτικό Αστυνομικό που να είναι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και να 

τον έχει προτείνει και να είναι στην Επιτροπή σαν εκπρόσωπος της ΠΟΠ-

ΟΤΑ, του Προσωπικού Οργανισμών Ιδιωτικού Δικαίου.  

Αυτά λοιπόν. γι’ αυτό μακριά από τέτοιες ιστορίες μέσα στην 

Κ.Ε.Δ.Ε. και μέσα στο Υπουργείο. Μέσα από την Ομοσπονδία με τις 

αντιρρήσεις μας, με της διαφορετικές μας απόψεις, να παλέψουμε για να 

φτιάξουμε αυτό το θεσμό, να μπορούμε να δουλεύουμε και να μην 

κινδυνεύουμε κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ευχαριστούμε. Ο Θωμάς Μπιζάς, μέλος της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει το λόγο.  

Θ. ΜΠΙΖΑΣ: Συνάδελφοι καλημέρα κι από μένα. Αισθάνομαι την υποχρέωση 

εισαγωγικά να σας καλέσω και σήμερα το απόγευμα στην ΕΡΤ και φεύγοντας 

από δω να δουλέψουμε όλοι για την επιτυχία της αυριανής απεργίας και της 

αυριανής συγκέντρωσης στις 11 η ώρα στο Ραδιομέγαρο, στην Αγία 

Παρασκευή.  

Στο ζήτημά μας: Η ημερίδα είναι και πετυχημένη και προτάσεις 

ακούστηκαν και διαφορετικές ιδέες ακούστηκαν. Μας αδικεί ο συνάδελφος 

Θάνος, που είναι και μέλος του Γενικού Συμβουλίου. Μας αδικεί. Εγώ με το 

Θεμιστοκλή Μπαλασόπουλο έχουμε διαφορές, διαφορές συνδικαλιστικές και 

ιδεολογικές και πολιτικές. Αλλά θέλω να πω ότι η εισήγησή του στην ημερίδα 

καλύπτει την Εκτελεστική Επιτροπή.  

Και ακούστηκαν προτάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής στην 

ημερίδα. Και όχι λίγες προτάσεις. πληθώρα προτάσεων ακούστηκαν για το 

ζήτημα της Δημοτικής Αστυνομίας. Γιατί στην αναζήτηση ενός ξεκάθαρου 

πλαισίου για τη Δημοτική Αστυνομία, πρέπει να βάλουμε τους όρους και τους 

κανόνες.  

Πρέπει να πούμε τι είναι αυτό που θέλουμε και τι είναι αυτό που 

δε θέλουμε. Και πώς θεσμικά θα θωρακίσουμε αυτό που θέλουμε. Και αυτό 
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έκανε η Εκτελεστική Επιτροπή. Έκανε προτάσεις τέτοιες που να θωρακίζει 

αυτό που θέλει να χτίσει, αυτό που θέλει να οικοδομηθεί στη Δημοτική 

Αστυνομία.  

Δε θέλω λοιπόν εγώ να επαναλάβω τα όσα ακούστηκαν απ’ την 

πλευρά της Εκτελεστικής Επιτροπής. Θέλω με μια κουβέντα να πω ότι ως 

επικεφαλής της Αυτόνομης Συνδικαλιστικής Κίνησης στους ΟΤΑ, θέση μας 

είναι, ξεκάθαρη θέση μας είναι ότι εμείς δε θέλουμε ένα μηχανισμό 

καταστολής, αλλά θέλουμε μια Δημοτική Αστυνομία στην Υπηρεσία των 

πολιτών. Θέλουμε να οικοδομηθεί μ’ έναν τέτοιο ξεκάθαρο, θεσμικό πλαίσιο. 

Ένα τέτοιο ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο είναι αυτό που διεκδικούμε.  

Συνάδελφοι θέλω να πω μια κουβέντα για το Πειθαρχικό Δίκαιο, 

γιατί είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει όλους, είτε το έχουμε αντιληφθεί 

είτε δεν το έχουμε αντιληφθεί. Και θέλω να το πω γιατί πάει πολύ δίπλα στον 

παιδεραστή και στον έμπορο της πρέζας και στο φονιά και στο κάθε κατακάθι 

της κοινωνίας, να μπαίνει και αυτός που αργεί να πάει το πρωί στη δουλειά 

του, να μπαίνει κι αυτός που δεν κάνει τα κέφια του Δημάρχου, να μπαίνει κι 

αυτός που χρωστάει στην Εφορία.  

Και στην εφορία δεν ξέρω πόσοι είναι από δω που δε 

χρωστάνε. Πιστεύω οι πιο πολλοί χρωστάνε πάντως. Και είναι τόσο εύκολο 

πλέον να χάνουμε τη δουλειά μας. Αυτοί που εφηύραν, αυτοί που σκέφτηκαν 

αυτό το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο, που το έκαναν βεβαίως για να ξεφορτωθούν 

τους ανθρώπους του Δημοσίου, να ξεφορτωθούν τους συνδικαλιστές του 

Δημοσίου, να ξεφορτωθούν ό,τι τους ενοχλεί είναι διεστραμμένοι. Δε μπορεί 

ένας κανονικός, ένας λογικός άνθρωπος να σκεφτεί αυτό το νέο Πειθαρχικό 

Δίκαιο. Συνεπώς πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε, πρέπει να τους 

εμποδίσουμε γιατί με το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο θα μας τσακίσουν. 

Θέλω να πω μια κουβέντα συνάδελφοι για το θέμα της ΕΡΤ. 

Ξέρετε, δεν είναι μόνο οι πολιτικές των μνημονίων που στέλνουν τους 

ανθρώπους στην ανεργία. Δεν είναι ο τρόπος που αποφασίστηκε και 

εξαγγέλθηκε το κλείσιμο της ΕΡΤ. Εγώ όταν είδα χτες τον Κεδίκογλου μου 

θύμισε το Ζουρνατζή και το Γεωργαλά. Αυτοί έμπαιναν σε τοίχους χωρίς 

δημοσιογράφους και διάβαζαν κατάπτυστα κείμενα για να κλείσουν οι 

Υπηρεσίες, να φυλακίσουν ανθρώπους.  
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Εγώ τρόμαξα χτες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο οι 

πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που υποκαθιστούν το Κοινοβούλιο. Δεν 

είναι ότι σταμάτησε η φωνή της Ελλάδας στον κόσμο. εγώ έχω γιο στο 

Εδιμβούργο κι ενημερωνόταν από την ΕΡΤ. Και οι ναυτικοί από την ΕΡΤ. Και 

στην Αυστραλία από την ΕΡΤ. Σήμερα πια αυτή η φωνή έχει σιγάσει Και δε 

μπορεί το συνδικαλιστικό κίνημα αυτό να το ανεχθεί και να το επιτρέψει.  

Αλλά λέω, δεν είναι μόνο αυτά. Συνάδελφοι χθες χάθηκε ένα 

κομμάτι απ’ τη ζωή μας. Εγώ επειδή είμαι και σε μια ηλικία μεγαλύτερη από 

πολλούς εδώ, μεγάλωσα με το «Θέατρο της Δευτέρας». Εγώ είδα το 

καλοκαίρι του ’70 μια συντροφιά που με συνοδεύει μέχρι τώρα και δε μπορώ, 

δεν πάει η ηθική μου, δεν πάει η αξιοπρέπειά μου να είμαι συνδικαλιστής, να 

μιλώ σ’ ένα τέτοιο ακροατήριο και να μην κάνω μία κουβέντα γι’ αυτό. Είναι 

ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο.  

Δε μπορεί συνδικαλιστής να μιλάει σ’ αυτό το ακροατήριο λες 

και μιλάει σε σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων. Η ΕΡΤ είναι μεγάλο θέμα. 

γι’ αυτό σας καλώ συνάδελφοι και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί να 

παλέψουμε αυτό το μεγάλο ζήτημα. Ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ο συνάδελφος Διαμαντάκος έχει το λόγο.  

Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ: Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, κ. Πρόεδρε, 

είμαι ο Διευθυντής της Δημοτικής Αστυνομίας Σπάρτης, είμαι Πρόεδρος ΟΤΑ 

Α’ Βαθμού Νομού Λακωνίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Νομαρχιακού 

Τμήματος της ΑΔΕΔΥ στο Νομό Λακωνίας και μέλος της Γραμματείας της 

Δημοτικής Αστυνομίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  

Θα ήθελα να μιλήσω κι εγώ για τη Δημοτική Αστυνομία και για 

το μέλλον της. Ζούμε μέσα σ’ ένα θολό τοπίο, σε μια εποχή κρίσης και 

τεράστιων αλλαγών στο δημόσιο τομέα. Ο ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας 

παραμένει ομιχλώδης σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πραγματικά έρμαιο της 

ορέξεως ορισμένων εκ των αιρετών οι οποίοι καθορίζουν ακόμα και την 

ατζέντα λειτουργίας της Υπηρεσίας κατά το δοκούν. 

Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες καλούμαστε να κάνουμε 

τη δουλειά μας με τεράστιες δυσκολίες. Είμαστε λοιπόν στο κρίσιμο εκείνο 

σταυροδρόμι που θα πρέπει να γίνουν σοβαρές θεσμικές αλλαγές κατά την 
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άποψή μου, θα πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι σ’ αυτές τις αλλαγές για να 

μπορούμε να έχουμε λόγο και ρόλο σε αυτές.  

Ο βιοϊστορικός κύκλος μιας Δημοτικής Αστυνομίας 

απαξιωμένης, πρέπει άμεσα να κλείσει. Δεν πάει άλλο. Στην παρούσα λοιπόν 

συγκυρία, ό,τι δεν είναι έτοιμο ν’ αλλάξει, απ’ ό,τι βλέπουμε δυστυχώς, οι 

συνθήκες το δείχνουν, πεθαίνει.  

Ας το καταλάβουμε λοιπόν έγκαιρα και ας σταθούμε στο ύψος 

των περιστάσεων, για να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι σε όλους τους 

συναδέλφους και στους πολίτες και άρα απαραίτητοι ως οντότητα, 

απογαλακτισμένοι από την ασφυκτική πίεση των αιρετών, που να λειτουργεί 

μέσα σ’ ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο το οποίο να μην αλλάζει από Δήμο ή από 

Δήμαρχο σε Δήμαρχο ή από Αντιδήμαρχο σε Αντιδήμαρχο, να το 

επεκτείνουμε.  

Σε αυτό θα συντελέσει ο σεβασμός των ιδίων προς τη δουλειά 

μας, την εμφάνισή μας, τη συμπεριφορά μας. Εδώ θα διαφωνήσω λίγο με το 

συνάδελφο το Θωμά Καραγιαννάκη, αν τα ράσα κάνουν τον παπά. Τα ράσα 

είναι απαραίτητα για να είσαι παπάς, δε θα πω τίποτε άλλο εγώ.  

Σε προσωπικό επίπεδο, με το να κάνω τη δουλειά μου σωστά, 

με ευπρέπεια και σεβασμό προς τον πολίτη, σε καμία των περιπτώσεων δε 

νιώθω ότι με καθιστά όργανο καταστολής. Μακριά από εμάς. Στο σημείο αυτό 

θα ήθελα να σας μεταφέρω και απόψεις πολλών συναδέλφων από την 

Ελλάδα με τους οποίους μιλώ, αναφέροντας όμως ενδεικτικά παραδείγματα 

γιατί δε μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, έχουν ειπωθεί πάρα πολλά από 

αυτά.  

Θα πάω στη μη ύπαρξη διακριτικών, στις στολές, η οποία 

δημιουργεί σύγχυση στους πολίτες και αρκετά λειτουργικά προβλήματα στην 

Υπηρεσία. Το έχω θέσει και θέμα στη Γραμματεία της Δημοτικής Αστυνομίας 

και πιστεύω ότι θα εξεταστεί. Η εξαίρεση των Δημοτικών Αστυνομικών όπως 

έχει γίνει για άλλους ενστόλους όσον αφορά τη διαδικασία του Αυτοφώρου, το 

οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς και των συνυπηρετήσεων, το 

ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας είναι εκ των ουκ 

άνευ, η μη ύπαρξη κεντρικού σχεδιασμού ενεργειών που αφορούν τις 

ασκούμενες αρμοδιότητες. 
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Πηγαίνουμε δηλαδή στην έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων αν 

μείνει το θεσμικό πλαίσιο ως έχει, γιατί μπορεί να δούμε τα πάντα. εγώ 

πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε τα πάντα. αλλά πρέπει να ξέρουμε το τι 

κάνουμε και να το κάνουμε όλοι το ίδιο, όλοι να είμαστε το ίδιο, να φαινόμαστε 

το ίδιο, να λειτουργούμε το ίδιο.  

Ακόμα, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, συμφωνούμε 

απόλυτα, και το επίδομα ευθύνης που αναφέρθηκαν. Βέβαια υπάρχουν άλλα 

προβλήματα τα οποία πρέπει να έχουν προβλεφθεί στις οργανικές διατάξεις, 

πιστεύω ότι μπορούμε να τα επιλύσουμε όλα αυτά.  

Ο σαφής καθορισμός του τρόπου επιλογής σε θέσεις ευθύνες, 

συνδεόμενος με σαφή, σταθερή ιεραρχική δομή και να προτείνω, ίσως ν’ 

ακουστεί και λίγο ρηξικέλευθο, ένα πλαίσιο κινητικότητας, αλλά πάντοτε με 

σύμφωνη γνώμη και αίτηση των ενδιαφερομένων συναδέλφων. Μόνο και 

μόνο τότε. Θα είναι δηλαδή σαφώς προσδιορισμένο. Όχι δηλαδή θα μας 

παίρνουν και θα μας πηγαίνουν όπου θέλουν. 

Αυτά σε γενικές γραμμές, δε θέλω να καταχραστώ άλλο το 

χρόνο σας. ελπίζω και προσδοκώ μια Δημοτική Αστυνομία αυτοδύναμη, στην 

υπηρεσία του πολίτη, που να εδράζεται σε σταθερές βάσεις, που να μην 

αποτελεί την Υπηρεσία που βρίσκεται απαξιωμένη και κατηγορούμενη στη 

γωνία των εξελίξεων που την αφορούν. Πάντοτε όμως μέσα από τις 

διαδικασίες της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε συνεργασία με τους υπολοίπους 

συναδέλφους των άλλων Υπηρεσιών, για την προάσπιση των δικαιωμάτων 

των πολιτών μέσα όμως από ένα νέο, διαφορετικό πρίσμα.  

Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ο συνάδελφος Παπαφίλης έχει το λόγο.  

Π. ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ: Καλησπέρα σας συνάδελφοι. Έχω την ευθύνη 

εκπροσώπησης των Δημοτικών Αστυνομικών του πολεοδομικού 

συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και δουλεύω, όπως η πλειοψηφία από σας, 

κάθε μέρα έξω στο δρόμο.  

Αυτά που είχαμε ετοιμάσει σα Σωματείο τα έχουν καλύψει όλοι 

οι υπόλοιποι που μίλησαν. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι εδώ και 2,5-3 

χρόνια, η μόνη οδός που βρήκαμε για να προστατεύσουμε τους συναδέλφους 

και την ακεραιότητα της δουλειάς μας, είναι συγκροτημένα, τεκμηριωμένα, 
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εγγράφως, να ετοιμάσουμε κείμενα και να τα στείλουμε σε όλες τις 

υπερκείμενες αρχές, είτε αυτές είναι δημόσιες, εκεί που υπαγόμαστε, στο 

Υπουργείο, η αποκεντρωμένη Διοίκηση κτλ. είτε τα συλλογικά θεσμικά όργανα 

που μας εκπροσωπούν. 

Πέρυσι, όταν βρεθήκαμε στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. μιλήσαμε με το 

Σωματείο Δημοτικών Αστυνομικών Αθηνών, τότε δεν υπήρχε η Γενική 

Γραμματεία και μαζί ένα πλαίσιο αιτημάτων το προωθήσαμε, τεκμηριωμένα 

όμως, με μελέτη που έκαναν συνάδελφοί μας για το επίδομα επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας που είχαμε συγκεκριμένα νομικά παραδείγματα με 

πραγματικά ρεαλιστικά νούμερα και αριθμούς και συγκεκριμένη επιστημονική 

βιβλιογραφία.  

Αυτό λοιπόν απετέλεσε απ’ ό,τι μάθαμε μετά, τη βάση και στην 

επικοινωνία που είχε το ΣΔΑΘ με τον Υπουργό και μετά στον αγώνα που 

έκανε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Η πρότασή μας, για να βγει κι ένα συμπέρασμα και το 

προτείνουμε εδώ σαν ΣΔΑΘ, είναι απλή: Μέχρι τέλος του μηνός, μέχρι 30 

Ιουνίου, όλοι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί, είτε εγγράφως μέσω των μεγάλων 

Σωματείων ή των μικρότερων είτε μέσω των blogs που έχουμε, να 

υποβάλλετε εγγράφως τεκμηριωμένες προτάσεις.  

Το Υπουργείο, η Γενική Γραμματεία, αν δεν έχει μασημένη 

τροφή, δε θα βρει το χρόνο μέσα στις συνθήκες αυτές ν’ ασχοληθεί σοβαρά με 

κάποιο θέμα. δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση. Ετοιμάστε τα χαρτιά, κάντε τις 

προτάσεις σας Ακόμη κι αν διαφωνούμε, αν κάποιοι από μας πιστεύουμε ότι 

είμαστε Αστυνομικοί, κάποιοι ότι είναι Δημοτικοί Υπάλληλοι, μ’ επιχειρήματα.  

Κλείνοντας, για να έχετε το στίγμα του ΣΔΑΘ, είμαι Δημοτικός 

Υπάλληλος, ασκώ αστυνομικά καθήκοντα, αυτό συμπεριλαμβάνει πολλές 

φορές και το στοιχείο του καταναγκασμού, των ολίγων προς όφελος των 

πολλών. Αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι είμαι Δημοτικός Υπάλληλος και 

συνδικαλιστικά υπάγομαι και εκπροσωπούμαι από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Και 

αυτή τη συνδρομή θα ζητήσω. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ευχαριστούμε συνάδελφε. Το λόγο έχει ο 

συνάδελφος Πανταζής.  

Ν. ΠΑΝΤΑΖΗΣ: Συνάδελφοι είμαι από τη Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας. Θα 

ήθελα σήμερα με αφορμή την ημερίδα να ζητήσω από την Ομοσπονδία, για 
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όλους τους Δημοτικούς Υπαλλήλους αλλά πιο πολύ για μας που έχουμε ένα 

μεγαλύτερο πρόβλημα, που ανά πάσα στιγμή μπορούμε να βρεθούμε 

κατηγορούμενοι από οποιονδήποτε πολίτη και αυτομάτως, μέχρι να 

εκδικαστεί η υπόθεση βρισκόμαστε σε διαθεσιμότητα.  

Θα πρέπει να περάσει μια πρόταση η οποία να λέει ότι βεβαίως 

εάν καταδικαστεί, να υπάρχει αργία, να υπάρχουν όλα αυτά. Δεν έχω 

πρόβλημα, δε σοκάρομαι με την απόλυση αν κάποιος είναι επίορκος ή δεν 

ξέρω τι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δε μπορεί με μια μήνυση να βρίσκεται ο 

άλλος σε διαθεσιμότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.  

Επίσης, θα ήθελα να πω ότι σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο 

πρόβλημα στο νομικό πλαίσιο της Δημοτικής Αστυνομίας. Είναι κενό, 

διάτρητο, χωρίς να ξεκαθαρίζει αρμοδιότητες. Ξέρετε πολύ καλά ότι όσες 

αποφάσεις παίρνονται και γνωμοδοτήσεις βγαίνουν από τις Νομικές 

Υπηρεσίες των Δήμων, οι γνωματεύσεις αυτές  ισχύουν μέχρι την πόρτα του 

κτιρίου. Ούτε μπορούν να φτάσουν στο άλλο κτίριο του Δήμου. Η ισχύς τους 

είναι μέχρι εκεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η 

πραγματικότητα.  

Τώρα, να ξεκαθαρίσουμε τι είμαστε: Δημοτικοί Υπάλληλοι ή 

Αστυνομικοί. Στρέφομαι σ’ αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορεί να είναι 

Αστυνομικοί. Επειδή είμαι λίγο πιο μεγάλος από σας, θα πω ότι δύο φορές οι 

της ΕΛΑΣ χρησιμοποίησαν τα όπλα και οι δύο έχουν καταστραφεί. Ο πρώτος 

ήταν ο Μελίστας με τον Καλτεζά και ο άλλος ήταν ο Κορκολόπουλος με το 

Γρηγορόπουλο.  

