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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ…
Ο πρώην Υπουργός των απολύσεων και της κατάργησης υπηρεσιών, και
νυν Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωταγωνιστεί σε ένα
ακόμη αντεργατικό-αντικοινωνικό έργο. Δίδει εντολές να θεσπιστούν διατάξεις
αναχρονιστικές για το θεσμό της Δημοτικής Αστυνομίας και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση γενικότερα.
Αυτό μάλιστα συμβαίνει εν μέσω της πρωτοφανούς κρίσης που βιώνει η
χώρα με την πανδημία του κορωνοϊού, και ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αλλά
και η Κοινωνία αναγνώρισαν την χρησιμότητα της Δημοτικής Αστυνομίας στην
πρόληψη και αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19. Επιπρόσθετα, οι
Δήμαρχοι μέσω του συλλογικού τους οργάνου, της Κ.Ε.Δ.Ε., έχουν παραδεχτεί ότι η
επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας έχει βοηθήσει τους Δήμους να
ανταπεξέλθουν καλύτερα στις σύγχρονες προκλήσεις και έχουν ζητήσει με
αποφάσεις τους όχι μόνο την ενίσχυση των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας με
προσωπικό, αλλά και την υποχρεωτική επανασύσταση της σε όλους τους Δήμους με
αφορμή και τον COVID-19.
Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη
Θεοδωρικάκου, υιοθετεί προτάσεις που υπονομεύουν τις υπηρεσίες της
Δημοτικής Αστυνομίας. Σε Νόμο που είναι προς ψήφιση, ορίζεται ότι σε Δήμους
που δεν υφίσταται Δημοτική Αστυνομία ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν
επαρκεί, και κατά την κρίση του Δημάρχου, μπορεί να ορίζονται Διοικητικοί
Υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. να ασκούν τις αρμοδιότητες της
Δημοτικής Αστυνομίας που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης τους,
αλλά και τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί και ανατίθενται στη Δημοτική
Αστυνομία ως αρμόδια αρχή ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των μέτρων για την
αποτροπή της πανδημίας. Δηλαδή, χωρίς να έχουν την απαιτούμενη από το Νόμο
Εκπαίδευση, όπως έχουν οι υπηρετούντες Δημοτικοί Αστυνομικοί.
Όλο το τελευταίο διάστημα, παρακολουθήσαμε σειρά δημοσιευμάτων και
δηλώσεων από διάφορους αιρετούς, από τον Υπουργό Εσωτερικών αλλά και τον
Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. Σε διάφορες δε συναντήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τους παραπάνω μας είχαν δηλώσει την πρόθεση τους, ότι
θα προχωρούσαν άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα γινόταν η

επανασύσταση των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας υποχρεωτικά σε
όλους τους Δήμους της χώρας και θα ενίσχυαν τις υπηρεσίες αυτές, αλλά και τις
υπάρχουσες, με προσλήψεις αλλά και με μετατάξεις από πρώην Δημοτικούς
Αστυνομικούς που το επιθυμούν. Αντί αυτού, η κυβέρνηση προβαίνει σε μια
ανεύθυνη επιλογή και αναθέτει αναγκαστικά σε υπαλλήλους που δεν έχουν καμία
συναφή εκπαίδευση αλλά και καμία διάθεση, καθήκοντα εντελώς αλλότρια από την
ειδικότητα τους και χωρίς καμία εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να ευτελίζουν και το
ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας, ενός ταλαιπωρημένου θεσμού αλλά πολύ χρήσιμου
για τις τοπικές κοινωνίες.
Από την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας το 2015 μέχρι και
σήμερα και παρ' όλο που έχει επιστρέψει μόνο το 1/3 των υπαλλήλων που
υπήρχε πριν την κατάργηση της το 2013, έχει δείξει δείγματα επαγγελματισμού,
με παραδοχή ακόμα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Κι ενώ θα μπορούσε να
λύσει το πρόβλημα της ενίσχυσης του προσωπικού με πολύ απλό τρόπο...
καταθέτοντας τροπολογία που να δίνει το δικαίωμα σε όσους πρώην Δημοτικούς
Αστυνομικούς εργάζονται σε άλλες υπηρεσίες να επιστρέψουν, καταθέτει μία
(ν)τροπολογία. Αδιαφορεί για το πρόβλημα της υποστελέχωσης, ενώ θα μπορούσε να
ενισχύσει την υπηρεσία με υπαλλήλους οι οποίοι έχουν τη γνώση του αντικειμένου
και των αρμοδιοτήτων της.
Καλούμε την ύστατη στιγμή τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη
Θεοδωρικάκο να διορθώσει το λάθος και να αποσύρει αυτή την (ν)τροπολογία και
να καταθέσει νέα, για την άμεση επιστροφή των Δημοτικών Αστυνομικών που
έχουν μετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή σε διοικητικά καθήκοντα
στους Δήμους, με μόνο κριτήριο την αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου.
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