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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης  

& Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α) 

Δ/νση Προσωπικού Τ.Α 

Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας  

Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α 

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27, 101 83  Αθήνα 

Fax:   213 136 4383  

e-mail : gramatia@ypes.gr 

http:// www.ypes.gr  

            Να σταλεί και με e-mail 

 

              Αθήνα,  2   Ιουλίου 2015 

 

             Αριθμ. Πρωτ.:   22598     

 

              ΠΡΟΣ : Όλους τους Δήμους της Χώρας 

                           Γραφεία Δημάρχων 

 

ΘΕΜΑ: Eνημέρωση σχετικά με την έκδοση εγκυκλίου που αφορά στην καταγραφή των αποτελεσμάτων 

εφαρμογής του άρθρου 19 του ν.4325/2015 «Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας» από τους Δήμους 

της Χώρας 

 

      Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 22/22175/29-6-2015 εγκύκλιος (ΑΔΑ: BXOY465ΦΘΕ-

Α2Η) που αφορά στο αντικείμενο του θέματος και με την οποία καλούνται οι δήμοι της Χώρας στους 

οποίους επανασυστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4325/2015 οι θέσεις δημοτικής 

αστυνομίας που καταργήθηκαν με το ν.4172/2013, να παράσχουν στοιχεία αναφορικά με τα 

αποτελέσματα εφαρμογής των προαναφερθέντων διατάξεων.  

    Η παροχή των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής 

που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο και σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

καταγράφονται αναλυτικά στην εν λόγω εγκύκλιο. 

    Επισημαίνεται ότι, ενόψει της διενέργειας δημοψηφίσματος την Κυριακή 5 Ιουλίου και προληπτικά 

προς διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, αυτή θα ξεκινήσει 

να λειτουργεί την Τρίτη 7 Ιουλίου. 

     Η εγκύκλιος μπορεί να αναζητηθεί και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου, στη διαδρομή  «Το 

Υπουργείο - Εγκύκλιοι / Αποφάσεις». 

                                                                                                            Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

 

                                                                                                                                      Βίκυ Γιαβή 
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Κοινοποίηση: 

- Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, προς ενημέρωσή τους 
- Κ.Ε.Δ.Ε  

Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 106 78, Αθήνα, 

e-mail: info@kedke.gr 

 

Εσωτερική Διανομή: 

- Γραφείο Υπουργού 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
- κ. Γενική Δ/ντρια Αποκέντρωσης & Τ.Α 
- κ. Γενικό Δ/ντη Ηλεκτρ.Διακ/σης & Εκλογών 
- Δ/νση Προσωπικού Τ.Α  

Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Στοιχείων 
Προσωπικού Τ.Α 

- Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση 
να αναρτηθεί  μαζί με την εν θέματι εγκύκλιο στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου, 

στην ενότητα Αναζήτηση Εγκυκλίων / Εγκύκλιοι – Αποφάσεις) 
  

  

 