Άρα λοιπόν, επιτακτική ανάγκη, μακριά τα όπλα από μας. Και 

θα σας το πω λίγο πιο πρακτικά για να γίνει κατανοητό: Εάν υποθέσουμε ότι 

εγώ αυτή τη στιγμή αποφασίσω να κάνω μια ληστεία σε μια Τράπεζα, ποιον 

θα χτυπήσω, τον Ταμία ή το σκοπό; Εύλογη είναι η απάντηση, θα χτυπήσω 

το σκοπό. Με τον σκοπό είχα προηγούμενα; Όχι. Άρα λοιπόν, βάλτε το καλά 

στο μυαλό σας, τα όπλα δε ρίχνουν σφαίρες, τραβάνε σφαίρες. Και ουαί κι 

αλίμονο, σας λέω και πάλι, όποιος κάνει χρήση του όπλου που θέλει.  

Γι’ αυτό λοιπόν μακριά από μας απόψεις και θέσεις ότι ντε και 

καλά είμαστε Αστυνομικοί. Βεβαίως, ασκούμε αστυνομικά καθήκοντα 

αυξημένα. Το αν θα είναι σεβαστός ο εργαζόμενος στους δημότες  ή όχι, είναι 
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προσωπική η ευθύνη του καθενός. Εάν δεν έχει μάθει να σέβεται τον εαυτό 

του, επειδή άκουσα και τον τρόπο ενδυμασίας ή όχι, εάν δε σέβεται τον εαυτό 

του δεν πρόκειται να τον σεβαστεί με χίλιους νόμους και χίλιες διατάξεις.  

Είναι λοιπόν στο χέρι μας να κρατήσουμε την αξιοπρέπεια και 

σαν Υπηρεσία και σαν άτομα. Αυτά ήθελα να πω, σεβόμενος και το χρόνο. 

Και επιμένω ότι σήμερα υπάρχει η χρυσή τομή, η χρυσή ευκαιρία, εάν δεχθώ 

και δεν είμαι κακοπροαίρετος, και τη βούληση της Κ.Ε.Δ.Ε. όπως 

διατυπώθηκε από πλευράς του Προέδρου της, να μπορέσουμε να πιέσουμε 

κάποιες καταστάσεις.  

Έλεγα για το νομικό πλαίσιο πριν. Απλά θα σας πω ένα 

πράγμα: Αυτοί στο Υπουργείο μέσα και μάλιστα με ονοματεπώνυμο, κατόπιν 

γνωμάτευσης της κας Γιαβή, ο προηγούμενος Διευθυντής της Δημοτικής 

Αστυνομίας είναι σε αργία. Γιατί έβγαλε μια γνωμοδότηση την τελευταία 

στιγμή ότι οι μηνύσεις οι οποίες γίνονται από τα Αστυνομικά Τμήματα δεν 

προσμετρώνται στις λεγόμενες τρεις που λέμε για αφαίρεση, άρα λοιπόν 

υπήρξε τριμελής άσκηση καθήκοντος. Και ο συνάδελφος σήμερα είναι σε 

διαθεσιμότητα. Σας ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Κόσσυβας 

Αποστόλης έχει το λόγο.  

Α. ΚΟΣΣΥΒΑΣ: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Πρόεδρος των Δημοτικών 

Αστυνομικών Αθήνας.  

Το πρώτο πράγμα που θέλω να ξεκινήσω είναι με το ίδιο θέμα 

της ημερίδας: «Στην υπηρεσία του πολίτη ή μηχανισμός καταστολής;». Γιατί 

σηκώνουμε ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει; Γιατί σηκώνουμε το θέμα και 

μιλάμε τόση ώρα για την καταστολή; Έχετε κάποιες πληροφορίες; Τι μιλάμε 

δηλαδή; Ήρθαμε εδώ ν’ αποφασίσουμε το αν θα γίνουμε ΜΑΤ ή αν θα πετάμε 

χαρταετό ή αν θα γίνουμε Υπηρεσία Πρασίνου;  

Ενδιάμεσοι τρόποι δεν υπάρχουν; Τα ερωτήματα αυτά είναι 

που θα έπρεπε να τεθούν σήμερα; εμένα με νοιάζει πώς θα κατοχυρώσω την 

εργασία μου, πώς θα κατοχυρωθεί ο θεσμός μου, πώς δε θα βρεθώ εκτός 

Υπηρεσίας ή στο δρόμο. Αυτά είναι τα ουσιαστικά προβλήματα που πρέπει να 

συζητήσουμε, αυτά συζητάμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτά καθημερινά 
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απασχολούν τους συναδέλφους μας και αυτά έπρεπε να μεταφέρουμε εδώ 

μέσα.  

Τι θέλουμε τελικά αυτή η Δημοτική Αστυνομία να είναι; άκουσα 

για Ειδική Υπηρεσία. Να γυρίσουμε στο ’82. Εμείς πιστεύουμε ως Αθήνα ότι ο 

θεσμός μας πρέπει να κατοχυρωθεί μέσα από αρμοδιότητες. Και γιατί το λέμε 

αυτό; Έρχομαι στα λόγια του Προέδρου: Είπε ότι θα διεκδικήσουμε το 

επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. Πώς θα το διεκδικήσεις;  

Θα διεκδικήσουμε εμβολιασμό γιατί οι Δημοτικοί Αστυνομικοί 

κινδυνεύουν έξω από νοσήματα και διάφορα άλλα από τις επαφές που έχουν 

με τους διαφόρους φορείς νοσημάτων. Πώς θα το διεκδικήσεις; Τι θα έχεις 

πίσω σου να πεις; Διεκδικώ αυτό γιατί έχω επικίνδυνη δουλειά; Πώς; Με 

αρμοδιότητες.  

Στους καιρούς που ζούμε, είναι πολύ σοβαρό ολίσθημα να λέμε 

ότι δε θέλουμε αρμοδιότητες. Γιατί να υπάρχουμε τότε; Πώς όμως 

αρμοδιότητες; Με ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο. Από το Α μέχρι το Ω, που να 

κατοχυρώνει και να διασφαλίζει την αξιοπρέπειά μας ως εργαζόμενοι έξω. 

Αυτά ζητάμε, αυτά πρέπει να συζητήσουμε εδώ. Ποιο μπούσουλα θ’ 

ακολουθήσουμε;  

Μέχρι στιγμής έγιναν ιστορικές αναδρομές και αναλωθήκαμε σε 

λεπτομέρειες στο τι θα γίνει με το γνήσιο της υπογραφής, στο τι έχει 

υπογραφεί με τη Γιαβή, στο τι έχει γίνει στο παρελθόν, στο τι έχει γίνει το ’95. 

Εμένα μ’ ενδιαφέρει αν θα συνεχίσω να υπάρχω ως Δημοτικός Αστυνομικός. 

Μακριά από μας η καταστολή, το ξαναλέω. Αλλά θέλουμε ισχυροποίηση του 

θεσμού μας. Το 2004 προσλήφθηκα. Δημοτικός Αστυνομικός, Ειδικός 

Ανακριτικός Υπάλληλος. Αυτά ξέρω.  

Όλοι εσείς μπήκατε αλλιώς; Πώς γίνεται; Συζητάμε τ’ 

αυτονόητα; Πλάνο διεκδίκησης υπάρχει από την Ομοσπονδία; Υπάρχει πλάνο 

από την Ομοσπονδία αν θα βρεθούμε να ερωτηθούμε ή αν θα βρεθούμε 

απέναντι σε αξιολόγηση συναδέλφων; Εμείς έχουμε. Έχουμε μπει με ΑΣΕΠ, 

πήγαμε στις Σχολές 6 μήνες, δώσαμε εξετάσεις στο τέλος των Σχολών για το 

αν θα κρατηθούμε ή όχι. αυτά τα πλάνα υπάρχουν;  

Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα συνάδελφοι. Κι εδώ πέρα εγώ 

πίστευα ότι θα βρούμε έναν μπούσουλα, μια κατεύθυνση για το τι θέλουμε να 
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είμαστε. Και να πει ο καθένας τα επιχειρήματά του με τις όποιες διαφορές. 

Διαφορές υπάρχουν, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Θα έπρεπε να καταλήξουμε όμως.  

Μιλάμε για ενιαίο τμήμα, σας μίλησε και ο Θάνος Τάτσης πριν. 

Γιατί; Για να ισχυροποιήσουμε αυτό το θεσμό. Τον οποίο δε θέλουμε εμείς. και 

σας το λέω ξεκάθαρα, να γίνει ΕΛΑΣ. Γιατί είναι σα να σβήνουμε ό,τι έχουμε 

κάνει στο παρελθόν γι’ αυτό το θεσμό. Θέλουμε ισχυρό το θεσμό της 

Δημοτικής Αστυνομίας. Και τίποτε άλλο. Γι’ αυτό το οποίο μπήκαμε. Δημοτική 

Αστυνομία, Ειδικοί Ανακριτικοί Υπάλληλοι. Τι ήρθαμε να πούμε;  

Αυτό που θέλω να καυτηριάσω είναι για τη Γραμματεία. Είμαστε 

το Σωματείο της Αθήνας. Ουδέποτε στάλθηκε στο Σωματείο μας από τη 

Γραμματεία που δεν ξέρουμε πώς ορίστηκε, πώς διορίστηκαν αυτά τα μέλη, 

να τους κάνουμε προτάσεις, από πού αντλούν αυτές τις προτάσεις, ποιους 

εκπροσωπούν. Πού ξέρω εγώ αν αυτή η πρόταση που κάνουν 

ανταποκρίνεται στην πλειοψηφία ή στη μειοψηφία; Αυτά δεν είναι σοβαρά 

ζητήματα. Κι εδώ θέλω την απάντηση της Ομοσπονδίας.  

Πώς γίνεται, οι εισηγήσεις της Γραμματείας και οι προτάσεις 

που γίνονται, από πού αντλούνται αυτές; Συζητήθηκε με κανένα Διοικητικό 

Συμβούλιο; Έστειλαν έντυπα ή φαξ στα Διοικητικά Συμβούλια να πουν 

«καταθέστε προτάσεις»; Όχι.  

Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι καλό είναι να 

προσπαθούμε να συμμετέχουμε όσο περισσότεροι Δημοτικοί Αστυνομικοί στις 

Επιτροπές και ν’ ακούγεται η φωνή μας, είτε λέγεται Τάτσης Θάνος είτε 

λέγεται Θωμάς Καραγιαννάκης είτε οποιοσδήποτε άλλος. Αλλά Δημοτικός 

Αστυνομικός. Εδώ καταντήσαμε να έχουμε αντιπαράθεση με την Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α. γιατί μπήκε άλλος ένας Δημοτικός Αστυνομικός μέσα στην Επιτροπή.  

Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Θα πρέπει όλοι μαζί από 

κοινού, πλάι-πλάι να πολεμήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τι πρέπει να έχουμε, 

ποιο μπούσουλα, πώς κατοχυρώνουμε την εργασία μας. Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Βαρελάς 

Πέτρος έχει το λόγο.  

Π. ΒΑΡΕΛΑΣ: Καλησπέρα. Να σας δηλώσω ότι αισθάνομαι λίγο 

μουδιασμένος σε αυτό το βήμα. Είμαι Δημοτικός Αστυνομικός που υπηρετεί 

ως δικυκλιστής στο 6ο Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα και τυγχάνει να έχω 
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Προϊστάμενό μου τον κ. Θωμά Καραγιαννάκη που είναι εδώ μαζί μας αυτή τη 

στιγμή.  

Είμαι μουδιασμένος γιατί βρίσκομαι σε μια ημερίδα που 

διάβασα όταν μου δόθηκε το βήμα που έχω αυτή τη στιγμή μέσω του 

Διοικητικού Συμβουλίου που είμαι εκλεγμένος, ότι αυτή η ημερίδα θα είναι για 

τη Δημοτική Αστυνομία. Για μένα, αν εξαιρέσουμε αυτά που άκουσα από τους 

συναδέλφους της Αθήνας, τον κ. Κόσσυβα και τον κ. Τάτση, τίποτε άλλο δεν 

ήταν για τη Δημοτική Αστυνομία.  

Όλα τα υπόλοιπα είχαν απόλυτο δίκιο και πολύ βάσιμους 

λόγους οι άνθρωποι που τα είπαν και σέβομαι μέχρι κεραίας κάθε τοποθέτηση 

για το ευρύτερο Δημόσιο και τα προβλήματα, αλλά αυτά δεν είναι Δημοτική 

Αστυνομία.  

Ακούσαμε πολλές απόψεις και αισθάνομαι μουδιασμένος γιατί 

έχουμε ένα τρελό ερώτημα: Θέλω να σας καταθέσω ότι υπάρχει μια ομάδα 

λοιπόν ανθρώπων που εγώ εκπροσωπώ στην Αθήνα και μέσω του 

διαδικτύου που μας έχει ανοίξει λίγο τα φτερά, αισθάνομαι ότι εκπροσωπώ 

απ’ όλη την Ελλάδα, οι οποίοι βλέπουν τη Δημοτική Αστυνομία εντελώς 

διαφορετικά και θα προσπαθήσω στα λίγα λεπτά που θα μου δώσει το 

Προεδρείο να σας συνοψίσω τη δική μας οπτική γωνία και να την κάνετε ό,τι 

πραγματικά επιθυμείτε.  

Η Δημοτική Αστυνομία μπορεί και θα έπρεπε να είναι 

κατασταλτικός μηχανισμός δίπλα στον πολίτη. Αυτά εδώ μπορεί να πάνε μαζί  

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)  

Π. ΒΑΡΕΛΑΣ: Η Δημοτική Αστυνομία αποτελείται από Δημοτικούς 

Υπαλλήλους όπως ακριβώς ο Αστυνομικός, ο Λιμενικός και ο Πυροσβέστης 

είναι δημόσιος υπάλληλος στη χώρα μας, αποτελείται από Δημοτικούς 

Υπαλλήλους με την ειδική ανακριτική αρμοδιότητα. 

Εδώ, απευθυνόμενος μόνο στον Πρόεδρο και στο Προεδρείο 

της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., το να έχεις μέσα στους Δήμους τα τελευταία χρόνια 

ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους να τους έχεις μέσα στα σπλάχνα σου, να 

είναι μια αμιγέστατη Υπηρεσία και με μόνιμους ανακριτικούς υπαλλήλους, 

μόνιμους σαν κατοχύρωση, θα έπρεπε να είναι μέχρι σήμερα που μιλάμε το 

μεγαλύτερο όπλο της Ομοσπονδίας για όλα τα ζητήματα.  



Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – 12/6/2013 

 72 

Ο ειδικός ανακριτικός υπάλληλος λοιπόν έχει συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες, καθήκοντα και πολλά άλλα πράγματα. προβλέπονται από 

κάποιους νόμους, έχει γίνει μια τεράστια αναφορά εδώ από τους 

συναδέλφους, έχω κρατήσει πολλές σημειώσεις, δε μπορώ να τα 

συγκεντρώσω γιατί είμαι και πολύ άπειρος σε αυτά τ’ ακροατήρια, θέλω να 

σας πω μόνο μερικά σημεία που παραλήφθηκαν. 

Ο ειδικός ανακριτικός υπάλληλος έχει ένα μεγάλο ευαγγέλιο το 

οποίο αφορά όλη τη χώρα. Είναι ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ορίζει 

ξεκάθαρα στα σημεία από 3731 μας παραπέμπει εκεί, τι πρέπει να κάνει και τι 

δεν πρέπει να κάνει ο Δημοτικός Αστυνομικός ως ειδικός ανακριτικός 

υπάλληλος. Από εκεί θα μπορούσε να ξεκινήσει και να τελειώσει το μπέρδεμα 

και το ξεμπέρδεμα του οποιουδήποτε. 

Θέλω να σας τονίσω βασιζόμενος και στο σχόλιο της 

συναδέλφου που εγώ το δέχομαι, ότι αν η απόφαση που μπορεί να ληφθεί 

ποτέ από μια Ομοσπονδία είναι να βγάλουμε το οποιοδήποτε είδος στολής, 

που συμφωνώ με το Διευθυντή ότι η στολή κάνει το Δημοτικό Αστυνομικό και 

να βάλουμε ένα κουστούμι και να γίνουμε Ειδική Υπηρεσία όπως στο 

παρελθόν, αν αυτό βγει σαν πόρισμα από τους Δημοτικούς Αστυνομικούς 

που δεν ξέρουμε πόσοι είναι σε όλη την Ελλάδα, και καταλήξουμε εκεί πέρα, 

εμείς θα το δεχτούμε.  

Δεν είμαστε κολλημένοι, απλά σας δείχνουμε ότι υπάρχει κι 

άλλος δρόμος. Η Δημοτική Αστυνομία θα έπρεπε μέχρι σήμερα και με τη 

συμβολή του Προέδρου να έχει ιδρυθεί σε Σώμα Δημοτικών Αστυνομικών 

Ελλάδας. Αυτό θα έλυνε αυτομάτως, εν τη γενέσει τους, όλα τα προβλήματα 

και όλες τις ερωτήσεις που έχετε θέσει τόσες ώρες εδώ πέρα.  

Θα βοηθούσε το κ. Ζυγούρη σα Νομικό, θα βοηθούσε τον κ. 

Θωμαϊδη στην τοποθέτηση που έκανε πολύ σωστά και χρονικά και επί της 

ουσίας, για μένα που τον άκουσα πρώτη φορά. Θα βοηθούσε σε όλα τα άλυτα 

μέχρι σήμερα προβλήματα και θα λύνονταν απευθείας με τη συμβολή των 

Δημοτικών Αστυνομικών. Μην τρομάζετε, Σώμα είναι και οι πρόσκοποι. Το 

ξέρετε; Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.  

Αυτοί δε φοβούνται που είναι Σώμα, εμείς γιατί φοβόμαστε; 

Φοβόμαστε μέχρι και να το πούμε. Δεν είναι τρομερό, δεν είναι φοβερό. Ζούμε 
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σε μια εποχή που μας τελειώνουν με κάθε τρόπο. Αν η Δημοτική Αστυνομία 

δε θωρακιστεί και δε βαδίσει σε ευρωπαϊκό δρόμο, σε ευρωπαϊκή Δημοτική 

Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία θα ξεψυχήσει. Θα πεθάνει γιατί θα βρουν 

πάτημα στην Ελληνική Αστυνομία. 

Θέλω να υπενθυμίσω ότι οι αρμοδιότητες από τις 28 που 

αναφέρατε, οι 27 είναι της ΕΛΑΣ, είναι το πάρεργο που ανέφερε κάποιος. 

Εμείς το πάρεργο το δεχόμαστε, αρκεί να το κάνουμε σωστά. Και πρέπει να 

το κάνουμε.  

Τέλος, αν μου επιτρέπει ο κ. Πρόεδρος, θα ήθελα να του 

καταθέσω ενώπιον όλων ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και προτάσεις για τη 

Δημοτική Αστυνομία που βγαίνει από τους ανθρώπους που σας είπα. Κάποιοι 

άνθρωποι έχουν καθίσει κι έχουν εργαστεί σ’ αυτό. Σας το καταθέτω και 

εύχομαι τα καλύτερα για την Υπηρεσία μας. Να είστε καλά.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Το λόγο έχει ο συνάδελφος Αναστάσιος 

Γκούμας.  

Α. ΓΚΟΥΜΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δουλεύω στο Δήμο Αθηναίων, έχω 

προσληφθεί από το 2004 και μέχρι το 2010 δούλευα σε εξωτερικές 

Υπηρεσίες. Έπειτα από ένα πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας 

το οποίο αντιμετωπίζω μέχρι και σήμερα, εργάζομαι στο Γραφείο Νομοθεσίας.  

Δεν ξέρω από πού ν’ αρχίσω μ’ αυτά που έχω ακούσει σήμερα. 

Ο καθένας ονειρεύεται κάτι. Κρατήστε αυτή την εικόνα. Δεν έχω ακούσει από 

κανένα μέχρι τώρα μία πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει στην κοινωνία μας. 

Θα κάνω μια μικρή παρένθεση για την ΕΡΤ την οποία θα τη χρησιμοποιήσω 

ως παράδειγμα.  

Η ΕΡΤ έκλεισε χτες με μια απόφαση αστραπιαία, «σε 6 ώρες 

κύριοι θα είστε κλειστοί». Αυτό που δεν είπε κανείς από τους συνομιλητές, απ’ 

όλους που ήταν εδώ, ήταν ότι χτες ταυτόχρονα ή προχθές, ναυάγησε και η 

σύμβαση για τη ΔΕΠΑ, στο οποίο τι συνέβαινε: 1,5 δις ευρώ έλλειμμα στον 

προϋπολογισμό. Ταυτόχρονα το ελληνικό κράτος έχει ζητήσει 2.500 με 3.000 

απολύσεις μέχρι το τέλος Ιουνίου.  

Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί η χρυσή τομή. Ο προϋπολογισμός 

της ΕΡΤ κύριοι, ο μηνιαίος, είναι 350-360 εκατομμύρια ευρώ. Εάν βάλετε αυτά 

τα λεφτά Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, είναι τα λεφτά που έλειπαν 
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για το ελληνικό κράτος. Καλύψανε λοιπόν με μια κίνηση ρουά ματ και τις 

απολύσεις και τα λεφτά που λείπανε. Εσείς πιστεύετε ότι θα σταματήσει να 

κόβεται το χαράτσι που είπε ο κ. Κεδίκογλου; Θα το δούμε..  

Άκουσα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και δεν ισχύουν γιατί 

καλώς ή κακώς αναλάβαμε ένα διαλυμένο Γραφείο, το Γραφείο Νομοθεσίας 

και το έχουμε φέρει να έχουμε φτάσει να είμαστε το δεξιό χέρι του Διευθυντή 

της Υπηρεσίας μας. Κάνουμε το support σε πάρα πολλούς Δήμους. Πάρα 

πολλοί από τους συναδέλφους τους οποίους συναντάω, τηλεφωνούν 

καθημερινώς και ζητάνε νομική βοήθεια ή πληροφορία από το Δήμο 

Αθηναίων, και πιο συγκεκριμένα το δικό μας Γραφείο.  

Θα πάω κατευθείαν στα σοβαρά: Το κομμάτι το οποίο αφορά 

τα Αυτόφωρα. Πράγματι, όπως είπε και ο κ. Βαρελάς ο οποίος έχει απόλυτο 

δίκιο, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Είμαστε υποχρεωμένοι κύριοι, στην 

αυτόφωρη διαδικασία. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δεν το αρνείται κανένας. Έτσι 

ακριβώς είναι. Ταυτόχρονα λοιπόν από το Διοικητικό Προϊστάμενο που 

έχουμε, το Δήμαρχο, έχουμε κι έναν ποινικό Προϊστάμενο αν θέλετε, τον 

Εισαγγελέα Υπηρεσίας και δη μάλλον, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 

Διαφωνεί κανείς σ’ αυτό που λέω μέχρι τώρα; 

Με γνωμοδότησή του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, το 

448/2010 και κατόπιν αιτήσεως της Ελληνικής Αστυνομίας, περιγράφει στο 

συμπέρασμα 2 ότι «τα αυτόφωρα πλημμελήματα και κακουργήματα θα 

γίνονται με την πλήρη ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας». Τι πρέπει να κάνει 

λοιπόν ο Δημοτικός Αστυνομικός; Να φωνάξει το 100. Αυτή είναι η δουλειά 

σου. Μέχρι εκεί καλύπτεσαι.  

Από κει και πέρα είναι αυτό που είπε ο κ. Ασκούνης, πάρα 

πολύ σωστά: «Κύριοι, εγώ δε θα πάρω κανένα πολιτικό κόστος, κανένα 

μπελά στο κεφάλι μου να εμφανίσω άτομα ανεξέλεγκτα. Ο καθένας είναι 

υπόλογος των πράξεών του. Είναι κακό όμως με τις πράξεις μας να 

στοχοποιούμε μια ολόκληρη Υπηρεσία. Το κομμάτι της στολής, 

αντιπαρέρχομαι το κομμάτι ότι τα οικονομικά όλων των Δήμων είναι χάλια. Και 

είναι χάλια διότι όπως είπε και ο κ. Σγουρός, ο κ. Περιφερειάρχης, δε μπορείς 

να δίνει αρμοδιότητες χωρίς να δίνεις χρήματα.  
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Ο κόσμος και η κοινωνία που ζούμε βλέπετε ότι ακόμα και 

άνθρωποι που είναι καταστηματάρχες αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές 

τους στους Δήμους, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και είναι 

λογικό και επόμενο πράγματα όπως οι στολές όπως και κάποια άλλα 

πράγματα να μένουν πίσω.  

Ο κ. Αναγνωστόπουλος είναι εδώ, όπως αναφέρθηκε και πριν 

έχει γίνει πρόταση ολοκληρωμένη για το τι θα γίνει με τις στολές και να βρεθεί 

μια χρυσή λύση. Σίγουρα το να εμφανίζεται κάποιος συνάδελφος ο οποίος 

είναι ατημέλητος έξω δεν είναι σωστό. Θεωρώ και πιστεύω ότι ο χαρακτήρας 

του συναδέλφου έξω είναι πάνω απ’ τη στολή του κύριοι.  

Δηλαδή εάν εγώ σας έρθω ντυμένος στην πένα και σας μιλήσω 

εσάς κ. Κουτσούκη ο οποίος είστε εκείνη τη στιγμή ένας παραβάτης με 

άσχημο και εριστικό τρόπο, έχω απομειώσει τον εαυτό μου κι έχω διαλύσει 

την εικόνα μου σα σοβαρού ανθρώπου. Η στολή λοιπόν είναι η εικόνα σας. θ’ 

αναφερθώ και στα όλα και στα γκλομπ και στις χειροπέδες και στις πρακτικές.  

Γκλομπ και χειροπέδες: Οι χειροπέδες κύριοι θεωρούνται μέτρα 

δέσμευσης. Δεν απαγορεύονται. Αν όμως δημιουργήσουν τραυματισμό 

θεωρούνται όπλα. Διώκοντα σε βαθμό κακουργήματος. Το γκλομπ 

περιγράφεται στο νόμο περί όπλων ως όπλο. Εάν χρησιμοποιηθεί διώκεται σε 

βαθμό κακουργήματος.  

Μ’ έχουν καλύψει οι άλλοι συνάδελφοι. Εγώ θα σας κάνω μια 

κίνηση κύριοι. Το μεγαλύτερο όπλο που έχετε έξω είναι το μυαλό σας. είστε 

κύριοι των πράξεών σας έξω. Θα κρίνετε και θα είστε πάντα επιφυλακτικοί. 

Δεν ξέρετε ποτέ με ποιον μιλάτε, δεν ξέρετε ποτέ τι θα συναντήσετε μπροστά 

σας. συναντήσεις που έχουμε κάνει πρωτοποριακές με την Εισαγγελία 

Αθηνών, με την κα Θεοδωροπούλου, την υπεύθυνη Εισαγγελέα Ακροάσεων, 

την κα Βλάχου, την Εισαγγελέα η οποία είναι υπεύθυνη για τις εσωτερικές 

υποθέσεις και για τα ένδικα μέσα. Είναι ξεκάθαροι άνθρωποι.  

Και αν μου πει κάποιος ότι η εγκύκλιος, η γνωμοδότηση του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ότι είναι μια γνώμη, σας παραπέμπω στην 

εγκύκλιο την τελευταία που έβγαλε πριν από λίγο, διαβάστε την. Ο 

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δίνει εντολή πια, εντολή και όχι γνώμη, ότι στη 
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διαδικασία του Αυτοφώρου θα γίνεται αυτό το πράγμα που περιγράψαμε πριν 

από λίγο.  

Σας ευχαριστώ πολύ, να σας έχει ο θεός καλά όλους και να 

είστε καλά στην υγεία σας.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ο συνάδελφος Δερλερές Κωνσταντίνος έχει 

το λόγο.  

Κ. ΔΕΡΛΕΡΕΣ: Συνάδελφοι είμαι Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων 

ΟΤΑ Νομού Λευκάδος και συνάδελφος Δημοτικός Αστυνόμος. Κατ' αρχήν μια 

πολύ μικρή εισαγωγή επειδή ο συνάδελφος είναι με το πιστόλι στο κεφάλι για 

το χρόνο: ΕΡΤ: Αυτό που δεν άκουσα είναι κάποιος να καυτηριάζει τη στάση 

των ιδιωτικών καναλιών στα χθεσινά πεπραγμένα. 

Χθες στην Αγία Παρασκευή γινόταν πόλεμος και βλέπαμε 

Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής. Θα πρέπει νομίζω η Ομοσπονδία να πάρει θέση 

σ’ αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έκαναν απεργία.  

Κ. ΔΕΡΛΕΡΕΣ: Η απεργία είναι ένα εργαλείο που πρέπει να μάθουμε να 

χρησιμοποιούμε Πρόεδρε. Αυτά είναι κωλοτούμπες του χειρίστου είδους και 

θα ήθελα όταν αύριο θα καίγεται το δικό μας το σπίτι να έχουμε κάποια 

κανάλια να το δείχνουν. 

Συνεχίζω στα ουσιαστικά τα δικά μας. Είχαμε κάνει μια ημερίδα 

για τη Δημοτική Αστυνομία πριν από κάποια χρόνια, ήμαστε όλοι μικρότεροι, 

είχε γίνει ένας φοβερός χαμός, βγάλαμε τα μάτια μας και είχαμε πει στο τέλος 

φεύγοντας ότι ουσιαστικές προτάσεις δεν ακούστηκαν. Σήμερα νομίζω τα 

πάμε λίγο καλύτερα. Δηλαδή ακούστηκαν κάποια πράγματα επί της ουσίας, 

θα περιμένω ν’ ακούσω και τους υπόλοιπους συνομιλητές γιατί ας μου 

επιτρέπουν οι προηγούμενοι, δε θέλω να τους θίξω αλλά εμένα μ’ ενδιαφέρει 

ν’ ακούσω τους ανθρώπους που αύριο το πρωί έχουν υπηρεσία στο δρόμο.  

Γιατί από αυτούς που μίλησαν ελάχιστοι ήταν αυτοί που αύριο 

θα είναι στο δρόμο. Δεν είναι μομφή αυτή, σίγουρα θέλω ν’ ακούσω και τους 

υπολοίπους, αλλά μ’ ενδιαφέρει ν’ ακούσω εσάς, εμάς που είμαστε στο 

δρόμο. 

Όσον αφορά τις προτάσεις, θα πω κάποια πράγματα 

επιγραμματικά για να μην καταχραστώ το χρόνο: Ουσιαστική νομική 
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εκπροσώπηση: Όποιος έχει μπλέξιμο και τραβήχτηκε στον Εισαγγελέα, 

καταλαβαίνετε τι συζητάμε. Χρειαζόμαστε ουσιαστική νομική εκπροσώπηση 

από τους Δήμους μας. Ενιαία στολή. Είπαμε πολλά για τη στολή.  

Εγώ αυτό που βλέπω γυρνώντας ανά την Ελλάδα είναι ότι σε 

μια Δημοτική Αστυνομία οι συνάδελφοι φοράνε σιέλ μπλουζάκι με γιακά και 

παντελόνι με τσέπη, άλλοι φοράνε κοντομάνικο χακί και παντελόνι με πιέτα, 

άλλοι φοράνε τα καλά τους, άλλοι φοράνε αποσπώμενο γιλέκο. Το ΦΕΚ έχει 

μια στολή η οποία είναι, κι εγώ δεν ξέρω τι.. Πρέπει να μαζευτεί η στολή μας. 

Πρέπει ο άλλος που κατεβαίνει απ’ το χωριό του στην Αθήνα να 

βλέπει τη Δημοτική Αστυνομία και να την αναγνωρίζει. Πρέπει να υπάρχει μια 

ενιαία στολή και να τη φέρουν όλοι. Αυτό το τουρλουμπούκι δε μπορεί να 

συνεχιστεί. Και όταν μας προμηθεύσουν θα δούμε, αλλά να υπάρχει μία.  

Βαρέα: Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχουν στατιστικά για τα 

εργατικά ατυχήματα στους υπαλλήλους των ΟΤΑ. Γιατί εγώ πιστεύω, έτσι με 

το μικρό και αφελές μυαλό μου, ότι πολλοί Δημοτικοί Αστυνόμοι τραβιούνται 

στα νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας και φαντάζομαι, έτσι φαντάζομαι εγώ, είναι 

αρκετοί περισσότεροι από πολλές άλλες κατηγορίες συναδέλφων οι οποίοι 

παίρνουν βαρέα. Και αν υπάρχουν αυτά τα στατιστικά θα ήταν κι ένα στοιχείο 

που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Ομοσπονδία προκειμένου να κερδίσει 

αυτό το αίτημα.  

Ουσιαστικό επίσης είναι να έχουμε Δημοτική Αστυνομία σε 

όλους τους Δήμους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν τι πάει να πει 

Δημοτική Αστυνομία. Εμείς εδώ πέρα δαγκωνόμαστε για τις λεπτομέρειες και 

υπάρχουν πραγματικά Δήμοι που δεν έχουν Δημοτική Αστυνομία καθόλου. 

Με τις αρμοδιότητες που έχουμε δε μπορεί να υφίσταται πλέον, με τον 

"Καλλικράτη" είμαστε 300 τόσοι Δήμοι, μετρημένα κουκιά.  

Επίσης θα πρέπει σήμερα να τελειώσει η ιστορία με τα 

κουμπούρια. Εγώ άκουσα πολλούς, κανένας δεν είπε «ναι, δώστε μου όπλο, 

ζήτω..». Πράγμα που σημαίνει ότι ή οι υπέρμαχοι των όπλων έχουν καθίσει 

σπίτι τους, ή όλοι εδώ συμφωνούν ότι δε χρειαζόμαστε κουμπούρια.  

Εάν όντως αυτό συμβαίνει, εάν συμβαίνει το δεύτερο, ας 

μαζευτούμε όλοι εδώ και να πούμε «κοιτάξτε να δείτε Ομοσπονδία, Γενική 

Γραμματεία, θέλουμε να διεκδικήσεις επίσημη ξεκάθαρη θέση από το 
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Υπουργείο», μακάρι να ήταν κι εδώ να μας ακούσει κάποιος, αλλά τέλος 

πάντων, ότι η Δημοτική Αστυνομία δε μπαίνει σ’ αυτή τη διαδικασία και δεν 

πρόκειται να μπει.  

Κάτι λίγα έχω ακόμα, για το νομικό πλαίσιο που πρέπει να 

εξορθολογηθεί και πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο πλέον νομικό πλαίσιο για 

τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, το είπαν όλοι, οι περισσότεροι εδώ 

πέρα γνωρίζετε το νόμο, έχετε Διευθυντές, Προϊσταμένους να σας 

κατευθύνουν, στην επαρχία γίνεται ο μαύρος χαμός, προσπαθούμε να 

βγάλουμε άκρη αλλά μίλησαν άλλοι γι’ αυτό και μας κάλυψαν.  

Εγώ με αυτό που ήθελα να κλείσω, επειδή προέρχομαι από μια 

Υπηρεσία με μικρή Δημοτική Αστυνομία, υπάρχει ουσιαστικό χάσμα των 

Υπηρεσιών της επαρχίας με τις Υπηρεσίες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και 

τον Πειραιά. Έχουμε ουσιαστικές διαφορές και γι’ αυτό ορισμένα από αυτά 

που άκουσα από τους συναδέλφους των μεγάλων Δήμων, μου φαίνονται 

κινέζικα.  

Εγώ θα ήθελα να ζητήσω και από την Ομοσπονδία και από τη 

Γενική Γραμματεία με κάποιον τρόπο να ορίσει έστω και περιφερειακούς 

εκπροσώπους οι οποίοι να έχουν κάποιο λόγο στη Γενική Γραμματεία για ν’ 

ακούγεται και η φωνή των Δήμων με 2 άτομα προσωπικό και των Δήμων με 5 

άτομα προσωπικό γιατί όλα αυτά που λέμε εδώ πέρα, αν τα άκουγε κάποιος 

συνάδελφος από εκεί θα τους φαίνονταν αστεία.  

Αυτοί δεν έχουν τα στοιχειώδη κι εμείς εδώ συζητάμε για τις 

λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ο συνάδελφος Δασκαλάκης Γιώργος έχει το 

λόγο.  

Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Συνάδελφοι, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου Λυκόβρυσης – Πεύκης.  

Να πούμε αρχικά ότι χτες μ’ ένα Προεδρικό Διάταγμα 2.650.000 

συνάδελφοί μας εργαζόμενοι βρίσκονται στο δρόμο. Αυτό νομίζω πρέπει να 

το κυρίαρχο σήμερα και εδώ πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Πολλά 

ακούστηκαν για το πώς αυτοπροσδιορίζεται ο καθένας στο Σώμα. Ακούσαμε 

για χάσματα που πρέπει να γεφυρωθούν και τα συναφή. Είμαστε εργαζόμενοι 

πάνω απ’ όλα και δε μπορεί και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση κάποιοι που 
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παρουσιάζονται με το προσωπείο της συναίνεσης, να μας στρέψουν απέναντι 

στους συναδέλφους μας εργαζομένους.  

Γιατί σήμερα είναι η ΕΡΤ, αύριο θα είναι τα Νομικά Πρόσωπα 

των Δήμων και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στραφούμε απέναντι 

στους συναδέλφους μας. Να πω ότι περίμενα σήμερα να δούμε, ή μάλλον το 

περίμενα πριν βγει η τελευταία ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., να δούμε μια 

συνάντηση εργαζομένων να καθορίζουν ένα πλαίσιο, να συζητήσουν και στη 

συνέχεια να διεκδικήσουν από την εργοδοσία τους.  

Εδώ είδα την εργοδοσία μαζί με τους εργαζομένους να 

συνδιαμορφώνουν το πλαίσιο. Και είδα και πολλούς δικηγόρους. Αν κάποιοι 

αντιλαμβάνονται μ’ αυτό τον τρόπο το συνδικαλισμό, τι να πούμε.  

Ακούστηκαν πολλά για την εξέλιξη την ιστορική της νομοθεσίας 

για τη Δημοτική Αστυνομία, ότι ήταν προχειρότητα, αυθαιρεσία, τυχαία 

πράγματα γενικά.. Καθόλου τυχαία δεν είναι τα πράγματα. Ένα Σώμα που 

ξεκίνησε ως Ειδικό Σώμα υπό τον έλεγχο, όργανο του Δημοτικού Συμβουλίου, 

θέλουν να το κάνουν Σώμα Ασφαλείας, κατασταλτικό μηχανισμό. Τέτοιοι 

κώδικες, τετράδια, βιβλία μας έδιναν στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας.  

Ο στόχος της κυβέρνησης και της Κ.Ε.Δ.Ε. όπως και αν 

παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή , είναι σαφής, είναι η δημιουργία κατασταλτικών 

και εισπρακτικών μηχανισμών στο επίπεδο της γειτονιάς. Και αυτό δεν είναι 

πρόοδος. Είναι μάλλον επιστροφή στη δεκαετία του ’60 και του ’70.  

Έχει τεράστιες ευθύνες η πλειοψηφία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. γι’ αυτή 

την κατάσταση. Έχουν μεγάλες ευθύνες γιατί συμμετείχαν σε πολλές από 

αυτές τις διαδικασίες, γιατί αποδέχθηκαν τετελεσμένα, παρά το «δε θέλουμε 

να είμαστε κατασταλτικός μηχανισμός» κτλ. που λένε, εδώ ακούγονται και 

τώρα προτάσεις για 24ωρη λειτουργία, συμβιβασμοί για το είδος, τέλος 

πάντων ένα ειδικό καθεστώς για τους δημοσίους υπαλλήλους σε σχέση με 

τους άλλους.  

Αυτά τα πράγματα για μας είναι απαράδεκτα, αλλά υπάρχουν 

τεράστιες ευθύνες και στους Δήμους Αθήνας και Πειραιά όπου έχουν 

δημιουργηθεί μηχανισμοί οι οποίοι εμφανίστηκαν και σήμερα και οι οποίοι 

στοχεύουν αλλού και εδώ πρέπει να προβληματιστούν οι συνάδελφοι και να 



Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – 12/6/2013 

 80 

τους απομονώσουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Χρειάζεται απομόνωση από 

μας τους ίδιους τους εργαζομένους. 

Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Έχουμε δημιουργήσει μια Επιτροπή 

στα πλαίσια του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής. Ζητάμε :  

 Την κατάργηση της 24ωρης λειτουργίας.  

 Δημοτική Αστυνομία ως Ειδική Υπηρεσία του Δήμου με ίσα δικαιώματα 

με τους άλλους συναδέλφους και με δικαίωμα στις μετατάξεις σε άλλες 

Υπηρεσίες.  

 Άρνηση της υπερωριακής απασχόλησης, δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία 

και Πειθαρχικό Δίκαιο και όχι Ειδικού Σώματος, με μόνο και κύριο 

προσανατολισμό των εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών.  

 Δημοτική Αστυνομία στον έλεγχο των Δήμων, όργανο εφαρμογής των 

αποφάσεων των Δημοτικών Συμβούλων και όχι της Κεντρικής 

Διοίκησης. Κανένα είδος οπλισμού, καμία ανακριτική ή ποινική 

αρμοδιότητα.  

 Άμεση κατάργηση των αρμοδιοτήτων για το παραεμπόριο.  

 Λειτουργία Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας από Δημοτικούς 

Αστυνομικούς, στα πλαίσια επιμορφωτικών σεμιναρίων κατά τη 

διάρκεια της εργασίας μας και με μισθοδοσία κανονική από το πρώτο 

δευτερόλεπτο.  

 Άμεση πληρωμή των υπερωριών και διάθεση κονδυλίων για την 

ένδυση.  

 Να καταργηθεί ο απαράδεκτος νόμος 3731/2008.  

Σας ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ευχαριστούμε συνάδελφε. Ο Τρύφωνας 

Καραμανλής έχει το λόγο.  

Τ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα συνάδελφοι. Είμαι από το Δήμο 

Βόλου. Κάναμε άτυπες εκλογές κι έχω εκλεγεί να εκπροσωπήσω τη Δημοτική 

Αστυνομία Βόλου.  

Έχουμε ένα πλαίσιο 15 προτάσεων για τη Δημοτική Αστυνομία 

το οποίο αποφασίστηκε με απόλυτη πλειοψηφία και κινείται ανάμεσα στα δυο 

άκρα. Θεωρούμε πρώτα απ’ όλα ότι η εξυπηρέτηση του πολίτη με μια κλίση 



Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – 12/6/2013 

 81 

δεν είναι καταστολή. Ξέρετε, στη δημοκρατία υπάρχουν κανόνες. Για να 

επιβιώσει η δημοκρατία πρέπει να τηρούνται αυτοί οι κανόνες.  

Αν αρχίσει ο κάθε πολίτης και παίρνει το νόμο στα χέρια του, 

π.χ. ένας πεζός που ενοχλείται από το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο να 

περπατάει πάνω στο αμάξι, γυρνάμε σε αρχαία χρόνια, σε πρωτόγονες 

κοινωνίες. Πρέπει να υπάρχει ο Δημοτικός Αστυνομικός που θα επιβάλλει τις 

κυρώσεις για να υπάρχει και μια νουθεσία να μην επαναλαμβάνονται όλα 

αυτά. Οπότε η καταστολή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη αυτό που κάνουμε αυτή τη 

στιγμή.  

Εμείς ζητάμε την αλλαγή, την αναβάθμιση και την επεξήγηση 

της νομοθεσίας που διέπει τη Δημοτική Αστυνομία. Δεν επιδιώκουμε αλλαγή 

καθεστώτος, αλλά αναβάθμιση της Υπηρεσίας. επιλέγουμε τη μέση λύση, 

Δημοτική Αστυνομία, σύγχρονη, αποτελεσματική, με δίκαιο φιλικό αλλά και 

ισχυρό προφίλ, που θα σέβονται και οι πολίτες αλλά κι εμείς να σεβόμαστε τη 

δουλειά μας.  

Θα σας διαβάσω τώρα 15 προτάσεις που έχουμε αποφασίσει 

για την αναβάθμιση της Δημοτικής Αστυνομίας.  

Να ισχυροποιηθεί η θέση της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο. 

Δε θέλουμε μεταβολή της υπαλληλικής ιδιότητας ή μεταφορά σε άλλο 

καθεστώς, θέλουμε όμως ισχυροποίηση του θεσμού και αναβάθμισή του με 

νομοθετική ρύθμιση άμεσα.  

Σε περίπτωση δημιουργίας Διεύθυνσης ή Τμήματος του 

Υπουργείου, που τασσόμαστε υπέρ, αυτό να έχει βοηθητικό και συντονιστικό 

χαρακτήρα, να μη μεταβάλλει την ιδιότητά μας σαν δημοσίους υπαλλήλους 

αλλά να επεξηγεί τη νομοθεσία και να μας βοηθάει. 

Εξαίρεση της Δημοτικής Αστυνομίας από το νέο Πειθαρχικό 

Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Τόσα χρόνια είχαμε ειδικά Πειθαρχικά 

Συμβούλια και τώρα μας φορτώνουν ένα ακόμη πιο βαρύ. Εμείς με την 

καθημερινή τριβή που έχουμε έξω και εφαρμόζοντας το νόμο, είμαστε πιο 

ευάλωτοι. Πρέπει άμεσα να καταλάβει και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ότι είμαστε υπό 

ειδικό καθεστώς και ότι πρέπει να διεκδικεί κάποια συγκεκριμένα πράγματα 

για τους Δημοτικούς Αστυνομικούς.  
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Ν’ αποσαφηνιστούν άμεσα οι αρμοδιότητες του 3731 καθώς και 

όσες προστέθηκαν από άλλες διατάξεις και να οριστεί ο τρόπος εκτέλεσης, ο 

συντονισμός κι η επιβολή των ποινικών διατάξεων.  

Ν’ αποσαφηνιστεί άμεσα ο τρόπος λειτουργίας της Υπηρεσίας 

επί 24ωρου βάσεως και 365 ημέρες το χρόνο. Πώς θα κάνουν 24ωρη 

υπηρεσία οι υπάλληλοι της Σκοπέλου που είναι μόλις 2;  

Καθορισμός και χορήγηση των ατομικών μέτρων προστασίας, 

εμβολιασμοί και υγειονομικές διατάξεις σε περιοδική φάση. Να γίνει σαφές ότι 

εκτελούμε εξωτερική υπηρεσία και ότι δικαιούμαστε ειδικές απολαβές κι ότι 

εμείς είμαστε έξω κάτω από ορισμένες συνθήκες. Πρέπει να προστατευθούμε 

και υγειονομικά και απ’ όλες τις διατάξεις που διέπουν και τον ΕΛΑΣ και το 

Λιμενικό και το Πυροσβεστικό Σώμα. Δε φέρουν όπλα στο Πυροσβεστικό 

Σώμα.  

Κι εδώ θα έπρεπε να ζητάμε και την ένταξή μας στα ειδικά 

μισθολόγια. Ξέρετε, στα ειδικά μισθολόγια είναι και οι γιατροί, δεν είναι μόνο οι 

Αστυνομικοί. Εμείς είμαστε Δημοτικοί Υπάλληλοι που εκτελούμε αστυνομικές 

αρμοδιότητες. Θα έπρεπε να μπούμε στα ειδικά μισθολόγια.  

Εννοείται ότι θέλουμε την παραμονή των αρμοδιοτήτων του 

3731 και όσων προστέθηκαν. Απόκτηση νέων αρμοδιοτήτων διοικητικού 

χαρακτήρα. Συγκεκριμένα εμείς θέλουμε να πάρουμε την έκδοση ταυτοτήτων. 

Όσο πιο απαραίτητοι γινόμαστε για την κοινωνία, τόσο θα διασφαλιστεί η 

θέση μας στο Δημόσιο και η μονιμότητα. Βέβαια θα χρειαστούν και νέες 

προσλήψεις. Δεν είμαστε τρελοί να τρέχουμε ή να δουλεύουμε 12ωρα.  

Είμαστε κι εμείς υπέρ της αλλαγής του τρόπου χορήγησης της 

στολής με τον τρόπο που είπε το Σωματείο των Δημοτικών Αστυνομικών της 

Αθήνας ότι πρέπει να μπαίνει σε κάποιο λογαριασμό για να μπορεί και κάθε 

υπάλληλος να παίρνει τα ρούχα που χρειάζεται και με βάση τις δικές του 

ανάγκες και να μην περνάνε δυο χρόνια μέχρι να παραλάβουμε στολές, αυτές 

τις υπερκοστολογημένες όταν θα μπορούσαμε να τις προμηθευτούμε με 

λιγότερα χρήματα.  

Επίσης είμαστε κατά της παραλαβής οπλισμού, θεωρούμε 

όμως ότι πρέπει να διέπει ένα ακόμη ισχυρότερο νομοθετικό πλαίσιο τις 

επιθέσεις στους Δημοτικούς Αστυνομικούς. Τι εννοούμε εδώ: Μια αναστολή 
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των ποινών για τους Δημοτικούς Αστυνομικούς ή διπλασιασμούς των ποινών. 

Γιατί είναι άοπλοι και ο παραβάτης που θα επιχειρήσει απέναντί του το ξέρει. 

Εφ' όσον το ξέρει θα πρέπει να δεχθεί τις διπλάσιες συνέπειες.  

Να ενταχθεί και η Δημοτική Αστυνομία στο καθεστώς με τις 

χορηγίες περιπολικών. Από πέρυσι, όποιος μεγαλοεπιχειρηματίας θέλει να 

χορηγήσει περιπολικά στην Αστυνομία και στο Λιμενικό, έχει φοροαπαλλαγή. 

μας πειράζει να το δεχθούμε; Δεν έχουμε κανένα μέτρο σύγκρισης με την 

ΕΛΑΣ, μπορούμε όμως να πάρουμε τα περιπολικά κατ’ αυτό τον τρόπο.  

Να επεκταθούν και οι ασφαλιστικές καλύψεις και οι υγειονομικές 

παροχές που αφορούν ΕΛΑΣ, Λιμενικό και Πυροσβεστική. Σ’ αυτό 

τασσόμαστε υπέρ. Δε σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε όπλο, μπορούμε να 

πάρουμε όμως όλες τις υπόλοιπες ασφαλιστικές καλύψεις που έχουμε.  

Να διασφαλιστεί το αμετάθετο και να διευκολυνθούν οι άγαμοι 

για συνυπηρέτηση. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Να μην υπάρξει το 

καθεστώς κινητικότητας για εμάς. 

Πρέπει η Υπηρεσία για μείωση της γραφειοκρατίας να 

αποκτήσει πρόσβαση στα Μητρώα Ταυτοτήτων, Μηχανολογικού και στις 

Εφορείες. Δε μπορούμε συνέχεια να είμαστε πίσω από ένα τηλέφωνο και να 

παρακαλάμε τον υπάλληλο στην Εφορία ή της ΕΛΑΣ να μας δώσει στοιχεία. 

Ξέρετε πολύ καλά ότι δε μας τα δίνουν. Πρέπει ν’ αποκτήσουμε πρόσβαση, αν 

το κράτος μας εμπιστεύεται ως Δημόσια Αρχή πρέπει να μας εμπιστεύεται και 

σ’ αυτά.. 

Δε θα μακρηγορήσω άλλο, αυτές είναι οι προτάσεις μας. μπορεί 

να υπάρχει μια πικρία είτε από υπαλλήλους προς την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είτε από 

Σωματεία προς την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., σήμερα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε 

είναι να πάρουμε ένα σφουγγάρι και όσο μπορούμε να τα σβήσουμε όλα. Να 

καθίσουμε κάτω γιατί απειλείται η θέση μας. Να δούμε πιο βαθιά ότι πρέπει 

όλοι μαζί να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα.  

Αλλά δε μπορεί καθένας να τραβάει το σκοινί απ’ τη μεριά του, 

πρέπει να υπάρξουν αμοιβαίες υποχωρήσεις και να καταλάβουν ότι η 

Δημοτική Αστυνομία διέπεται από ένα ειδικό καθεστώς. Ευχαριστώ πολύ.  
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ευχαριστούμε συνάδελφε. Καλώ τον 

Αντιδήμαρχο του Δήμου Αθήνας, της Δημοτικής Αστυνομίας, κ. 

Αναγνωστόπουλο, για την τοποθέτησή του.  

Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά στις 

μέρες που περνάμε, αυτή η συνάντηση. Είναι σημαντική επειδή βρισκόμαστε 

σ’ ένα δυσμενές, σκληρό και ανάλγητο πολιτικό κλίμα, είναι πολύ 

συγκεκριμένη η χθεσινή απόφαση που σηματοδοτεί πιθανόν και άλλου τέτοιου 

είδους επιλογές, που μας βάζουν όλους στο στόχαστρο και θα έλεγα ότι το 

χειρότερο απ’ όλα είναι ότι καταργήθηκε με τη κατάργηση της Βουλής και η 

Δημοκρατία με τον τρόπο που πάρθηκε η χτεσινή απόφαση.  

Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική η σημερινή συνάντηση, η 

σημερινή ημερίδα γιατί έχει ν’ αντιμετωπίσει κι ένα πολύ μεγάλο δίλημμα που 

μπαίνει σκληρό στην κοινωνία σήμερα. Δημοκρατία ή αυταρχικότητα; Κι εκεί η 

Δημοτική Αστυνομία πράγματι πρέπει να σηματοδοτήσει τι θέλει, πού 

πηγαίνει, σα Δημοτικοί Αστυνομικοί εσείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η πολιτεία.  

Η απάντηση η δική μας, κι είναι απάντηση της Δημοτικής Αρχής 

και μεταφέρω εδώ και χαιρετισμό του Δημάρχου στη σημερινή σας ημερίδα, 

είναι ότι προφανώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση σα θεσμός δημοκρατίας θέλει και 

όλες οι λειτουργίες και οι Υπηρεσίες, άρα και η Δημοτική Αστυνομία που είναι 

σ’ ένα ιδιαίτερο καθεστώς, να στηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο να 

στηρίζει και να προωθεί δημοκρατικούς θεσμούς.  

Άρα δε μπορεί από τη φύση της η Δημοτική Αστυνομία να είναι 

θεσμός καταστολής. Είναι θεσμός εξυπηρέτησης του δημότη, θεσμός 

συνεργασίας και θεσμός που θα εφαρμόζει, θα τηρεί τους νόμους και τις 

αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Και προφανώς εμείς σα Δημοτική 

Αρχή είμαστε έξω –και παίρνω θέση σ’ αυτό – στη λογική οποιασδήποτε 

μορφής οπλισμού.  

Δε σημαίνει όμως από την άλλη ότι μπαίνουμε και θα μπούμε 

στη λογική του να αποδεχθούμε να πάει η Δημοτική Αστυνομία στο ξεκίνημά 

της. Νομίζω η Δημοτική Αστυνομία τα χρόνια αυτά ενηλικιώθηκε και είναι πια 

στο σημείο να απαιτήσει και να διεκδικήσει απ’ όλους και δεν είναι κακό 

επειδή άκουσα κάποιον ομιλητή που είπε γιατί συνεργάζεται και είναι δικό σας 
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θέμα βέβαια, οι θεσμοί με τους Δήμους, με την Κ.Ε.Δ.Ε. κτλ., την πολιτεία», η 

συνεργασία είναι απαραίτητη για να φέρει αποτελέσματα.  

Και να πω εδώ Πρόεδροι και κύριοι εκπρόσωποι των 

Δημοτικών Αστυνομικών ότι εμείς σα Δήμος Αθηναίων, έχουμε καταθέσει εδώ 

πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις αναλυτικά, για όλο το πλαίσιο θεσμικής 

αναμόρφωσης που διέπει τη Δημοτική Αστυνομία, πολύ συγκεκριμένες 

προτάσεις, έχουμε βάσει σε διαβούλευση, έχουν γίνει προτάσεις και από το 

Σωματείο του Δήμου Αθηναίων κι έχουμε αποδεχθεί, έχουμε περιλάβει πάνω 

από το 80%, 90% των προτάσεων και νομίζω ενωμένοι πηγαίνουμε να 

απαιτήσουμε από την πολιτεία να λυθούν ζητήματα.  

Γιατί είναι αλήθεια ότι το κενό που υπάρχει είναι στο ότι ενώ 

έχουν δοθεί πολλές αρμοδιότητες, στην πράξη αυτές δε στηρίζονται. Γιατί 

υπάρχουν πολλά νομοθετικά κενά. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι απαίτηση από 

την πολιτεία να λυθούν τα κενά αυτά. 

Άκουσα κάτι και δεν ήθελα να σχολιάσω τις συγκεκριμένες 

αναφορές, αλλά θέλω να το διαψεύσω: Στο Δήμο Αθηναίων σήμερα 

μηχανισμός καταστολής δεν υπάρχει. Κι επειδή το έχω και στις ανακοινώσεις 

κτλ., το θεωρώ απαράδεκτο να λέγεται, εκτός αν υπάρχουν στοιχεία, να μας 

τα δώσετε να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία, δεν 

υπάρχει τέτοια λογική. Είναι ξεκάθαρη θέση μας. 

Όχι καταστολή λοιπόν, νέο θεσμικό πλαίσιο με συγκεκριμένες 

προτάσεις και θα παρακαλούσα να τη δείτε και σαν Ομοσπονδία Πρόεδρε να 

μας κάνετε τις επισημάνσεις σας, γιατί εμείς πιέζουμε την πολιτεία να δώσει 

άμεσα λύση στα ζητήματα.  

Στολές: Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εγώ πιστεύω ότι η στολή 

είναι αναγκαία σ’ ένα ενιαίο πλαίσιο και όχι με τις φωτογραφικές διατάξεις που 

υπήρχαν μέχρι σήμερα. και με τη διαδικασία της εφάπαξ αποζημίωσης για να 

μπορεί ο κάθε Δημοτικός Αστυνομικός έγκαιρα να έχει μια αξιοπρεπή 

εμφάνιση η οποία όμως πρέπει να συνοδεύεται και από την αξιοπρεπή 

αγωνιστική και συνεπή λειτουργική και υπηρεσιακή του παρουσία στους 

χώρους δίπλα στους δημότες..  

Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να λυθεί γρήγορα και άμεσα. Όχι στην 

καταστολή, ναι στις περισσότερες αρμοδιότητες και ναι στην επίλυση. Δε θέλω 
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να κάνω το συνδικαλιστής, υπάρχουν και γραπτά όμως αυτά, μια σειρά 

σημαντικών ζητημάτων όπως είναι το επίδομα επικίνδυνης εργασίας ή 

ανθυγιεινής εργασίας και μια σειρά τέτοια ζητήματα.  

Αυτά, και το θέμα του Αυτοφώρου προφανώς. Εμείς στο Δήμο 

Αθηναίων πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό στην πράξη το έχουμε λύσει, δε 

σημαίνει όμως ότι έχει λυθεί πανελλαδικά και χρειάζονται κι εδώ να δοθούν 

νομοθετικές ρυθμίσεις.  

Να πω τέλος, ότι όλα αυτά είναι κάτι που τα κερδίζουμε και τα 

κατακτούμε στην πορεία, εσείς διεκδικώντας, πιέζοντας, εμείς συζητώντας 

μαζί σας, ακούγοντας και προωθώντας σαν θεσμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

που δε θεωρώ ότι είμαστε εργοδότες, είμαστε ο καθένας από την πλευρά του 

συνεργάτες και πηγαίνουμε με τον ίδιο κοινό στόχο.  

Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία στα πορίσματά 

σας, πραγματικά θα τα δούμε, βλέπω απέναντί μου τους εκπροσώπους του 

Δήμου Αθηναίων, του Διοικητικού Συμβουλίου, είδαμε με πολύ καλή διάθεση 

και με απαίτηση να μας κάνουν προτάσεις, επισημάνσεις και διορθώσεις απ’ 

την πλευρά τους, να δούμε και της Ομοσπονδίας τις προτάσεις, στο διάλογο 

με το Υπουργείο όπου εγώ εκπροσωπώ την Κ.Ε.Δ.Ε. είμαστε πολύ ξεκάθαροι 

και συγκεκριμένοι σε σχέση με το ερώτημα που βάζετε. 

Θεσμός λοιπόν που προχωράει μπροστά, που είναι δίπλα στον 

πολίτη, που δεν είναι στο 1985 που ξεκίνησε, αλλά είναι στο 2013, όχι από 

την άλλη, με κανέναν τρόπο ο θεσμός καταστολής. Καταστολή κάνει εκεί που 

κάνει η Ελληνική Αστυνομία. Εμείς δεν είμαστε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο του Δήμου 

Αθηναίων. Ο Δημήτρης Γκούβας έχει το λόγο.  

Δ. ΓΚΟΥΒΑΣ: Καλησπέρα συνάδελφοι, είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Δήμου Αθηναίων, στην αντιπολίτευση, η γνωστή ΕΚΕΔΑ κι έχω να πω πέντε 

πραγματάκια πάρα πολύ γρήγορα.  

Πρώτον: Στην αρχή της ημερίδας άκουσα κάποιον από την 

Κ.Ε.Δ.Ε. που έλεγε «όργανα». Δεν είμαστε όργανα, είμαστε υπάλληλοι, 

δημοτικοί υπάλληλοι. Δεύτερον, εμείς στην ΕΚΕΔΑ έχουμε κάποιες 

συγκεκριμένες προτάσεις για τη Δημοτική Αστυνομία και θα τις πω εν τάχει. 

Τρεις-τέσσερις είναι, οι βασικές: Δε συζητάμε καν το να γίνουμε Σώμα, 
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Αστυνομία κτλ. Με τα μόρια που είχαμε, όποιο ήθελαν μπορούσαν να πάνε 

για Ειδικοί Φρουροί. Τη Δημοτική Αστυνομία τη βρήκαμε, δεν την κάναμε 

εμείς, είναι από το ’80 τόσο, για να ξεκαθαρίζουμε..  

Δεύτερον: Γκλομπ, χειροπέδες, αλεξίσφαιρα και δε 

συμμαζεύεται, στην Αστυνομία κι εκεί που πρέπει. Εμείς δεν είμαστε δυνάμεις 

καταστολής. Ξεκάθαρα πράγματα. Όποιου του αρέσει. Όποιου δεν του αρέσει 

να πάει σπίτι του. Έτσι μπήκε το 2004, που μπήκα εγώ στην αρχή του 2004, η 

πρώτη σειρά. Μ’ αυτό τον όρο μπήκαμε. Άμα ήταν θα μπαίναμε Αστυνομικοί, 

Αξιωματικοί κτλ., όλοι πτυχία έχουμε λίγο πολύ.  

Τρίτον: Στολές, γιατί εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εμείς 

έχουμε συγκεκριμένη πρόταση, την έχουμε κάνει και δε μας έχει ακούσει 

κανένας. Θα την ακούσει και ο Πρόεδρος σήμερα να δείτε που είναι πολύ 

απλή: Στο Δήμο Αθηναίων χρωστάνε στολές από το 2006. Στους άλλους 

Δήμους δε γνωρίζω από πότε. Μεταβατική διάταξη κύριοι, είναι απλά τα 

πράγματα. Κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και λύνεται το θέμα άμεσα για τις 

στολές. 

Κι εδώ να διορθώσω τον Πρόεδρο γιατί μάλλον δεν το γνωρίζει, 

είχαμε την τύχη σαν αντιπολίτευση σ’ ένα Διοικητικό Συμβούλιο από το 

τελευταία, να λείπουν δυο συνάδελφοι της πλειοψηφίας και περάσαμε με 

πρωτοβουλία της ΕΚΕΔΑ μια απόφαση ότι μια μέρα μέσα στο καλοκαίρι, στο 

επόμενο διάστημα, όλοι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί θα είναι με πολιτικά. Και να 

δούμε τότε ποιος θα είναι ο μάγκας. Γιατί λένε ότι δεν κάνουμε κάτι. Κάνουμε. 

Παρά τις διαφωνίες μας με την πλειοψηφία που έχουμε στο Δήμο Αθηναίων, 

στο Σωματείο κάνουμε πράγματα. 

Δεν έχει αναφερθεί κανένας, μάλλον ένα παλικάρι από την 

Πεύκη, για τις Σχολές. Αλήθεια, όταν θα ξαναπροσλάβουν συναδέλφους οι 

Αστυνομικοί γιατί χρειάζονται να κάνουν μαθήματα; Για να μας δείχνουν στην 

Κόνιτσα πώς πυροβολούμε; Κάποιος θα τα θυμάται αυτά, μας έδειχναν πώς 

πυροβολούμε κι εμείς γελάγαμε. Αυτά πρέπει ν’ απαλειφθούν όλα.  

Συνεχίζω: Παράνομο εμπόριο. Είμαστε ξεκάθαροι, να φύγει το 

παράνομο εμπόριο από τη Δημοτική Αστυνομία. Αυτά είναι θέματα 

Αστυνομίας, έχουν να κάνουν με μαφία. Βοηθητικό ρόλο μπορούμε να 

έχουμε, να μας δίνουν τα πράγματα να τα πηγαίνουμε για καταστροφή. Δεν 
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έχουμε καμία δουλειά εμείς έξω από την ΑΣΟΕΕ να πλακωνόμαστε με τον 

οποιονδήποτε για να λύσουμε το πρόβλημα της κάθε κυβέρνησης.  

Αλήθεια, υπάρχει μια αρμοδιότητα που λέτε όλοι ότι θέλουμε 

αρμοδιότητες κι εμείς λέμε ότι κάποιες πρέπει να φύγουν. Αλήθεια, το ΓΟΚ 

πώς τον ασκούμε; Γιατί στο Δήμο Αθηναίων τον ασκούν. Είμαστε Πολιτικοί 

μηχανικοί; Πώς μπορείς να ασκείς το ΓΟΚ ή το ΝΟΚ; Δε μπορείς. Είναι απλά 

τα πράγματα. Η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να φύγει. συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες. Αλήθεια, το τσιγάρο που μας προσθέσανε ήταν μέσα στις 

αρμοδιότητες που είχαμε; Όχι. Κανένας δε μίλησε.  

Και τελειώνοντας, θέλω δυο πραγματάκια, ν’ αναφερθώ στην 

Ομοσπονδία. Και θα είμαι λίγο σκληρός. Αλήθεια, γιατί δεν καταγγέλθηκε, η 

ΠΟΠ-ΟΤΑ έχει Δημοτικούς Αστυνομικούς και εκπροσωπείται στο Υπουργείο; 

Θα μου απαντήσεις Πρόεδρε μετά. Και δεύτερον: Γιατί δεν καταγγέλλετε τους 

Δήμους που χρησιμοποιούν γκλομπ, χειροπέδες και αλεξίσφαιρα; Είναι 

συγκεκριμένοι. Σας ευχαριστώ, καλή δύναμη , στο δρόμο αύριο κι έχει ο θεός.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ευχαριστούμε συνάδελφε. Ο συνάδελφος 

Κόκκιος έχει το λόγο.  

Ι. ΚΟΚΚΙΟΣ: Καλησπέρα συνάδελφοι. Είμαι μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Σωματείου Δημοτικής Αστυνομίας στη γνωστή ΕΚΕΔΑ, είμαι 

και μέλος της Γραμματείας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για τη Δημοτική Αστυνομία.  

Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις: Είπε ο Πρόεδρος εδώ 

αν έχει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. πληροφορίες, ετοιμάζεται κάποιος κατασταλτικός 

μηχανισμός για τη Δημοτική Αστυνομία, τα ίδια λέγαμε και το 2008 κτλ. Δεν 

είπε κανείς ότι η Δημοτική Αστυνομία θα υποκαταστήσει τα ΙΜΕΤ.  

Όταν λέμε κατασταλτικό, μιλάμε για κατασταλτικό χαρακτήρα, 

μιλάμε για γκλομπ, συλλήψεις, χειροπέδες, κρατητήρια. Μιλάμε γι’ αυτά τα 

πράγματα. αυτό ήρθαμε να συζητήσουμε, δεν ήρθαμε να συζητήσουμε αν θα 

γίνει κάποια στιγμή ΙΜΕΤ η Δημοτική Αστυνομία. Η απάντηση νομίζω ότι 

δόθηκε πρώτα απ’ όλα από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. και ήταν σαφέστατη. 

Επίσης έχω να κάνω μια παρατήρηση για την Κ.Ε.Δ.Ε. Η 

Κ.Ε.Δ.Ε. ήταν 4 χρόνια απούσα από τα θέματα της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Είναι η πρώτη φορά που έχει ασχοληθεί σοβαρά. Ευχαριστούμε τον κ. 

Αντιδήμαρχο που μας έχει κάνει σοβαρές προτάσεις και έχει ακούσει σχεδόν 
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όλες τις εισηγήσεις που έχουμε κάνει ως Σύλλογος μετά από συζήτηση και 

έχοντας βάλει στην άκρη τις διαφορές μας και κάπως έτσι προχωράει η 

Υπηρεσία.  

Δε μπορεί να γίνει ξέχωρα μόνο από το συνδικαλιστικό κίνημα 

όπως είπε ο συνάδελφος στην Πεύκη. Με αυτά που είπε, σε πολλά συμφωνώ 

μαζί του, μ’ αυτό διαφωνώ. Πρέπει να γίνει με συνεργασία και με άλλους 

φορείς.  

Άκουσα κάτι για ευρωπαϊκά πρότυπα Δημοτικής Αστυνομίας. 

Ποια είναι αυτά συνάδελφοι: Έκανα μια έρευνα στο internet και βρήκα την 

Ιταλία. Η Ιταλία έχει 5 Αστυνομίες, 5 διαφορετικές Αστυνομίες πλήρως 

ανεξάρτητες. Τις σημείωσα για να μη νομίζετε ότι σας λέω αρλούμπες: 

Καραμπινιέροι, Εθνική Αστυνομία, η Οικονομική Αστυνομία που ενσωματώνει 

και τα τελωνεία, δεν έχουν τελωνειακούς υπαλλήλους, Επαρχιακή Αστυνομία 

σε επίπεδο νομών και Δημοτική Αστυνομία.  

Μιλάμε για άλλο τύπο αστυνόμευσης λοιπόν. Να μιλήσουμε για 

τη Γαλλία; Η Γαλλία έχει άλλο πλαίσιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. εκεί πέρα 

ανήκει η αστυνόμευση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επίσης ανήκει και η 

εκπαίδευση. Μπορούμε να συγκρίνουμε; Τα δημοτικά τέλη είναι 200 ευρώ 

γιατί οι αρμοδιότητες αυτές επιδοτούνται από τους πολίτες, κατευθείαν. 

Μπορούμε να μιλήσουμε εμείς τώρα με το τι ισχύει στη Γαλλία και να κάνουμε 

αντιστοίχιση;  

Είδα και τι ισχύει στις σκανδιναβικές χώρες, Νορβηγία, 

Σουηδία, Φιλανδία. Δεν υπάρχει Δημοτική Αστυνομία συνάδελφοι. οπότε 

όποιος πει για ευρωπαϊκά πρότυπα κτλ. είναι λάθος. Επίσης είχε συμμετάσχει 

ο Δήμος Αθηναίων σε μια διοργάνωση με τη Δημοτική Αστυνομία των χωρών 

της Ανατολικής Ευρώπης, το είχε κανονίσει η Αντιδημαρχία.  

Είχε εκδοθεί ένα δελτίο Τύπου μετά. Ξέρετε τι μου έκανε πολύ 

μεγάλη εντύπωση; Ότι ανέφερε ότι φέρουν γκλομπ στη Δημοτική Αστυνομία 

στην Τσεχία, στην Ουγγαρία, στη Λετονία, σε δυο τρεις άλλες χώρες που δε 

θυμάμαι, αλλά καμία δεν έχει ποινικές αρμοδιότητες. Είναι 

αποποινικοποιημένες οι αρμοδιότητές τους. 

Επίσης και το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ήταν 

διαφορετικό, μπορεί να ήταν οικογενειακή βία, δεν είχαν τα ΚΥΕ οπότε για 
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ποια Δημοτική Αστυνομία μιλάμε; Μιλάμε για Δημοτική Αστυνομία της 

Ελλάδας, που είναι τελείως διαφορετική. Πρέπει να λάβουμε λοιπόν υπ' όψιν 

ότι μιλάμε για την Ελληνική Δημοτική Αστυνομία και αυτήν πρέπει να 

φτιάξουμε.  

Θα έρθω σε κάποια σημεία: Η Δημοτική Αστυνομία είναι 

απόλυτα συνυφασμένη με τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

ακολουθεί τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του κράτους. Σκοπός της είναι να 

χειρίζεται τις τοπικές υποθέσεις, τις αποφάσεις δηλαδή που λαμβάνονται από 

τα Δημοτικά Συμβούλια σύμφωνα με ό,τι ορίζει ο Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων. 

Παλαιότερα κάποιες από τις υποθέσεις αυτές ανήκαν στην 

κεντρική εξουσία. αρμόδιος για τη χορήγηση σχετικών αποφάσεων ήταν ο 

αρχηγός της ΕΛΑΣ. Έχουμε φτάσει στο 2012 που εξακολουθούν να 

εφαρμόζονται αυτές οι αστυνομικές διατάξεις. Αναφέρω συγκεκριμένα: Εμείς 

στην Αθήνα εφαρμόζουμε την αστυνομική διάταξη 3 του 1996, «μέτρα για την 

τήρηση της κοινής ησυχίας». Όμως ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 

προβλέπει πλέον γι’ αυτό, για την παράβαση ωραρίου κτλ., διοικητικά 

πρόστιμα.  

Όταν έγινα λοιπόν η διοικητική μεταρρύθμιση, δε σκέφτηκε 

κανείς να καταργήσει αυτές τις αστυνομικές διατάξεις που βασίζονταν στο 

προγενέστερο καθεστώς. Αυτό είναι κάτι που το λέω να το ακούσει εδώ η 

εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε. και να το δούμε. Έτσι συντελείται η 

αποποινικοποίηση των αρμοδιοτήτων σιγά-σιγά, με κάποια συγκεκριμένα 

πράγματα –διοικητικά πρόστιμα. 

Δε θέλω να σας κουράσω άλλο, αυτά είχα να πω, σας 

ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ευχαριστούμε συνάδελφε. Ο συνάδελφος 

Βασίλης Μπαλαμώτης έχει το λόγο.  

Β. ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ: Επειδή έχω καλυφθεί στα περισσότερα, μόνο για ένα 

λεπτό θα μιλήσω. Είμαι ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων 

του Νομού Τρικάλων. 

Δυο πράγματα μόνο: Να μεταφέρω την ομόφωνη απόφασή του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τη σημερινή ημερίδα, κάθε αντίθετοι και οι 7 
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συνάδελφοι για μηχανισμό καταστολής. Και στο Διοικητικό Συμβούλιο. είναι 

όλων των αποχρώσεων. Μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, συμφωνούμε με το 

πλαίσιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  

Ένα δεύτερο είναι ότι στη Δημοτική Αστυνομία στα Τρίκαλα 

υπάρχουν δυο τάσεις. Θα σας τα πουν και οι συνάδελφοι, θα μιλήσουν εδώ, 

εμείς επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε μια απόφαση, να έρθουν 10 άτομα 

και των δυο τάσεων να παρακολουθήσουν την ημερίδα, να πάρουν το λόγο 

και να πουν τις απόψεις τους.  

Θα ήθελα όμως ν’ απευθυνθώ προς την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Παρακολούθησα προχθές στα Τρίκαλα μια συνεδρίαση της «Ποιότητας Ζωής» 

του Δήμου μας. Ούτε λίγο ούτε πολύ είχαν ένα θέμα, παίρνουν μια απόφαση 

και σε παρέμβασή μου στο τέλος, ότι είναι παράνομο αυτό, λένε «θα το 

εφαρμόσει η Δημοτική Αστυνομία». Δηλαδή η Ποιότητα Ζωής παίρνει μια 

απόφαση παράνομη να παραχωρήσει κάποιο χώρο ή οτιδήποτε, αλλά το 

μπαλάκι να πέσει στα άτομα της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Θα πρέπει οι συνάδελφοι της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., αυτό 

εξυπακούεται και σε άλλους Δήμους, να μην πω στο σύνολο, στους 

περισσότερους, θα πρέπει να το δείτε συνάδελφε Πρόεδρε για την Ποιότητα 

Ζωής, όχι το μπαλάκι συνέχεια στη Δημοτική Αστυνομία και τρέχει η Δημοτική 

Αστυνομία και δε φτάνει και δεν καλύπτεται από κανέναν. 

Τέλος, εμείς σα Σύλλογος καλύπτουμε νομικά τους 

συναδέλφους της Δημοτικής Αστυνομίας για οποιοδήποτε θέμα. Σας 

ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Το λόγο έχει ο συνάδελφος Γιαπιτζάκης 

Μανώλης.  

Μ. ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ: Με τη σειρά μου να χαιρετίσω όσους έχουν μείνει, γιατί 

κάποιοι είναι και βιαστικοί, έχουν πολύ μεγάλο δρομολόγιο.  

Σε κάποια έχω καλυφθεί. Σ’ αυτά που δεν έχω καλυφθεί θ’ 

αναφερθώ. Ο κ. Αναγνωστόπουλος είναι εδώ. Όταν έκανε την παρουσίαση η 

Λουκία με τη στολή, κανείς Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος είπε «ρε παιδιά, τι 

κάνετε εδώ;». Ένα παλτό το οποίο στην ουσία είναι άχρηστο, αντί ν’ 

αντικατασταθεί μ’ ένα μπουφάν πρακτικό, φωσφοριζέ ίσως, πιο ελαφρύ, πιο 
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χρήσιμο, παραμένει ένα παλτό. Τα έχουν πάρει πολλοί, τα έχουν βάλει στη 

ναφθαλίνη, τα τρώει ο σκόρος.. 

Θέλουμε να τραβήξουμε μια ευθεία γραμμή και δεν έχουμε ένα 

χάρακα. Θα την τραβήξουμε περίπου ευθεία, αλλά ευθεία δε θα είναι. Η 

Αθήνα φέρει το μεγαλύτερος βάρος σ’ αυτό το θέμα γιατί αν και κοντά στο 

κέντρο των εξελίξεων, δεν έχει δραστηριοποιηθεί προς το Υπουργείο ή προς 

την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σαν Υπηρεσία πλέον, να πει «ρε παιδιά το βιβλίο μας, το 

ευαγγέλιό μας πιο είναι; Έτσι δουλεύουμε». 

Για να πάρεις μια απόφαση, για να κάνεις κάτι, πρέπει ν’ 

αφιερώσεις μισή ώρα να ψάχνεις νομοθεσίες και νόμους και δεν ξέρω τι.. 

Κολοκύθια.. Αρμοδιότητες: 29 και προστίθενται και προστίθενται. Μέχρι πότε; 

Θέλετε να ασκούνται οι αρμοδιότητες όλες από όλες τις Δημοτικές Αστυνομίες; 

Βάλτε μίνιμουμ προσωπικό σε κάθε Δήμο.  

Δε μπορεί τα 3-4 άτομα να έχουν μια έκταση, το μισό περίπου 

νομό Ηρακλείου, να δουλεύουν πρωί απόγευμα, είμαστε υποχρεωμένοι απ’ το 

νόμο.. Να κάνεις τι, μ’ ένα αμάξι… Μέχρι τώρα δεν έχουμε περιορισμό στη 

βενζίνη, αύριο μεθαύριο τι; Με το αμάξι το δικό μου; Φτάνει που χρησιμοποιώ 

το κινητό το δικό μου…Μέχρι εκεί. Κάποια στιγμή θα μπουν οι φραγμοί.  

Οι πιο πολλοί εδώ μέσα έχουμε παιδιά. Άλλος 2 χρονών, άλλος 

5, άλλος 15, άλλος 28. Σαν Υπηρεσία υφιστάμεθα 28 χρόνια, πάμε στα 29 

μεθαύριο. Δυστυχώς, όπως είπε κι ένας προλαλήσας, πάσχουμε ακόμη από 

παιδικές ασθένειες. Δεν έχουμε σταθεί στα πόδια μας για πολλούς και 

διαφόρους λόγους. Ο καθένας ας αναλάβει το κομμάτι της ευθύνης που του 

αναλογεί. Ανδρωθήκαμε πλέον.  

Όσοι είναι άντρες που έχουν πάει φαντάροι, όταν γύρισαν από 

το στρατό τους είπε ο πατέρας τους «στάσου στα πόδια σου, κάνε το πέταγμά 

σου, ας φας τα μούτρα σου, θα ξανασηκωθεί, θα ξαναεπιχειρήσεις να 

πετάξεις με καλύτερα αποτελέσματα τώρα». Εμείς σαν Υπηρεσία δεν το 

βλέπω κάτι τέτοιο.  

Κάποιοι μίλησαν για επιβολή, να επιβληθούμε. Δε χρειάζεται 

επιβολή. Χρειάζεται σεβασμός. Και το σεβασμό δεν τον επιβάλλεις. Τον 

εμπνέεις. Όταν είσαι σαν το λέτσο ή όταν μιλάς στον άλλον «άντε μαζώξου» 

και δεν ξέρω τι, φυσικό κι επόμενο είναι την επόμενη μέρα ή μετά από μια 
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ώρα που θα σε συναντήσει, οποιουδήποτε σε συναντήσει να σου πει «τράβα 

πνίξου»..  

Μίλησαν κάποιοι για επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Έχουμε μια 

μελέτη, έστω πρόχειρη, αν όχι μελέτη, πρόχειρους αριθμούς, επαγγελματικοί 

κίνδυνοι των ανθρώπων που υπηρετούν στην Υπηρεσία μας; Όχι. Πού να 

στηρίξουμε τι;  

Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος το λέει ότι δεν έχουμε; Υπάρχει ειδική μελέτη 

του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εδώ και 

πολλά χρόνια, την έχει πάρει το Υπουργείο και την έχει βάλει στα συρτάρια, 

για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας. 10 τόμοι.  

Μ. ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Η συναδέλφισσα Μακατού έχει το λόγο.  

Κ. ΜΑΚΑΤΟΥ: Καλησπέρα συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Είμαι από το 

Δήμο Λάρισας, μιλώ ως εκπρόσωπος της Αυτόνομης Συνδικαλιστικής 

Κίνησης, της ΑΣΚ ΟΤΑ. 

Στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, εν τω μέσω της 

μεγαλειώδους κινητοποίησης των εργαζομένων στους Δήμους, είδαμε ν’ 

απολύουν τους πρώτους από μας, οι ΔΕ αορίστου χρόνου. Τώρα, τις 

τελευταίες εβδομάδες υπάρχει έντονο κλίμα αβεβαιότητας στους 

εργαζομένους στους ΟΤΑ για το νέο κύμα απολύσεων αφού η μεγάλη 

δεξαμενή θα είναι Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας.  

Και αυτό το κλίμα αβεβαιότητας έχει ενταθεί και μετά τον 

ξαφνικό θάνατο, στυγνή δολοφονία θα το έλεγα εγώ, που έγινε χθες με την 

ΕΡΤ. Στα καθ’ ημάς, η καρατόμηση ξεκινά με την κατάργηση Νομικών 

Προσώπων των ΟΤΑ, κατάργηση Βιβλιοθηκών, κατάργηση Παιδικών 

Σταθμών, κατάργηση Κοινωνικών Προγραμμάτων όπως π.χ. «Βοήθεια στο 

σπίτι», ΚΔΑΠ κτλ., κλείσιμο Νομικών Προσώπων σε σχέση με τον αθλητισμό 

και με τον πολιτισμό. 

Η εκτίμηση είναι πως μεσοπρόθεσμα θ’ ακολουθήσουν 

Τεχνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Καθαριότητας. Αυτό είναι πολλές φορές 

ειπωμένο. Θέλω να σταθώ σε κάποια πολύ συγκεκριμένα σημεία για τη 

Δημοτική Αστυνομία.  
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  1)Για μας ως παράταξη, ως ΑΣΚ ΟΤΑ, ο τίτλος της σημερινής 

ημερίδας, «Υπηρεσία για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας 

ζωής των πολιτών ή μηχανισμός καταστολής;» δε θα έπρεπε να έχει αυτό το 

διαζευκτικό «ή». Δεν το συζητάμε, δεν το κουβεντιάζουμε, δεν το 

διαπραγματευόμαστε. Πάγια θέση της παράταξής μας από την πρώτη στιγμή 

ήταν και είναι πως θέλουμε μια Δημοτική Αστυνομία κοντά στον πολίτη, στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Δε θέλουμε άλλον έναν μηχανισμό καταστολής. Αυτό δεν είναι 

μόνο δική μας θέση, είναι η θέση της κοινωνίας, η θέση των εργαζομένων, 

είναι η θέση του συνδικαλιστικού κινήματος και δεν κάνουμε πίσω ούτε 

σπιθαμή.  

2) Επειδή η Δημοτική Αστυνομία είναι απ’ έξω προς το παρόν 

από τη συζήτηση των απολύσεων ή των ιδιωτικοποιήσεων, δε σημαίνει ότι η 

κουβέντα δε γίνεται σε λάθος βάση. Μετά από διαρροές μεμονωμένων 

κύκλων, συχνά σε συναντήσεις με Δημοτικούς Αστυνομικούς ή στα πηγαδάκια 

αυτής της ημερίδας, διαπιστώνουμε να κυκλοφορεί ένα εξαιρετικά 

ανησυχητικό, ενοχλητικό μουρμουρητό. «Να γίνουμε Αστυνομία, να 

σιγουρέψουμε τη θέση μας». 

Με την αυταπάτη ότι φτάνει να έχουμε δουλειά, η άθλια για το 

λαό συγκυβέρνηση, τους ξέρετε, μπορούν αναίμακτα να συνεχίζουν το 

βάρβαρο έργο τους. Αυτά τα σενάρια δεν τα κουβεντιάζουμε γιατί δεν τα 

σκεφτόμαστε, δεν τ’ αναγνωρίζουμε. Στις πολιτικές της λιτότητας και των 

απολύσεων απαντάμε προασπιζόμενοι μέχρι τελευταίας ρανίδος τη 

μονιμότητα και σταθερότητα της εργασίας μας μέσα από την υπεράσπιση του 

κοινωνικού χαρακτήρα του κλάδου και τίποτε παραπάνω.  

3) Η βιομηχανία των επιόρκων δεν τους βγαίνει, γι’ αυτό πρέπει 

να εφεύρουν επιόρκους. Σ’ αυτή τη λογική είμαστε όλοι εν δυνάμει 

απολυμένοι. Και δεν είναι κινδυνολογία αυτό, αυτό είναι η πραγματικότητα. Αν 

έχετε υπ' όψιν ποιοι θεωρούνται επίορκοι προς το παρόν, θα δείτε ότι υπάρχει 

μια κατηγορία ιδιαίτερα ευρεία και γι’ αυτό προβληματική. Πρόκειται για την 

αναξιοπρεπή συμπεριφορά προς την Υπηρεσία του εκάστοτε δημοσίου 

υπαλλήλου.  
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Γι’ αυτούς που μας κυβερνάνε, αναξιοπρεπής θεωρείται η 

συμμετοχή στη διαδήλωση σημαντικό 25ης Μαρτίου πέρυσι που ο κόσμος είχε 

βγει στους δρόμους και βροντοφώναζε, οι μαθητές έκαναν χειρονομίες προς 

τους επισήμους και οδήγησε τον εκπαιδευτικό Στέφανο Γκουλιώνη από τη 

Λάρισα, Διευθυντή του Ειδικού Σχολείου να τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία. 

Αναξιοπρεπής για την Υπηρεσία θεωρείται περίπτωση 

Νηπιαγωγού από τη Μυτιλήνη η οποία σε αντιδικία της με εργολάβο, δηλαδή 

για υπόθεση άσχετη με την εργασία της, βγήκε σε αργία μετά από 25 χρόνια 

υπηρεσίας και ψάχνοντας αυτό το συγκεκριμένο που σας λέω χθες στο 

internet διάβασα ότι η συγκεκριμένη κυρία είναι και σύζυγος Βουλευτή της 

Νέας Δημοκρατίας.  

Αναξιοπρεπής θεωρείται η περίπτωση καθηγητή από την Ηλεία 

που τέθηκε σε αργία για υπόθεση που αφορά σε οικονομική αντιδικία με 

ιδιώτη και η οποία δεν έχει εκδικαστεί ούτε καν σε Α’ βαθμό.  

Να προσθέσω, δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί, ότι όποιος 

δημόσιος υπάλληλος ή δημοτικός υπάλληλος ή Δημοτικός Αστυνόμος βρεθεί 

επίορκος και τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία και βρεθεί απολυμένος, χάνει όλη την 

κεκτημένη προϋπηρεσία και τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα. Δηλαδή εγώ 

έχω 8 στη Δημοτική Αστυνομία, αν βρεθώ απολυμένη σαν επίορκος, είναι σα 

να μην υπήρξα ποτέ Δημοτικός Αστυνόμος.  

Σ’ αυτό το κλίμα κατατρομοκράτησης και εκφοβισμού, οι 

Δημοτικοί Αστυνομικοί που έχουν να κάνουν κατ’ εξοχήν με την εφαρμογή των 

νόμων και η εργασία τους είναι εξωτερική, είμαστε ιδιαίτερα ευάλωτοι. Αυτό 

που θέλουν τελικά είναι στρατιωτάκια ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα. Το 

θυμάστε το παιχνίδι που παίζαμε μικρά.  

Αλλά δε θα τους περάσει. Κι έρχομαι στο τελευταίο σημείο. Δε 

θα τους περάσει συνάδελφοι γιατί δε θα τους αφήσουμε. Από τους 

πρωτοβάθμιους Συλλόγους μέχρι την Ομοσπονδία παλεύουμε και θα 

συνεχίσουμε να παλεύουμε στην κατεύθυνση των αιτημάτων του εργατικού 

κινήματος. 

Υπερασπιζόμενοι τα Σωματεία μας, ως το μοναδικό και 

αναντικατάστατο ταξικό θεσμό, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων, υπερασπιζόμενοι τα δημοκρατικά φρονήματα ενάντια στο φίδι 



Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – 12/6/2013 

 96 

του φασισμού, που το αυγό του δυστυχώς επωάζεται και μέσα σε Σωματεία, 

εμπλεκόμενοι στις συλλογικές διαδικασίες των συνελεύσεων και των 

κινητοποιήσεων, κάνουμε το Κίνημα πιο μαζικό, δρούμε, ενωνόμαστε στη 

δράση, δυναμώνουμε τη φωνή μας και δημιουργούμε καλύτερες 

προϋποθέσεις υπεράσπισης των συμφερόντων μας.  

Ως ΑΣΚ ΟΤΑ είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιοδήποτε σχέδιο 

μετατροπής της Δημοτικής Αστυνομίας σε κατασταλτικό μηχανισμό και 

είμαστε αντίθετοι ενάντια σε απολύσεις. Σε οποιοδήποτε τέτοιο κυβερνητική 

βήμα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους εργαζομένους γιατί διεκδικούμε μια 

Δημοτική Αστυνομία με κοινωνικό χαρακτήρα, διεκδικούμε ένα ξεκάθαρο 

πλαίσιο εργασίας των υπαλλήλων που θ’ απαντά σε θέματα ασφάλειας και 

υγιεινής καθώς και σε θέματα ενιαίας μεταχείρισης και δικαιωμάτων όπως σε 

όλους τους κλάδους των ΟΤΑ. 

Καλούμε τους συναδέλφους Δημοτικούς Αστυνομικούς ν’ 

αντισταθούν σε οποιαδήποτε κίνηση εκφασισμού και εκφυλισμού του ρόλου 

της Δημοτικής Αστυνομίας μέσα από την ενεργό δράση και συμμετοχή στις 

μάχες του εργατικού κινήματος.  

Αύριο, όλοι και όλες στην απεργία αλληλεγγύης στους 

απολυμένους της ΕΡΤ. Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Ψυράκης 

Δημήτριος έχει το λόγο.  

Δ. ΨΥΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Είμαι συνάδελφος, δικυκλιστής, 

Δημοτικός Αστυνομικός του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και 

δημιουργός και διαχειριστής του τότε πρωτοποριακού, το 2009, ιστολογίου 

του ΣΔΑΘ και ιδιοκτήτης – διαχειριστής του ιστολογίου «Δημοτική 

Αστυνομία», dimastin.blogspot. Είναι ένα ιστολόγιο το οποίο σχεδόν κατά 

90% οι αναρτήσεις του αφορούν τη Δημοτική Αστυνομία.  

Είναι πιο ελαφρύ το θέμα το δικό μου, δε θα κάνω προτάσεις, 

θα πω ότι δεν υπήρξε καλύτερη ευκαιρία σήμερα να έρθω σ’ επαφή μ’ εσάς 

και να σας καλέσω ν’ αποστέλλετε στο ιστολόγιο το συγκεκριμένο αυτό 

οτιδήποτε υπάρχει και αφορά την Υπηρεσία σας, ειδήσεις, δελτία Τύπου, 
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απολογισμό δράσεων, δικά σας άρθρα σχετικά με τη Δημοτική Αστυνομία, 

οτιδήποτε και ό,τι νομίζετε εσείς στην ηλεκτρονική διεύθυνση του dimastin. 

Θεωρώ ότι ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το σύνολο 

του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας και πιστεύω συμφωνούμε όλοι σ’ αυτό, 

είναι η μη εξωτερίκευση του έργου της, η εσωστρέφειά της. Πάρα πολλές 

δράσεις των κατά τόπους Δημοτικών Αστυνομιών δε γίνονται ποτέ γνωστές 

στους πολίτες.  

Το ανεξάρτητο dimastin λοιπόν το οποίο σημειωτέον δεν έχει 

και δεν ενδιαφέρεται να έχει διαφημιστικά έσοδα είναι διαθέσιμο προς 

δημοσίευση υλικού σε όλους τους συναδέλφους από οποιονδήποτε Δήμο της 

χώρας. Στείλτε εσείς ή απαιτείστε από το Γραφείο Τύπου του Δήμου σας 

οτιδήποτε αφορά την Υπηρεσία σας, όποιο έργο, ό,τι κάνετε καλό είναι να το 

μαθαίνουν και οι πολίτες. Το έργο της Δημοτικής Αστυνομίας είναι τεράστιο 

και πολυδιάστατο. Αν αυτό όμως δε γνωστοποιείται στους πολίτες, είναι 

δώρον άδωρον. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ευχαριστούμε συνάδελφος. Ο Θωμάς 

Καραγιαννάκης έχει το λόγο.  

Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Πάντως είναι πρωτόγνωρο και τιμητικό για όλους μας, 

ότι μετά από 6 ώρες τέτοιου είδους διαδικασίας, να μην πω όλοι, αλλά οι 

περισσότεροι είμαστε σφηνωμένοι στα καθίσματα εκτός από κάποιους λίγους 

οι οποίοι αναγκαστικά έφυγαν λόγω του ότι είχαν να ταξιδέψουν. 

Αυτό τι σημαίνει: Σημαίνει ότι έστω και αυτός ο τίτλος, ήταν 

ανεπίκαιρος στη σημερινή συγκυρία; Σημαίνει ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον ή ότι 

αυτά τα οποία θ’ ακουστούν είναι λόγια του παρελθόντος λόγω του ότι 

κρατούμε παιδικές ασθένειες στη μνήμη μας ακόμη ή περί του ότι κάποιοι δεν 

άκουσαν κάποιες προτάσεις; 

Όλα αυτά μαζί πιστεύω ότι, εν κατακλείδι, θα δημιουργήσουν 

νέες συνθήκες μέσα από τις οποίες η Υπηρεσία αυτή θ’ αναζωογονηθεί, θα 

αναδιαμορφωθεί και θα μπορέσει να έχει στο μέλλον ένα νέο μπούσουλα, μια 

νέα βάση έτσι ώστε να μπορέσει ν’ ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες όπως 

διαδραματίστηκαν χτες το βράδυ.  

Παίρνουμε δυνάμεις, όλοι μας, ο ένας με τον άλλον μετά από 

τέτοιου είδους διαδικασίες. Ξέρουμε τι σημαίνει το χθεσινό. Ξέρουμε τι μπορεί 
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ν’ ακολουθήσει αύριο και για μας. Η πόρτα που χτύπησε δεν είναι η διπλανή, 

είναι η δική μας. Τα ζητήματα λοιπόν που έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε για μένα 

είναι κυρίαρχα δύο:  

Πρώτον: Τρόπος άσκησης αρμοδιοτήτων ενιαίος πανελλαδικά. 

Δε μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η 

Λάρισα. Εκεί είναι η αξιοπρέπεια της Υπηρεσίας μας ως προς τον πολίτη ο 

οποίος μας περιμένει όχι ως αστυνομικά όργανα, αλλά ως μια Υπηρεσία του 

Δήμου η οποία πραγματικά πιστεύει σ’ αυτό που κάνει. Εάν δεν το 

πιστέψουμε, εάν νομίζουμε ότι με την αμφίεσή μας θα επιβάλλουμε στον 

πολίτη αυτά τα οποία λένε οι νόμοι ή οι κανονισμοί της κάθε Δημοτικής Αρχής, 

είμαστε γελασμένοι.  

Ένα δεύτερο σημείο είναι ο κανονισμός λειτουργίας της 

Υπηρεσίας ο οποίος κανονισμός λειτουργίας άπαξ και εντάξει μέσα του αυτά 

τα οποία λέμε ως περιρρέουσα ατμόσφαιρα μόνοι μας, είτε είναι στολή είτε 

είναι οτιδήποτε άλλο είτε αυτά τα μικροπρεπή για κάποιους άλλους, δε 

μπορούν να μπουν σε ένα μπούσουλα και σε μια τάξη εάν δεν τα 

συμπεριλάβει ο κανονισμός. Και εκεί θα είμαστε έωλοι.  

Δυο κυρίαρχα πράγματα λοιπόν: Ενιαίος τρόπος άσκησης 

αρμοδιοτήτων και κανονισμός λειτουργίας, πράγματα τα οποία φυσικά 

έρχονται από πολύ πίσω. Δεν έχουν γίνει ακόμη και παρ’ όλο που υπάρχουν 

προτάσεις και περασμένων ετών αλλά και συμπληρωματικές με τις νέου 

είδους αρμοδιότητες που μας έχουν εντάξει, πιστεύω ότι με αυτά τα δυο εάν 

βαδίσουμε, συμπληρώνουμε οτιδήποτε άλλο έχει ακουστεί σ’ αυτή την 

αίθουσα ή ακούγεται και κάπου αλλού.  

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας και Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. είπε κάτι το 

οποίο ίσως κάποιοι το πέρασαν πολύ αμυδρά. Έχουμε ως Υπηρεσία τη 

μεγαλύτερη ευθύνη λόγω αρμοδιοτήτων είπε. Ενώ εξισορρόπησε όλες τις 

Υπηρεσίες του Δήμου, ειδικά για τη Δημοτική Αστυνομία είπε αυτό ακριβώς. Τι 

σημαίνει για μας συνάδελφοί μου; Ακούστηκε πριν αν είμαστε Δημοτικοί 

Υπάλληλοι ή Δημοτικοί Αστυνόμοι. Αυτά και τα δύο δε μπορούν να 

συγκεραστούν; 

Έχουμε αστυνομικά καθήκοντα; Ποιο μπορεί να πει όχι; 

απορρέουν μέσα από τις αρμοδιότητες; Μάλιστα καταγράφηκαν, πολύ σωστά, 
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25 από τους 28. Άρα λοιπόν δε μπορούμε ν’ αποπέμψουμε από πάνω μας τη 

λέξη «αστυνόμοι». Ναι, καθήκοντα αστυνομικά, λειτουργία όμως αποκλειστικά 

και μόνο Αστυνομικού δε μπορούμε να την έχουμε.  

Γιατί αυτό παραπέμπει και σε άλλου είδους καθήκοντα τα οποία 

επιβάλλονται, όπως σας είπα και πριν, από εντολές από αυτόν ο οποίος είναι 

επικεφαλής του Σώματος. Και ένα σώμα έχει κεφάλι, έχει χέρια, έχει πόδια. 

Πώς μπορεί να υπάρξει αυτό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση; Για πέστε μου.. Όταν 

ο κάθε δήμαρχος είναι αιρετός, άρα αυτόνομος. 

Από πού θα υπάρξει μια Δημοτική Αστυνομία ως Σώμα; 

Μπορείτε εσείς να μου πείτε την πρόταση και να την αποδεχθώ; Δε μπορεί να 

υπάρξει. Είμαστε η Υπηρεσία των Δήμων μέσα από κανονιστικές αποφάσεις 

οι οποίες μπορεί από Δήμο σε Δήμο ν’ αλλάζουν και υποχρεωμένοι να τις 

τηρήσουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι κάποια πράγματα τα οποία πάρα πολύ 

όμορφα ηχούν, δε μπορούν να γίνουν στην πράξη.  

Θα παραμείνουμε Δημοτική Υπηρεσία των Δήμων και άπαξ και 

υπάρχουν και κανονιστικές αποφάσεις όπως είπε και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ 

οι οποίες έχουν και πειθαρχικό χαρακτήρα για κάποιους Δημάρχους, εν 

τούτοις είμαστε αναγκασμένοι να τις ακολουθήσουμε με όλες τις ενστάσεις 

μας φυσικά.  

Ξεκαθαρισμός του ρόλου και προσανατολισμός: Πάγιο αίτημα. 

Από το 1985. Να ισχυροποιήσουμε το θεσμό της Δημοτικής Αστυνομίας και 

να θωρακίσουμε την Υπηρεσία αυτή έτσι ώστε να παρεκκλίνουν αποφάσεις 

και διατάξεις που να μας αποπροσανατολίζουν. Πώς μπορούμε να το 

κάνουμε; Ένας τρόπος υπάρχει: Η συνδικαλιστική διεκδίκηση. Πείτε μου 

άλλον τρόπο. Αν δεν είμαστε όλοι μαζί, ν’ αποτρέψουμε τέτοιου είδους 

διαδικασίες, πώς θα μπορέσουμε συναδέλφισσες και συνάδελφοι; Με e-mail; 

Με φαξ; Πώς;  

Εάν δεν είμαστε κοντά σε αυτόν που μας εκπροσωπεί, ποιος 

είναι αυτός; Ο Οργανισμός αυτός ο οποίος λέγεται συνδικαλιστική διεκδίκηση 

που την εκπροσωπεί η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Θέλετε να κάνουμε μια άλλη 

Ομοσπονδία Δημοτικής Αστυνομίας; Δεν ειπώθηκε. Ακούγεται στην 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Τι θα επιδιώξει; Αυτό που λέγαμε και λέμε 

συνεχώς, το δόγμα του «διαίρει και βασίλευε». Έτσι τρίβουν τα χεράκια τους.  
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Ας κάνουμε Δημοτική Αστυνομία. Με πόσους; Από τους 3.000-

3.500 που είμαστε, θα ενταχθούν στη νέα αυτή Ομοσπονδία οι 1.500, οι 

2.000; Και; Πηγαίνετε να χτυπήσετε την πόρτα του Υπουργού. Πώς θα μας 

δει; Θέλετε να πάρουμε παραδείγματα από τα Σώματα Ασφαλείας και τα 

ειδικά μισθολόγια; Πού πήγαν και αυτά; Βλέπετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει άλλος 

λόγος και τρόπος αντιμετώπισης των ζητημάτων παρά μόνο ο διεκδικητικός. 

Και πώς θα γίνει; Μόνο με την Ομοσπονδία.  

Αυτός ο τίτλος δεν είναι ούτε δόλωμα μα ούτε και σποράκι για 

να τσιμπήσουμε, έτσι; Υφίσταται και δε θέλετε να το αποδεχθείτε. Και ξέρετε 

πώς υφίσταται; Για πέστε μου τι σημαίνει 50-50. Τι σημαίνει 50 συν 1 στη 

Δημοτική Αστυνομία με αρμοδιότητες και μείον 50, 49 δηλαδή; Δεν ειπώθηκε 

πουθενά εδώ μέσα.  

Γιατί κάποιοι φοβούνται από τους 49 μη γίνουν 51; Γιατί; Γιατί 

να μη λειτουργήσουμε ενιαία όπως λέμε, ενιαίος τρόπος άσκησης 

καθηκόντων; Αυτοί θα λειτουργήσουν έτσι; Όχι. γιατί αυτός ο διαχωρισμός; 

Δεν ειπώθηκε εδώ καθόλου. όμως παλεύεται με τον Αναγνωστόπουλο στην 

Κ.Ε.Δ.Ε. αυτό.  

Να μιλήσουμε για την ιεραρχία: Η ιεραρχία συγκρούεται με τον 

3731/2008 και τον 4024/11. Κάθετα. Τι θέλουμε: Εδώ δεν ήρθαμε για ν’ 

ακούσουμε μόνο, ήρθαμε και για να προτείνουμε. Και αν πω ότι οι μόνες 

προτάσεις που κατατέθηκαν είναι από Θεσσαλονίκη και Βόλο δε θα είμαι 

ψεύτης. Οι μόνες προτάσεις που ήρθαν ολοκληρωμένες με αποφάσεις είναι 

αυτές οι δύο και προς τιμήν τους οι συνάδελφοι.  

Για πέστε μου για την ιεραρχία. Παραμένουμε στο 3731 ως 

πρόταση ή πάμε στο 4024; Εκεί είναι το 50-50 πάλι στη μέση. Γιατί η Αθήνα 

δε μπορεί να λειτουργήσει με το 4024 με Διευθυντή και Προϊστάμενο επί 24 

ώρες το 24ωρο, επί 365 μέρες το χρόνο. Πρέπει να έχει και Υποδιευθυντές, 

γιατί έχει 1.070 άτομα, το ξέρετε, πρέπει να έχει και Προϊσταμένους, 

Τμηματάρχες Α’ μάλλον, Τμηματάρχες Β’ και Επόπτες προπάντων.  

Αυτοί που είναι κάτω από 40-50 άτομα, μπορεί να 

λειτουργήσουν με Διευθυντή και Προϊστάμενο. Να τα λοιπόν τα ζητήματα. 

ποιος θα τα βγάλεις εις πέρας αυτά; Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.; Βεβαίως η Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α., τα μέλη και τα φαξ στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι στα ερωτήματα αυτά 
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μέσα. Όμως προτάσεις περί αυτού ή αποδεκτές αν θα γίνουν ή όχι, δεν το 

προσδιορίζει κανείς. Δεν είπε κανείς μα κανείς ούτε από τη Γραμματεία ούτε 

από την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ούτε από το Γενικό 

Συμβούλιο ότι με την αφαίμαξη των αρμοδιοτήτων ισχυροποιούμε το θεσμό 

και δε γινόμαστε Αστυνομικοί.  

Δεν το είπε κανείς αυτό το πράγμα. Δεν είπε και κανείς φυσικά 

να προσθέσουμε αρμοδιότητες, έτσι; Τι λέμε; Βάσει των αρμοδιοτήτων που 

έχουμε, να γίνει αποσαφήνιση. Αποσαφήνιση θέλουμε. Το έχουν υποσχεθεί 

με Προεδρικά Διατάγματα και με Υπουργικές Αποφάσεις. Πού’ ναι τα; Αυτά 

προσπαθούμε συνάδελφοι ν’ αποσαφηνίσουμε κι εμείς ως Γραμματεία. Να 

τους πούμε το πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με αυτά που μας 

έχετε βάλει. Αυτή η επιδίωξή μας.  

Αυτός νομίζω ήταν και ο σκοπός της σημερινής ημερίδας. Εν 

κατακλείδι, αυτή η σημερινή ημερίδα βγάζει κάποια συμπεράσματα τα οποία 

συμπεράσματα κατά την άποψή μου και κατά της Γραμματείας την άποψη 

πιστεύω, έχουν σχεδόν, να μην πω την ολοκληρωτική, υπεράσπιση όλων μας 

που είμαστε σήμερα εδώ μέσα. Και αυτά θα πρέπει ν’ αποσαφηνιστούν και 

νομίζω ότι κλείνοντας ο Γραμματέας της Ομοσπονδίας ο οποίος άκουσε όλη 

τη διαδικασία, να έχει καταγράψει τα συμπεράσματα και να μας τα 

διατυπώσει.  

Σας ευχαριστώ και πιστεύω ότι θα ξαναϋπάρξουμε όλοι μαζί.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ευχαριστούμε Θωμά. Τελευταίος ομιλητής ο 

Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Θέμης Μπαλασόπουλος.  

Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δε θα κάνω ομιλία, απλώς θέλω δυο τρία πράγματα 

και νομίζω ότι είναι αναγκαίο ν’ απαντήσουμε σε κάποια για να 

δημιουργούνται και εσφαλμένες εντυπώσεις. 

Κατ' αρχήν νομίζω ότι όσοι είχαν μια άλλη αντίληψη για τη 

σημερινή αναγκαιότητα της ημερίδας, με την παρουσία σας και με την 

προσοχή, κι εμείς που καθόμαστε –γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι:  

Σήμερα είμαι Ειδικός στη Δημοτική Αστυνομία, αύριο θα είμαι 

στη διαχείριση των απορριμμάτων, μεθαύριο θα είμαι για το παιδαγωγικό 

προσωπικό, μεθαύριο θα είμαι για κάποιους άλλους, γιατί έχουμε την 

πολυτέλεια και δεν πρέπει να σας διαφεύγει αυτό, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει 
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δεκάδες κλάδους με εκατοντάδες προβλήματα που πρέπει ανά πάσα στιγμή 

όλοι εμείς που είμαστε στην Εκτελεστική Επιτροπή και αν δε μας δώσετε εσείς 

τη δυνατότητα να μάθουμε τα προβλήματα, δεν είμαστε θεοί να μας έρθει η 

επιφοίτηση για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα.  

Εγώ και ο συνάδελφος ο Βασίλης Πολυμερόπουλος, 

συμμετέχουμε σε μια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγεται Επιτροπή 

Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συζητάμε διάφορα 

προβλήματα. Συνάδελφοι, θα το πω έτσι και συγνώμη, μην ακούτε την κάθε 

παπαρολογία που μας λένε, τι συμβαίνει στην Ευρώπη, διότι όλα είναι 

ψέματα, απ’ το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο.  

Είναι διαφορετικό το καθεστώς και στις αρμοδιότητες και στα 

ζητήματα που αφορούν τη Δημοτική Αστυνομία. Είναι προπαγάνδα. Ξέρετε τι 

μας λένε; Θα σας πω ένα παράδειγμα: Το νερό. Μα το νερό ήταν αρμοδιότητα 

μέχρι προ ολίγου ιδιωτών, αλλά τώρα τελευταία γυρίζει στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Κι εδώ ερχόμαστε, για να δείτε τι γίνεται, στην Ελλάδα να το 

ιδιωτικοποιήσουμε.  

Αυτούς που απέτυχαν, στο Παρίσι και οι Σουέζ στην Ισπανία 

και στο Βέλγιο, έρχονται εδώ να πάρουν, η μεν μία είναι στη Θεσσαλονίκη και 

η άλλη θέλει να πάρει την ΕΥΔΑΠ νήσων. Γι’ αυτό μην ακούμε την 

προπαγάνδα.  

Δεύτερον: Είμαι εργαζόμενος στο Δήμο Γλυφάδας. Πρόεδρος 

στο Σωματείο μας είναι Δημοτικός Αστυνόμος και νέο παιδί, δραστήριος και 

του δώσαμε τη δυνατότητα να μπορέσει ν’ ασχοληθεί και ν’ αγωνιστεί για τα 

προβλήματα όλων των εργαζομένων. Μόνο έτσι. Αν δεν είμαστε ενωμένοι, το 

χάσαμε το παιχνίδι.  

Λένε κάποιοι για την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα που πολλές φορές φταίτε κι εσείς, διότι αφήνουμε καταστάσεις. 

εγώ πήγα μια φορά διακοπές στην Κω και μου λέει κάποιος, ήρθε ένας εκεί, 

με 10 σιρίτια, είχε ένα σκοινάκι εδώ, μου λέει «μην το παρκάρεις εκεί». Του 

λέω «θα το παρκάρω». Δεν ήταν Δημοτικός Αστυνόμος. Ήταν εργάτης 

καθαριότητας. Μου λέει «θα σε γράψω». «Άμα με γράψεις» του λέω, δε με 

γνώριζε, θα φωνάξω την Αστυνομία γιατί κάνεις αντιποίηση Αρχής.  
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Βγήκε ένας από τους συναδέλφους εκεί να το καταγγείλει; Το 

ίδιο και στο Μαρούσι, επί Τζανίκου που του έδωσαν ISO, τον είχαν υπόδειγμα 

Δημάρχου. Έγραφαν, χαρατσώνανε τον κόσμο και μόνο όταν πήγε η Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α. και είπε στους πολίτες «μην τους πληρώνετε, μην τους ακούτε, όλοι 

αυτοί εδώ είναι «μαϊμού» οι Δημοτικοί Αστυνομικοί, τότε ξεσηκώθηκε ο 

κόσμος και αναγκάστηκαν να τους διώξουν. 

Είναι πράγματα που τα ζήσατε, τα ζούσαμε, αλλά κανένας δε 

μίλαγε. Λένε κάποιοι ότι βλέπουμε φαντάσματα. Και μιλάνε για τον τίτλο. Το 

2004 συνάδελφοι, όποιος θέλει μπορώ να του στείλω με φαξ γιατί δεν τα έχω 

σε ηλεκτρονική μορφή, τις Υπουργικές Αποφάσεις που προωθούσε τότε το 

Υπουργείο Εσωτερικών, επί Υφυπουργού του κ. Παπαδήμα και Προέδρου της 

ΚΕΔΚΕ του κ. Κουκουλόπουλου, να δείτε τι έλεγαν και τι ήθελαν να κάνουν.  

Ή είναι ψέματα ότι τότε προωθούσαν την ύπαρξη απόστρατων 

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, να είναι Προϊστάμενοι; Και πώς αυτό 

καταργήθηκε στην πράξη; Δεν ήρθε κανένας από ψηλά και το κατήργησε, το 

καταργήσαμε μαζί. Για τον 3731, εγώ δε θα πω αν είναι καλός ή κακός, το έχει 

πει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Για πείτε μου, φώναξαν την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να το 

συζητήσει;  

Εγώ όταν πήγαινα για άλλα ζητήματα στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, έβρισκα εκεί, δε θέλω να μπω σε ονοματολογία, κάποιους που 

συζητούσαν με την κα Γιαβή σε κλειστά δωμάτια και αποφάσιζαν ερήμην 

όλων σας και κυρίαρχα σ’ εμάς, το πώς θα γίνουν κάποιοι Προϊστάμενοι 

Διευθυντές, πώς θα καθορίσουν μια ιεραρχία και τίποτε άλλο, ούτε έπαιρναν 

υπ' όψιν τους κινδύνους που θα έχετε εσείς όταν θα βγείτε έξω.  

Και μη μου πει κανένας ότι είναι ψέματα αυτά, είναι η αλήθεια. 

Αν θέλετε να γυρίσουμε σ’ αυτό το καθεστώς που κάποιοι πηγαίνουν βράδια ή 

όταν φεύγουν οι υπάλληλοι να συζητήσουν, γιατί τα μαθαίνουμε όλα, αυτοί 

που είναι στην είσοδο του Υπουργείου, το λέω έτσι ωμά, είναι συνάδελφοι, 

έχουμε καλές σχέσεις. Όταν πήγαιναν κάποιοι μας έλεγαν «ρε ήρθε ο τάδε 

πάλι». Όπως κι εμείς πολλές φορές αν είχαμε πάει το απόγευμα και μας 

έλεγαν κάποια πράγματα. 

Στολές: Νομίζω τα είπε ο Θωμάς, θα τα πει κι ο Γιάννης. 

Λουκία: Πάμε ένα πρωί, συνεδρίαζε η Κ.Ε.Δ.Ε., ΚΕΔΚΕ τότε, και μπαίνουμε 
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μέσα και βλέπουμε κάτι φωτομοντέλα, κάτι μανεκέν και προβάρανε της στολές 

της Λουκίας. Και λέμε, τι γίνεται εδώ πέρα; Και τους ρωτάμε: Ποιος θα τις 

φορέσει αυτές ρε παιδιά; Δε ρωτήσαμε ποιος θα τις πληρώσει γιατί τότε ήταν 

άλλες εποχές, υπήρχαν σπατάλες. Ποιος θα τις φορέσει; 

Ζητήσατε τη γνώμη, όχι από μας, εμάς αγνοήστε μας, από έναν 

Δημοτικό Αστυνόμο, αν μπορεί τα παλτά, τους χιτώνες, τα τακούνια κι όλα 

αυτά, αν θα μπορέσουμε να τα φορέσουν; Δηλαδή αποφασίζετε χωρίς τους 

ενδιαφερομένους; Και να το αποτέλεσμα. Ένα από τα προβλήματα, είναι και 

το μεγάλο κόστος.  

Εγώ καταλαβαίνω το πρόβλημα που έχετε αγαπητέ φίλε 

Αντιδήμαρχε, το καταλαβαίνω διότι είναι μεγάλο το κονδύλι, αλλά μην έχουμε 

αυταπάτες ότι η τρόικα –γιατί ξέρετε, ό,τι γίνεται πρώτα το εγκρίνει η τρόικα 

και μετά αποφασίζει η ελληνική Βουλή, αυτό είναι το κατάντημά μας. Ότι θα 

μας δώσουν τη δυνατότητα για ένα ποσό. Πρέπει να βρούμε κι εναλλακτικές 

προτάσεις για το ζήτημα της στολής. Ειδάλλως φοβάμαι ότι μόνο με την 

εμφάνιση πολλών συναδέλφων που δεν έχουν πάρει για τους μικρούς Δήμους 

γίνονται διαγωνισμοί, εγώ είδα στο Δήμο μου ότι έγινε ο διαγωνισμός. 

Θέλω ν’ απαντήσω στο πώς ορίστηκε η Γραμματεία. Δεν είναι η 

μοναδική Γραμματεία, είναι κι άλλες Γραμματείες. Στη Δημοτική Αστυνομία. 

Μην κοροϊδευόμαστε και μην κρυβόμαστε, υπάρχουν παρατάξεις στην 

Ομοσπονδία. η κάθε παράταξη ανάλογα με τη δύναμη που έχει, όρισε τους 

εκπροσώπους της.  

Εγώ είμαι εκπρόσωπος της ΠΑΣΚΕ. Ορίσαμε τρεις. Και θέλετε 

να σας πω κάτι; εκτός απ’ το Θωμά Καραγιαννάκη που είναι στέλεχος της 

παράταξής μας, ορίσαμε το Γιάννη Κόκκιο, δεν τον έχω ρωτήσει ποτέ αν είναι 

στην ΠΑΣΚΕ ή αν είναι ψηφοφόρος μας, και μπορεί να το διαψεύσει, και το 

Θεόδωρο γιατί είχα πάει μια φορά και το ξέρει ο Πέτρος, πήγα στη Γενική 

Συνέλευση των Δημοτικών Αστυνόμων και είπαν «θέλουμε κι εμείς» και λέω 

«παιδιά, μια θέση που αναλογεί στην παράταξή μας την παραχωρούμε» και 

δεν τον έχω ενοχλήσει ποτέ, ούτε να με ψηφίσει ούτε να του πω τι θα πει στη 

Γραμματεία».  

Αυτή πρέπει να είναι η εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε. 

Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά τα κομματικά. Κι εμείς κάναμε λάθη στο 
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παρελθόν, είμαστε σ’ έναν πολιτικό φορέα, μας οδήγησε στην καταστροφή, 

έχουμε βγάλει το φερετζέ από το κεφάλι μας, θέλουμε αυτή τη στιγμή να 

ενώσουμε τον κόσμο. Δε θέλουμε να τον διασπάσουμε. 

Άρα λοιπόν, αν κάποιος έχει πρόβλημα, τουλάχιστον οι άλλες 

παρατάξεις, η ΔΑΚΕ όρισε έναν συνάδελφο από τη Σπάρτη, τον Κυριάκο 

Διαμαντάκο και έναν συνάδελφο από το Δήμο Πειραιά. Η ΑΣΚ όρισε τη 

συναδέλφισσα Δήμητρα και οι Αγωνιστικές Κινήσεις όρισαν το συνάδελφο 

Γιάννη Λεβεντάκη.  

Εδώ συνάδελφοι, το κάναμε για ν’ ακουστούν προτάσεις. Και 

νομίζω ότι μέχρι σήμερα η Ομοσπονδία δεν έχει αρνηθεί σε κανένα Σύλλογο 

που ζήτησε την παρέμβασή μας, τη συμπαράστασή μας και ιδιαίτερα σ’ εσάς 

που όταν υπάρχουν προτάσεις, να μην τις κάνουμε αποδεκτές. Δεν είναι εκεί 

το πρόβλημά μας, μην προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αντιπαράθεση και 

εχθρούς. 

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο χρειαζόμαστε όλοι. Επειδή είμαι 

30 χρόνια στο Δήμο, το 1992 δε βρίσκαμε τρόπο να πάρουμε επίδομα, 

πήραμε επίδομα ταυτοτήτων, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος νομίζω το 

θυμάται, πήραμε επίδομα ταυτοτήτων χωρίς να βγει γιατί μετά βγήκαν και 

έλεγαν «οι αντίχριστοι, καινούργιες ταυτότητες», εμείς το πήραμε το επίδομα 

όλοι οι εργαζόμενοι.  

Γι’ αυτό λέω, μην ανοίγουμε πληγές με νέες αρμοδιότητες και 

τέτοια. Περιπολικά και αυτοκίνητα έχουμε συνάδελφοι, πετρέλαιο και βενζίνη 

δεν έχουμε. Και το επόμενο χρονικό διάστημα με τα οικονομικά προβλήματα, 

θα είναι πολύ χειρότερα.  

Στο ζήτημα της εκπροσώπησης, γιατί το έβαλε ένας 

συνάδελφος: Παλιά, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο δεν ήταν εκπρόσωπος της 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., όριζε η Κ.Ε.Δ.Ε. δια του Προέδρου, τότε ήταν Πρόεδρος ο κ. 

Κακλαμάνης και όρισε έναν συνάδελφο από τη Δημοτική Αστυνομία. Καμία 

ενημέρωση, και όσοι από σας μπήκατε στις Σχολές τελευταίοι, τι παίρνατε; 

300 ευρώ. 

Δεν είχατε ασφάλεια, συνταξιοδοτικό και Ασφαλιστικό και όλα 

αυτά με τη συγκατάθεση, εννοείται, ενός συναδέλφου που τουλάχιστον 

έπρεπε τότε να έχει τη στοιχειώδη ευθιξία να ενημερώσει την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
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Διότι το ζήτημα ότι παίρνατε όλο το μισθό που έπαιρνε ο κάθε δημοτικός 

υπάλληλος, ήταν μια κατάκτηση για μας. Και δε μπορούσαμε τότε να το 

μάθουμε με την Υπουργική Απόφαση όταν δημοσιεύθηκε.  

Αυτά είναι τ’ αποτελέσματα κάποιων που μπαίνουν και λένε ότι 

εκπροσωπούν, αλλά δε δίνουν λόγο σε κανένα. Διότι αν συμβεί κάτι εσείς δε 

θα πάτε να ζητήσετε ευθύνη από το Θωμά ή από το Γιάννη, θα έρθετε να 

ζητήσετε ευθύνη από το Σύλλογό σας και από την Ομοσπονδία. Κι όταν η 

Ομοσπονδία είναι αμέτοχη σ’ αυτές τις διαδικασίες, τότε έχουμε αυτά τα 

προβλήματα.  

Και το τελευταίο: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, στο ζήτημα 

της εκπροσώπησης της ΠΟΠ ΟΤΑ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, να το 

ξεκαθαρίσω, με το Θάνο Τάτση. Θα μπορούσε η Ομοσπονδία, έχουμε το 

Θωμά που ήταν μια πρόταση της πλειοψηφίας..  

Θ. ΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)  

Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Άφησέ με να τελειώσω.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Δεν είναι επί προσωπικού, είναι ένα ζήτημα 

θεσμικό, είναι θέμα εκπροσώπησης της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στα όργανα. 

Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφε βιάζεσαι. Άκουσέ με τι θέλω να πω. Δεν 

έχω πρόβλημα.. . 

Θ. ΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)  

Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σε σεβάστηκα, άσε με να τελειώσω ν’ ακούσεις. Δεν 

έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν. Το τελευταίο χρονικό διάστημα…  

Θ. ΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)  

Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Άκουσέ με λίγο συνάδελφε.. Δεν έχω πρόβλημα με 

κανέναν. Το ζήτημα ξέρετε ποιο είναι; Ότι βάζουμε στα δικά μας ζητήματα 

κάποιους άλλους. Δίνουμε το δικαίωμα για τη θεσμική εκπροσώπηση τη δική 

μας που σήμερα μπορεί να είναι η Δημοτική Αστυνομία, μεθαύριο μπορεί να 

είναι κάποια άλλα σοβαρά προβλήματα, κάποιοι άλλοι να μπαίνουν στα δικά 

μας.  

  Έχουμε τη δυνατότητα να καθίσουμε να συζητήσουμε και να 

δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Το να συμμετέχει ο Θωμάς και να είναι 

αναπληρωματικός ο Θάνος ή τακτικός ο Θάνος κι αναπληρωματικός ο 
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Θωμάς, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημά μας είναι, και κλείνω μ’ 

αυτό, και δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα 

έχουμε μπει στο στόχαστρο. Όχι μόνο της κυβέρνησης, και των δυο 

κομματικών συνεταίρων.  

Είμαστε μία από τις Ομοσπονδίες που μαχόμαστε με τα λάθη 

που έχουμε κάνει, με τις παραλείψεις, για ζητήματα που αφορούν το ίδιο μας 

το δικαίωμα στη δουλειά. Και θέλουν ξαφνικά να βάλουν στο κάδρο κάποιους 

που δεν υπάρχουν. Και δεν είναι μόνο η Δημοτική Αστυνομία, εγώ πήγα σε 

μια ημερίδα για τα σκουπίδια, λέει η ΠΟΠ ΤΑ… Τι να πει ρε παιδιά η ΠΟΠ 

ΟΤΑ; Τι εκπροσωπεί; Αν θέλετε να το πάμε έτσι υπάρχουν και νόμοι κι όσοι 

θέλουν να εφαρμόσουν τους νόμους. 

Είμαστε η αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική Οργάνωση, 

έχουμε το δικαίωμα των διαπραγματεύσεων. Εμείς καθορίζουμε τις 

διαπραγματεύσεις, εμείς δεσμευόμαστε, δε μπορούν το επόμενο χρονικό 

διάστημα κάποιοι που εκπροσωπούν 100, 200, 300 ανθρώπους να έρχονται 

να δεσμεύουν έναν κλάδο 70.000 ανθρώπων και εμείς να μένουμε 

παρατηρητές. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα ούτε εγώ ούτε οι υπόλοιποι 

συνάδελφοι.  

Είναι ζήτημα θεσμικής εκπροσώπησης και θα πρέπει να 

σέβονται την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., είτε τους αρέσει ο Μπαλασόπουλος είτε ο 

Καραγιαννάκης είτε οποιοσδήποτε άλλος. Έτσι μόνο θ’ αποκτήσουμε το 

σεβασμό. Τους έχουμε κάνει να φοβούνται και πρέπει να συνεχίσουμε να τους 

κάνουμε να φοβούνται διότι έρχονται πολύ δύσκολες μέρες. Όλα τ’ άλλα είναι 

για εσωτερική κατανάλωση. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας, γιατί καθίσαμε 

μέχρι εδώ και νομίζω ήταν μια θετική διαδικασία.  

Θ. ΤΑΤΣΗΣ: Επί προσωπικού θέλω το λόγο.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Βάζεις ένα αίτημα. Ο συντονιστής θα σου 

απαντήσει στο αίτημα.  

Θ. ΤΑΤΣΗΣ: Θα μ’ αφήσεις δυο λεπτά, γιατί αυτό που κάνεις είναι το 

χειρότερο.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Πρώτα θα σου απαντήσω για να δεις αν θα 

πάρεις το λόγο. Είναι απλό, εσύ δε θέλεις να μιλήσω ούτε εγώ! Το ζήτημα 
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λοιπόν που τέθηκε είναι η θεσμική εκπροσώπηση των εργαζομένων στα 

αρμόδια όργανα. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί τους εργαζομένους ο Θέμης 

Μπαλασόπουλος, ένα συγκεκριμένο Προεδρείο, αύριο πρωί μπορεί να είναι 

άλλος ο συσχετισμός δυνάμεων, άλλα τα πρόσωπα.  

  Η ουσία λοιπόν είναι και έτσι τέθηκε το θέμα, όχι διαπροσωπικά. 

Δε μπορούμε να εκχωρούμε ένα διαχρονικό, που έχει κατοχυρωθεί γιατί 

είμαστε η αντιπροσωπευτικότερη Ομοσπονδία, δικαίωμα της Ομοσπονδίας, 

εμείς να εκπροσωπούμε τους συναδέλφους στα όργανα. Νομίζω ότι αυτό είναι 

το ζήτημα, δεν είναι ζήτημα αν αυτή τη στιγμή είναι εκεί ο Θωμάς 

Καραγιαννάκης ή ο Θάνος Τάτσης και αντίστροφα. Δε μπορούμε όμως να 

εκχωρήσουμε σε κανέναν άλλον, αυτό το οποίο έχουμε κατακτήσει και το 

οποίο το λέει και ο νόμος.   

  Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα, δεν είναι διαπροσωπικό και γι’ αυτό 

δε μπορούμε να μπούμε σε δευτερολογίες. Ο λόγος δε μπορεί να δοθεί ο 

λόγος για κάτι το οποίο δεν τέθηκε.  

Θ. ΤΑΤΣΗΣ: Θα μ’ αφήσεις πολύ απλά γιατί εδώ υπάρχει υποκρισία από 

μέρους σου.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Δε μπορώ να σ’ αφήσω.  

Θ. ΤΑΤΣΗΣ: Θα σε παρακαλέσω να μ’ αφήσεις.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Θεωρώ ότι θα διαλυθεί η Ημερίδα και δε θ’ 

ακουστούν τα συμπεράσματα.  

Θ. ΤΑΤΣΗΣ: Αυτό πας να κάνεις, πας να το διαλύσεις.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Θεωρώ ότι είναι λάθος, δε μπορώ να δώσω 

δευτερολογία.  

Θ. ΤΑΤΣΗΣ: Θα μ’ αφήσεις να μιλήσω.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Συνάδελφοι προχωράμε.  

Θ. ΤΑΤΣΗΣ: Συνάδελφοι ακούστε λίγο, γιατί υπάρχει υποκρισία.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Θάνο σε παρακαλώ.  

Θ. ΤΑΤΣΗΣ: Δεν υπάρχει περίπτωση.. Αυτό που κάνεις Γιάννη είναι επιεικώς 

απαράδεκτο.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Ρε Θάνο, δεν ειπώθηκε καν τ’ όνομά σου.  
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Θ. ΤΑΤΣΗΣ: Ειπώθηκε. Θα μ’ αφήσεις. Θα με είχες αφήσει και θα είχα 

μιλήσει.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Σε δυο ανθρώπους από την Κρήτη δεν 

έδωσα το λόγο γιατί είναι 4 παρά τέταρτο και πρέπει να τηρήσω το 

πρόγραμμα. 

Θ. ΤΑΤΣΗΣ: Θέμη, αυτό που κάνετε είναι απαράδεκτο. Ακούστε λοιπόν πώς 

έχουν τα πράγματα..  

(Διαλογικές συζητήσεις) 

Θ. ΤΑΤΣΗΣ: Τα πράγματα είναι πολύ απλά: Επί 10 χρόνια στο Γενικό 

Συμβούλιο και στην Εκτελεστική Επιτροπή, υπήρχε ο Θωμάς Καραγιαννάκης 

και λέγαμε ότι εφ' όσον είναι εκλεγμένος, πρέπει να υπάρχει ο συγκεκριμένος 

άνθρωπος εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην Επιτροπή.  

  Τον Απρίλη όμως, που δεν υπήρχε άλλος Δημοτικός 

Αστυνομικός και ο Θωμάς Καραγιαννάκης δεν εκλέχθηκε ούτε στο Γενικό 

Συμβούλιο ούτε στην Εκτελεστική Επιτροπή και αντί να έχει το Προεδρείο την 

ευθιξία να στείλει εμένα, επειδή μάλλον δεν τους αρέσει ούτε η φάτσα μου 

ούτε οι απόψεις μου, ορίσατε πάλι το Θωμά Καραγιαννάκη. Αυτή είναι η 

υποκρισία. Αυτή ακριβώς είναι η υποκρισία. Παίζετε με άνισους όρους. 

Ευχαριστώ.  

(Διαλογικές συζητήσεις) 

Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, είπε ο συνάδελφος Θάνος την άποψή 

του, μόνο που δεν είπε κάτι: Ότι όταν τον διόρισε η ΠΟΠ ΟΤΑ δεν ήταν μέλος 

του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  

  Άρα λοιπόν, αφήνουμε το Γιάννη Τσούνη, το Γενικό Γραμματέα 

να πει τα συμπεράσματα και θεωρώ ότι σήμερα, παρά την ένταση στο τέλος, 

πάλι η συμμετοχή σας και η παρουσία σας ήταν πάρα πολύ θετική.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ΤΣΟΥΝΗΣ): Συνάδελφοι, οφείλω σαν Έδρα, σα 

Γραμματεία, σα συντονιστής, να πω αυτό που πρέπει να πω.  

  Δε μίλησα καθόλου σήμερα, είχα άχαρο ρόλο, δε θέλησα να 

μιλήσω ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ούτε ως Γενικός Γραμματέας, 

αλλά μια κουβέντα θα την πω γιατί αφορά την Ομοσπονδία διαχρονικά. 
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   Ακόμη και αν κάναμε λάθος, δε μπορούμε και δεν πρέπει να 

εκχωρήσουμε το δικαίωμα σε κανέναν άλλον, να εκπροσωπήσει τους 65-70 

χιλιάδες εργαζομένους που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία. Τελεία και 

παύλα.  

  Νομίζω ότι παρά τα τελευταία λεπτά σήμερα η ημερίδα πήγε 

πολύ καλά. Ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις και εδώ θα ήθελα να 

επισημάνω ότι ο δικός μου ρόλος ήταν ιδιαίτερα άχαρος, γιατί δεν τον 

αντιλαμβάνομαι και ως κατασταλτικό.  

 

Κλείσιμο εργασιών Ημερίδας – Συμπεράσματα 

   

  Αποδείχθηκε στην πράξη το πόσο γόνιμη σε απόψεις και νέες 

αντιλήψεις ήταν η Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 12 

Ιουνίου 2013 στην Αθήνα. 

Η επιμονή κάποιων και περισσότερο της Γραμματείας της Δημοτικής 

Αστυνομίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να πραγματοποιηθεί αυτή η Ημερίδα 

πραγματικά τους δικαιώνει όπως επίσης πρέπει να γνωρίζετε το πόσο πολύ 

μπορεί να επηρεάσουν ή να προλάβουν τις εξελίξεις οι σημερινές προτάσεις 

και τα συμπεράσματα που έχουν κατατεθεί. 

Συμπεράσματα τα οποία μπορεί να είναι ο κύριος μοχλός πίεσης από 

την Ομοσπονδία μας, τόσο στην Κ.Ε.Δ.Ε. όσο και στην πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Εσωτερικών, αποδεκτά σχεδόν από το σύνολο των συναδέλφων 

που συμμετείχαν σ’ αυτή την Ημερίδα. 

Συμπεράσματα που καταλήγουν στα εξής:  

Η Δημοτική Αστυνομία θωρακίζεται ως θεσμός στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και παραμένει μία από τις σημαντικές υπηρεσίες των Δήμων 

προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και την εξυπηρέτηση των 

Δημοτών. 

Ο χαρακτήρας της Δημοτικής Αστυνομίας παραμένει ως αποκλειστικά 

κοινωνικός, χωρίς κατασταλτικές παρεμβάσεις και αρμοδιότητες που 

ενισχύουν το δημοκρατικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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Η Δημοτική Αστυνομία κατοχυρώνεται νομοθετικά στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της χωρίς αιφνιδιαστικές αποφάσεις που απαξιώνουν το έργο 

της στο όνομα του «εκσυγχρονισμού» ή τις δήθεν αποτελεσματικότητας. 

Κάθε προσπάθεια ατόμων ή φορέων για σύλληψη, μεταγωγή, 

προσαγωγή, χρήση αμυντικών μέσων ή έστω ελαφράς οπλοφορίας από το 

προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας είναι αντίθετα στον κοινωνικό ρόλο της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έρχονται σε αντίθεση με το πλαίσιο που ο κάθε 

Δημοτικός Αστυνομικός προσλήφθηκε και εκπαιδεύτηκε. 

Η ιεραρχία της Δημοτικής Αστυνομίας παραμένει σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.3731/2008, με τις ανάλογες βελτιώσεις, λαμβάνοντας υπόψη 

τις ιδιαιτερότητες του κάθε Δήμου αλλά και τον αριθμό του προσωπικού της 

κάθε υπηρεσίας. 

Επίσης η προσπάθεια όλων μας το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει 

να έχει στόχο την επίλυση των χρόνιων και δίκαιων αιτημάτων των 

εργαζομένων στη Δημοτική Αστυνομία που επικεντρώνονται στα πιο κάτω: 

 Να ενταχθεί το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) 

στο συνταξιοδοτικό-ασφαλιστικό καθεστώς των ΒΑΕ 

 Να τροποποιηθεί η κοινή Υπουργική Απόφαση για τα Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ) με την χορήγησή τους και στο προσωπικό της 

Δημοτικής Αστυνομίας (Γάλα, Νιτσεράδες, εξετάσεις Προληπτικής Ιατρικής 

κ.λπ.). 

 Συνεχής και διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού της Δημοτικής 

Αστυνομίας από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

 Αναγνώριση συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά του χρόνου εκπαίδευσης του 

προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που έχει προσληφθεί σύμφωνα 

με το Π.Δ. 135/2006. 

 Καταβολή του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και στο 

προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 15, παρ.1 του 

Ν.4024/2011). 

 Να ξεκαθαρίσει η δυνατότητα απόσπασης του προσωπικού της Δημοτικής 

Αστυνομίας για συνυπηρέτηση, άμεση και σωστή ερμηνεία της διάταξης 

του Ν.4071/2012. 
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 Να μην υπάρχει περιορισμός στην υπερωριακή απασχόληση του 

προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κατά τις Κυριακές, αργίες και 

εξαιρέσιμες, με τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν.4024/2011, όπως 

άλλωστε έχει γίνει και για άλλες κατηγορίες εργαζομένων στο Δημόσιο. 

 Υποχρέωση της υπηρεσίας να παρέχει ουσιαστική Νομική προστασία στο 

προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των καθηκόντων 

και αρμοδιοτήτων τους. 

 Άμεσος επανακαθορισμός και αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων της 

Δημοτικής Αστυνομίας με αυτές που εμπλέκεται η Ελληνική Αστυνομία. 

 Αποποινικοποίηση αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας με ισχυρά 

Διοικητικά πρόστιμα. 

 Άμεση λύση στο πρόβλημα από τη μη χορήγηση των στολών του 

προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 

 Ξεκαθάρισμα του νομοθετικού πλαισίου για την ιεραρχία και το Πειθαρχικό 

Δίκαιο του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Είμαστε αντίθετοι σε 

Ειδικά Πειθαρχικά Συμβούλια.  

 Συμμετοχή εκπροσώπου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Δημοτικού Αστυνομικού) στο 

Εκπαιδευτικό Συμβούλιο των Σχολών της Δημοτικής Αστυνομίας. 

 Σε περιπτώσεις προσχηματικών μηνύσεων στο προσωπικό της Δημοτικής 

Αστυνομίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να μην τηρείται η 

διαδικασία του αυτοφώρου. 

Η ξεκάθαρη δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Κώστα Ασκούνη στο χαιρετισμό του για την κάθετη αντίθεσή της 

Κ.Ε.Δ.Ε. σε οποιαδήποτε προσπάθεια μετατροπής της Δημοτικής Αστυνομίας 

σε κατασταλτικό μηχανισμό (συλλήψεις, μεταγωγές, προσαγωγές, καθώς και 

η χρήση αμυντικών μέσων κ.λπ.), όπως επίσης η πρότασή του για την 

σύσταση κοινής επιτροπής της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για τη σύνταξη 

ενός σύγχρονου Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας 

βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση. 

Τέλος διαπιστώθηκε από όλους ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων 

των εργαζομένων στη Δημοτική Αστυνομία δεν μπορεί να γίνεται 

απομονωμένα αλλά συνολικά από τους εργαζόμενους στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα την κρίσιμη αυτή περίοδο.  
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Κάθε προσπάθεια για τη διάσπαση του κλάδου με τη δημιουργία 

ξεχωριστής Ομοσπονδίας το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει θα είναι η 

πολυδιάσπασή του και η επιβράβευση του δόγματος «διαίρει και βασίλευε». 

Αυτά ήταν τα συμπεράσματα συνάδελφοι, τα οποία θα κατατεθούν σε 

όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία 

σας και για την υπομονή σας.  

 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 


